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* N: no iniciat
P: en procés
F: finalitzat

PROGRAMA
PLANEJAMENT URBANÍSTIC

OBJECTIU
Revisar el Pla
General
d'Ordenació Urbana
(PGOU)

ACTUACIONS PREVISTES
Acord del Ple municipal per a l'inici de la
revisió del PGOU
Establir les línies bàsiques de revisió del
PGOU

Document d'AVANÇ (criteris i objectius)
Aprovació inicial del PGOU
Informació pública de la revisió del PGOU
d'acord amb el Programa de Participació
Ciutadana (PPC)

URBANISME – LLICÈNCIES

Millorar la qualitat
del servei

Aprovació municipal definitiva: aprovació
provisional de la revisió del PGOU
Aprovació definitiva pel CIM de la revisió
del PGOU
Reubicar i remodelar la zona d'atenció al
públic d'Urbanisme

EVIDÈNCIES/RESULTATS
Aprovat pel Ple del 24.09.2015; publicat al BOIB núm. 154, de 22.10.2015;
publicat a la web el 06.04.2016
Com a novetat, es garanteix des de l'inici la participació ciutadana en la formulació
de la revisió del PGOU
Aprovació prevista: març de 2016
Aprovada pel Ple l'exposició pública per a 3 mesos: 31.03.2016
Publicat al BOIB núm. 47, de 14.04.2016
Publicat a la WEB: 06.05.2016
Aprovació prevista durant l'any 2017
Aprovació prevista durant l'any 2018
Aprovat pel Ple el Programa de Participació Ciutadana: 24.09.2015
Publicat al BOIB núm. 154, de 22.10.2015 5.3.
Publicat a la WEB: 06.04.2016
Compliment del PPC durant l'exposició pública de les línies bàsiques:
- Publicació de l'Acord al BOIB núm. 154, de 22.10.2015; a la web WEB el
06.04.2016, i 3 anuncis a premsa local
- Creació d'una Comissió de Seguiment
- Realització de 4 reunions de la CAS
- Realització de fòrums territorials i temàtics
- Edició de 5.000 exemplars de les línies bàsiques
- Publicació a la web de l'Ajuntament de Calvià
- Obertura de l'Oficina d'Informació Pública durant l'horari del PPC
- Activament d'una bústia de suggeriments a la revisió per correu electrònic
Aprovació prevista durant l'any 2018
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Aprovació prevista durant l'any 2019

S'ha duplicat la superfície de la zona d'espera i atenció al públic. Ubicació de la
zona per a la millora de la privacitat de les consultes en compliment de la legislació
vigent en matèria de protecció de dades. 1 sala de reunions de capacitat mitjana
(12 persones)
Culminar el procés de gestió digital de
Es milloren contínuament els procediments de gestió digital. La darrera aplicació
determinats tràmits de llicències,
creada per Informàtica permet el registre de sortida automàtic digital de les
simplificació i adaptació a les noves normes resolucions relatives als expedients de llicències d'obra (en procés d'implantació).
Això implica un estalvi de temps i recursos humans
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