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Suġġett: Petizzjoni 1527/2013, imressqa minn Luis Maria Taboada Gonzalez, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, dwar irregolaritajiet fl-ippjanar tal-belt fil-belt ta’ 
Ferrol

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tikkonċerna proposta għar-rinovazzjoni urbana ta’ partijiet mill-belt ta’ Ferrol li 
apparantement parti minnha se tiġi ffinanzjata mill-UE. Il-petizzjonant qed jipprotesta li d-
dritt tar-residenti li jipparteċipaw u jagħtu l-opinjonijiet tagħhom dwar dan il-proġett ma 
kienx permess mill-awtoritajiet għajr għal dispożizzjoni li tindika li għandhom ġurnata waħda 
biss biex iwieġbu. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Mejju 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 216(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Il-muniċipju ta’ Ferrol ingħata kofinanjament mill-FEŻR ta’ EUR 8,003,513 biex iwettaq 
proġett urban integrat għar-rijabilitazzjoni ta’ tliet distretti storiċi tal-belt marittima ta’ Ferrol.  

Il-proġett huwa mmexxi mill-muniċipju permezz ta’ delegazzjoni mill-awtorità maniġerjali, 
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il-Ministeru tat-Taxxa u l-Amministrazzjoni Pubblika, li huwa responsabbli mill-
koordinazzjoni ġenerali u l-monitoraġġ tal-inizjattivi urbani tal-2007-2013. 

Bħal inizjattivi urbani oħra madwar Spanja, il-programm urban ta’ Ferrol, għandu proċedura 
biex jiżgura l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u l-partijiet interessati. 

L-ewwel nett, matul il-fażi preparatorja, ħafna organizzazzjonijiet soċjali u taċ-ċittadini 
appoġġjaw il-proġett: it-trejdjunjins u l-assoċjazzjonijiet intraprenditorjali ewlenin, il-kamra 
tal-kummerċ ta’ Ferrol, l-assoċjazzjoni ta’ intraprendituri tal-ospitalità, l-assoċjazzjoni tal-
kummerċjanti lokali, il-bank “La Caixa”, l-Università ta’ A Coruña, l-assoċjazzjonijiet tal-
ġirien ikkonċernati eċċ.

It-tieni, matul il-fażi tal-eżekuzzjoni, kien hemm laqgħat annwali ta’ informazzjoni għaċ-
ċittadini għall-monitoraġġ tal-progress tal-proġett. Dawn saru fid-dati li ġejjin: 29/06/2009, 
30/09/2009, 8/07/2010, 24/11/2010, 22/03/2011 u 08/04/2013. Il-kontenut u l-konklużjonijiet
ta’ dawn il-laqgħat jistgħu jiġu kkonsultati online: www.ferrol.es/urban/. Barra minn hekk, 
seħħew 32 laqgħa settorjali sabiex jiġu kkunsidrati l-opinjonijiet tas-setturi professjonali 
differenti kkonċernati mill-proġett: is-saħħa, it-turiżmu, il-kummerċ, dak soċjokulturali, il-
ġirien eċċ.

It-tielet, hemm kaxxa għas-suġġerimenti fuq is-set web tal-proġett. Is-suġġerimenti magħmula 
mill-assoċjazzjonijiet ġew ikkunsidrati meta kienu kkunsidrati fattibbli. Pereżempju, il-proġett 
tal-ftuħ tal-park muniċipali ta’ Reina Sofia ġie profondament modifikat wara petizzjoni minn 
kooperattiva taċ-ċittadini. 

Fl-aħħar nett, hemm uffiċċju fiżiku fejn kull persuna tista’ tiġi infurmata dwar l-aspetti kollha 
tal-proġett. Hemm komunikazzjoni diretta bil-posta elettronika ma’ 35 organizzazzjoni taċ-
ċittadini, u l-proġett ippromwova programm għall-bini ta’ kapaċità ta’ organizzazzjonijiet 
mingħajr skop ta’ qligħ sabiex jiġu ffaċilitati l-parteċipazzjoni u l-involviment tagħhom fil-
proġett.

Konklużjoni

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-awtorità maniġerjali u l-awtoritajiet lokali, dan il-
proġett urban jikkonforma mal-prattika komuni li tiżgura u tippromwovi l-parteċipazzjoni tas-
soċjetà ċivili fil-proġetti urbani. Barra minn hekk, fl-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà, u mingħajr preġudizzju għall-poteri vestiti fil-Kummissjoni, speċjalment għall-
implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, għall-ġestjoni tal-proġetti ffinanzjati 
mill-FEŻR, huwa f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali , fil-livell territorjali xieraq, li jiżguraw 
konformità mal-proċeduri nazzjonali, inklużi dawk li jagħtu dritt lir-residenti jipparteċipaw u 
jagħmlu l-fehmiet tagħhom magħrufa dwar xi proġett speċifiku.


