PROCÉS PARTICIPATIU PER LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
DE PARETS DEL VALLÈS

El PLH és un document de caràcter estratègic que defineix els objectius i concreta les
actuacions a promoure des de l'Ajuntament amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret
de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.
Pel que fa al contingut, el PLH contempla la realització d'una diagnosi sobre la
problemàtica municipal en matèria d'habitatge, centrada en l'habitatge protegit. Els
resultats permetran establir després els objectius i estratègies que conduiran el Pla i,
finalment, determinar quines seran les actuacions a posar en marxa des de l'Ajuntament
en relació a l'habitatge durant els propers sis anys.
La redacció del Pla local d’habitatge compta amb un procés de participació ciutadana
que persegueix els següents objectius:
– Consensuar, mitjançant la participació ciutadana, el Pla local de l’habitatge.
– Introduir metodologies participatives en el seu disseny.
– Estimular la reflexió a l’entorn de les polítiques municipals d’habitatge.
– Contrastar la diagnosi del PLH amb la ciutadania.
– Definir els objectius del Pla i les actuacions a seguir per assolir aquests objectius.
– Establir mecanismes d’avaluació i seguiment del PLH amb participació ciutadana.
El procés de participació ciutadana en el PLH es desenvoluparà en les següents fases::
informativa, aportacions ciutadanes i retorn.
Fase informativa: Té per objectiu donar a conèixer l'objecte del procés, els mecanismes
de participació previstos i aportar les eines de capacitació necessàries per garantir la
participació de la ciutadania en condicions d'igualtat.
En aquesta etapa es farà un acte de presentació del procés on s'explicarà què és el
PLH, el pla de treball previst per a la seva redacció i el procés de participació que
acompanyarà la redacció.
Fase d'aportacions ciutadanes: Durant aquesta fase es desplegaran els mecanismes per
afavorir el debat i les aportacions de la ciutadania sobre les polítiques d'habitatge. Està
previst dur a terme dos tallers ciutadans: un de diagnosi per tal de debatre i fer
aportacions sobre la prediagnosi del PLH i un altre per fer propostes de les actuacions a
desenvolupar per tal d'aconseguir els objectius que s'hagin marcat.
Cal dir que els resultats del taller de diagnosi facilitarà els continguts per a fer propostes
ciutadanes via internet (web municipal de Participació Ciutadana).
Fase de retorn: Quan s'hagi realitzat aquest procés, el ple de l'Ajuntament aprovarà la
proposta de Pla local de l'habitatge que es posa a exposició pública, per tal que s'hi
puguin fer al·legacions. Durant aquest termini d'exposició pública es celebrarà una
audiència amb la finalitat de presentar a la ciutadania el pla aprovat, que permeti
comprovar com s'han incorporat els resultats del procés de participació i debatre les
esmenes que en sorgeixin.

En aquesta sessió també es presentaran els mecanismes que donaran continuïtat a la
participació ciutadana durant l'execució del PLH.
Quan hagi finalitzat el termini d'exposició pública, el ple de l'Ajuntament aprovarà el PLH
de forma definitiva i el remetrà a la Generalitat per a la seva validació.
El procés de participació ciutadana en la redacció del Pla local d’habitatge (PLH) es
desenvoluparà entre els mesos de gener i juny de 2009.

