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1. ANTECEDENTS1. ANTECEDENTS1. ANTECEDENTS1. ANTECEDENTS    

 

Un Pla de Mobilitat Urbana sostenible, PMUS, és un conjunt d'actuacions que 

tenen com a objectiva l'anàlisi de les característiques actuals dels modes de 

mobilitat de la ciutadania i la implantació de formes de desplaçament més 

sostenibles (caminar, bicicleta o transport públic) dins d'una ciutat; és a dir, de 

modes de transport que facen compatibles creixement econòmic, cohesió social i 

defensa del medi ambient, garantint d'esta manera una millor qualitat de vida per 

als ciutadans. La participació pública és un instrument imprescindible per a poder 

aconseguir la implicació de la ciutadania en el canvi modal necessari en la seua 

mobilitat quotidiana. 

    

2. ABAST I OBJECTIUS.2. ABAST I OBJECTIUS.2. ABAST I OBJECTIUS.2. ABAST I OBJECTIUS.    

 

El Pla de Participació Pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible té com a 

objecte: 

 

• Fer accessible la informació rellevant sobre el Pla de Mobilitat Urbana 

Sostenible, PMUS. 

• Informar del dret a participar i de la forma en què es pot exercir este dret. 

• Reconéixer el dret a formular observacions i comentaris en aquelles fases del 

procediment en què estiguen obertes totes les opcions. 

• Obtindre informació útil del públic interessat per a una redacció del PMUS 

d'acord amb les necessitats i preferències de la població. 

• Obtindre la necessària implicació de la ciutadania per a garantir la correcta 

implantació del PMUS  

    

3. JUSTIFICACIÓ3. JUSTIFICACIÓ3. JUSTIFICACIÓ3. JUSTIFICACIÓ    

 

L'article 45 de la Constitució 45 de la Constitució 45 de la Constitució 45 de la Constitució configura el medi ambient com un bé jurídic del 

gaudi del qual són titulars tots els ciutadans i la conservació dels quals és una 

obligació que compartixen els poders públics i la societat en el seu conjunt. Tots 

tenen el dret a exigir als poders públics que adopten les mesures necessàries per 

a garantir l'adequada protecció del medi ambient, per a disfrutar del dret a viure 

en un medi ambient sa. Correlativament, imposa a tots l'obligació de preservar i 
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respectar eixe mateix medi ambient. Perquè els ciutadans, individual o 

col·lectivament, puguen participar en eixa tasca de protecció de forma real i 

efectiva, resulta necessari disposar dels mitjans instrumentals adequats, cobrant 

hui especial significació la participació en el procés de presa de decisions 

públiques. 

 

Reproduïm el que, en relació al dret de participació pública en assumptes de 

caràcter mediambiental, es diu en la Llei 27/2006 de 18 de juliol, per la que es Llei 27/2006 de 18 de juliol, per la que es Llei 27/2006 de 18 de juliol, per la que es Llei 27/2006 de 18 de juliol, per la que es 

regulen elsregulen elsregulen elsregulen els    drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la 

justícia enjustícia enjustícia enjustícia en    matèria de medi matèria de medi matèria de medi matèria de medi ambientambientambientambient....    

 

TÍTOL III 

Dret de participació pública en assumptes de caràcter mediambientalDret de participació pública en assumptes de caràcter mediambientalDret de participació pública en assumptes de caràcter mediambientalDret de participació pública en assumptes de caràcter mediambiental    

Article 16. Participació del públic en l'elaboració de determinats plans, programes 

i disposicions de caràcter general relacionats amb el medi ambient. 

1. Per a promoure una participació real i efectiva del públic en l'elaboració, 

modificació i revisió dels plans, programes i disposicions de caràcter general 

relacionats amb el medi ambient a què es referixen els articles 17 i 18 d'esta Llei, 

les Administracions Públiques, a l'establir o tramitar els procediments que siguen 

d'aplicació, vetlaran per que, de conformitat amb el que disposa l'apartat 2 del 

present article: 

a) S'informe el públic, per mitjà d'avisos públics o altres mitjans apropiats, com 

els electrònics, quan es dispose d'ells, sobre qualssevol propostes de plans, 

programes o disposicions de caràcter general, o, si és el cas, de la seua 

modificació o de la seua revisió, i perquè la informació pertinent sobre dites 

proposades siga intel·ligible i es pose a disposició del públic, inclosa la relativa al 

dret a la participació en els processos decisoris i a l'Administració pública 

competent a què es poden presentar comentaris o formular al·legacions. 

b) El públic tinga dret a expressar observacions i opinions quan estiguen obertes 

totes les possibilitats, abans que s'adopten decisions sobre el pla, programa o 

disposició de caràcter general. 

c) a l'adoptar eixes decisions siguen degudament tinguts en compte els resultats 

de la participació pública. 

d) Una vegada examinades les observacions i opinions expressades pel públic, 

s'informarà el públic de les decisions adoptades i dels motius i consideracions en 
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què es basen les dites decisions, incloent la informació relativa al procés de 

participació pública. 
 

La Llei 6/20La Llei 6/20La Llei 6/20La Llei 6/2011, d'1 d'abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana,11, d'1 d'abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana,11, d'1 d'abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana,11, d'1 d'abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, contempla en 

el seu Capitule III els Plans de Mobilitat Urbana com el millor instrument per a la  

consecució de patrons més equilibrats de mobilitat. 

En l'article 10.7 contempla que els plans municipals de mobilitat seran sotmesos a 

informació pública en els termes establits en la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la 

Generalitat de Participació Ciutadana. 

En l'article 16.1.G establix que en relació amb la mobilitat, les persones que 

residisquen en la Comunitat Valenciana tenen dret a participar en la presa de 

decisions. 

En l'article 17.1, diu que assistix als ciutadans i ciutadanes el dret a conéixer i 

participar en la planificació i regulació en matèria de mobilitat i transport. 

    

4. PÚBLIC AFECTAT I I4. PÚBLIC AFECTAT I I4. PÚBLIC AFECTAT I I4. PÚBLIC AFECTAT I INTERESSAT.NTERESSAT.NTERESSAT.NTERESSAT.    

    

A l'empara del que establix l'article 2 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, pel que 

es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la 

justícia en matèria de medi ambient, es pot establir el següent esquema de públic 

interessat i afectat : 

 

1. Públic general. 

1.1. Grups d'interés. 

Organismes i agències públiques, autoritats locals, associacions no 

governamentals, grups acadèmics i científics. Tenen interés tant local com 

regional i poden contribuir en totes les escales tant a escala regional com 

en un projecte local. 

1.2. Grups del lloc 

Residents locals, visitants, grups locals. Són individus que viuen i treballen 

en una àrea en particular o la visiten i tenen un interés particular en eixa 

zona. 
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2. Persones interessades 

2.1. Associacions i persones jurídiques sense ànim de lucre que es dediquen a la 

protecció del medi ambient en general o la d'algun dels seus elements en 

particular. 

 

D'acord amb l'anteriorment expressat, s'han identificat els següents agents 

participants:    

 

• Associacions de comerciants. 

• Associacions d'empresaris. 

• Autoritats responsables del transport públic. 

• Empresa operadora del servici públic de transports. 

• Principals empreses del municipi. 

• ONGs de caràcter ambiental. 

• Sindicats. 

• Representants polítics 

• Associacions de transportistes. 

• Associacions veïnals. 

• Associacions de ciclistes i de vianants. 

• Grups d'usuaris de transport públic. 

• Ciutadania en general. 

• Col·lectius amb mobilitat reduïda. 

• Ajuntaments de municipis limítrofs. 

• Els diferents servicis tècnics de l'ajuntament (urbanisme, tràfic, 

medioambiente, aparcament, policia,…) 

• Comunitat educativa 

• Centres sanitaris 

• Universitat 

    

5. PROPOSTA DE PLA DE PARTICIPACIÓ.5. PROPOSTA DE PLA DE PARTICIPACIÓ.5. PROPOSTA DE PLA DE PARTICIPACIÓ.5. PROPOSTA DE PLA DE PARTICIPACIÓ.    

    

Perquè el procés de participació ciutadana siga complet i es verifiquen els 

objectius definits, es proposen els mecanismes i instruments de participació 

pública que figuren més avall. 
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Els instruments de participació posibilitaran amb una representació equilibrada 

d'hòmens i dones, entesa com que cap sexe ha de tindre una representació 

inferior al 40 per cent ni superior al 60 per cent. Així mateix en la dita composició 

s'assegurarà la participació de les persones immigrants i de les persones amb 

discapacitat. 

L'opinió dels instruments de participació previstos en este Pla no tindrà en cap cas 

caràcter vinculant. 

 

Mecanismes i Instruments de participació: 

 

• Recopilació d'informació Recopilació d'informació Recopilació d'informació Recopilació d'informació sobre les associacions i grups del municipi de Sant 

Joan a qui es puga involucrar directament en el Pla de Participació Pública. 

 

• Publicació Publicació Publicació Publicació del document del Pla de Participació Pública en la pàgina web de 

l'Ajuntament de Sant Joan, així com en els taulers d'anunci dels següents locals de 

l'Ajuntament: 

• Ajuntament de Sant Joan. Plaça d'Espanya, 1 

• Casa de la Cultura. C/ del mar S/N 

• Regidoria d'Urbanisme. C/ La Rambla, 56 

• Centre Cultural. Av. de la Llibertat, 22 

 

• Publicació Publicació Publicació Publicació en la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Joan de l'enquesta en què 

s'arreplega l'opinió del Ciutadà sobre la situació prèvia de l'àmbit d'estudi i les 

propostes d'actuació. 

 

• El PMUS s'iniciarà amb la amb la convocatòria dels agents implicats que es 

comprometran a la participació en l'elaboració del PMUS amb l'objectiu 

d'aconseguir una mobilitat més sostenible en Sant Joan d'Alacant. 

 

• Panells CiutaPanells CiutaPanells CiutaPanells Ciutadans. dans. dans. dans. Els panells ciutadans tenen com a finalitat respondre a les 

consultes relacionades amb qualsevol assumpte d'interés públic, i en especial 

amb expectatives per al futur de la ciutadania. 

Els panells estaran compostos per ciutadanes i ciutadans, entitats ciutadanes i 

organismes que tinguen entre els seus objectius i interessos la defensa o 
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promoció de la matèria objecte del panell que tindrà a veure amb els diferents 

modes de desplaçament. En concret es desenvoluparan 4 Panells Ciutadans: 

 

Panell del Vianant. 

Panell de la Bicicleta. 

Panell del Transport Públic i del Vehicle Privat. 

 

Els panells s'organitzaran en tallers de treball, on tècnics i responsables polítics 

col·laboraran amb els agents implicats (ciutadania i representants de col·lectius) 

en la confecció de les propostes del PMUS. 

 

Amb este fi s'obrirà una inscripció prèviainscripció prèviainscripció prèviainscripció prèvia per a la participació en els dits panells.  

 

• Creació del Fòrum de la MobilitatCreació del Fòrum de la MobilitatCreació del Fòrum de la MobilitatCreació del Fòrum de la Mobilitat. Compost per grups de ciutadanes i ciutadans 

o de representants d'entitats Ciutadanes tindrà com a finalitat debatre i 

aconseguir conclusions sobre les propostes del PMUS així com analitzar l'evolució 

de la mobilitat i en particular el grau d'avanç en relació amb els objectius 

plantejats pel dit pla. 

 

• Publicació Publicació Publicació Publicació dels resultats del procés de participació pública en els llocs i mitjans 

anteriorment descrits. 

    

    

6. PROPOSTA DE FASES DE D6. PROPOSTA DE FASES DE D6. PROPOSTA DE FASES DE D6. PROPOSTA DE FASES DE DESENVOLUPAMENT.ESENVOLUPAMENT.ESENVOLUPAMENT.ESENVOLUPAMENT.    

 

El procés d'elaboració del PMUS es desenvoluparà en les fases següents: 

 

• Fase I: Recopilació d'informació: es realitzarà la presa de dades pràctiques 

del municipi amb base en enquestes, aforaments, entrevistes, 

documentació existent, etc. 

• Fase II: Prediagnòstic: a partir de la informació obtinguda s'elaborarà un 

primer diagnòstic de la situació per a determinar les debilitats, amenaces, 

fortaleses i oportunitats de la mobilitat en Sant Joan. 

 



 

 

 

 

 8 

• Fase III: Elaboració del Pla: per mitjà de la convocatòria dels tallers de les 

diferents meses sectorials s'analitzarà el prediagnòstic elaborat, 

completant el mateix amb la perspectiva dels agents implicats. 

S'esbossaran al seu torn les propostes de millora derivades d'esta anàlisi, 

les quals es proposaran per a la seua inclusió en el PMUS. 

• Fase IV: Redacció final: es procedirà a la valoració tècnica de cada una de 

les mesures proposades, així com a la globalitat del Pla, amb l'objectiu de 

confeccionar un Pla realista i aplicable a curt, mitjà i llarg termini. Estes 

propostes s'exposaran en el Fòrum per la Mobilitat Sostenible. 

• Fase V: Aprovació del PMUS pel Ple de l’Ajuntament.  

• Fase VI: Posada en pràctica del PMUS: es realitzarà difusió del contingut del 

Pla i es començarà l'adopció de les propostes a curt termini. 

• Fase VII: Seguiment del PMUS: a través dels indicadors establits per a 

l'avaluació de cada una de les mesures, es revisarà periòdicament el 

desenvolupament del Pla, convocant-se per a això el Fòrum per la Mobilitat 

Sostenible.  

 

7777. CRONOGRAMA. CRONOGRAMA. CRONOGRAMA. CRONOGRAMA DE LES ACTIVITATS. DE LES ACTIVITATS. DE LES ACTIVITATS. DE LES ACTIVITATS.    

 

Per a la participació en les activitats programades serà necessària la inscripció en 

les mateixes i l'adhesió al Pacte per la Mobilitat Sostenible: 

 

• Inscripció als panells ciutadans. A partir del 22 de setembre fins a 3 dies 

abans de la celebració de cada panell. Aquestes gestions es dirigiran a la 

Regidoria de Participació: *Avgda La Rambla, 56, Entlo C -965651353– 

participa@santjoandalacant.es) 

 

• Panells ciutadans: es celebraran a la Casa de Cultura els dijous a les 

19’00h. 

 

− 13d'octubre: Panell sobre el Transport Públic i el Vehicle Privat. 

− 20 d'octubre: Panell sobre la Bicicleta. 

− 27 d'octubre: Panell sobre el Vianant. 

− 3 de novembre: Conclusions dels Panells.  

 


