
 A l’il.lustríssim Alcalde de l’Ajuntament d’Ullastrell. 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, a través dels seus 
representants a l’Ajuntament d’Ullastrell, en Joan Mesa, na Elisabeth 
Casanovas i en Joan Ballbè, 
 
EXPOSEN, 
 
El passat 31 de gener es va aprovar inicialment Modificació Puntual de les 
Normes Subsidiàries d’Ullastrell per la implantació d’un nou equipament docent. 
 
En el DOGC del passat 14 de febrer es va publicar la proposta de Modificació 
Puntual de les Normes Subsidiàries d’Ullastrell per la implantació d’un nou 
equipament docent. 
 
Des d’aleshores i fins el 20 de març ens trobem en període d’al·legacions 
 
Per tant exposen les següents AL·LEGACIONS: 
 
Formals 
 
De l’adjudicació de la redacció del projecte de modificació puntual, en fem un 
resum cronològic que ens porta a treure un seguit de conclusions: 
 

- Durant els mesos d’octubre i novembre, el grup municipal de CIU, 
comenta, en més d’una ocasió, que estan buscant promotors i treballant 
amb la proposta d’urbanitzar la zona dels “horts” per tal d’aconseguir 
l’espai per construir l’escola. 

- A mitjans de desembre, quan ja hi havia presentada a l’Ajuntament la 
moció de censura, es convoca una comissió d’obres de l’escola a petició 
de l’AMPA cap al grup de CIU, per tal de conèixer el seu projecte de 
construcció de l’escola amb més detalls. En aquesta reunió es fa una 
pinzellada del projecte per part dels regidors Joan Valldeperes i Toni 
Monés, però adverteixen que no serà fins inicis de gener quan tindran el 
document final. 

- En la revista Infociu del 15/12 es donen també alguns detalls del seu 
projecte i s’anuncien el nombre d’habitatges, els metres de cessió,... 

- El 27 de desembre es formalitza la moció de censura i tenim canvi de 
govern local 

- El 21 de gener es convoca una comissió d’obres per tal de donar més 
detalls del projecte i se n’adjunten fotocòpies i algunes informacions. 
Sembla que el projecte ja està del tot definit. 

- El 28 de gener es convoca un ple extraordinari pel dia 30 on, un dels 
punts de l’ordre del dia és aprovar inicialment el projecte de la 



modificació de normes referent a l’àmbit dels horts i UA2. La 
convocatòria es reb fora de plaç (amb menys de 48 hores). En la 
documentació hi ha un expedient que és l’adjudicació de la seva licitació, 
expedient que s’inicia amb una solicitud a 3 empreses del pressupost, 
carta que s’envia el dia 22 de gener, quan el document ja estava 
redactat perquè en les fotocòpies que s’havien donat en la comissió 
d’obres hi sortia el nom de l’empresa (Arquigest de Moià, en Claudi 
Gomez). 

- L’endemà volem tornar a mirar la documentació i veiem que s’han afegit  
i/o modificat els continguts de la documentació del ple sense haver-nos 
avisat.  

- El dia del ple demanem la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia 
perquè, donada la importància i la poca i canviant informació obtinguda, 
no haviem tingut el suficient temps per analitzar-la. La resposta de 
l’Alcalde fou convocar un ple urgent per l’endemà. 

- CIU i UGO ja havien encarregat (i l’import corresponent està liquidat) la 
redacció del projecte de la zona dels horts i UA2 en el tram final de 
l’anterior legislatura. Quan Esquerra i PSC van entrar al govern, van 
disposar d’un avantprojecte bastant avançat al cap de pocs dies. 
Finalment no es va finalitzar el document perquè se’n va desestimar la 
viabilitat a nivell polític, però l’encàrreg estava fet i per tant, s’en van 
pagar els corresponents honoraris 

- El dia 26 de febrer rebem còpia de l’expedient on es constata que: 
o El dia 22 s’envia carta sol.licitant pressupost a 3 empreses 
o El dia 29, i amb registre d’entrada correlatiu, es reben els 3 

pressuposts i 2 copies del projecte per part d’una de les empreses 
o El mateix dia 29, s’emet decret adjudicant la redacció, però enlloc 

diu que cal notificar-ho a l’interessat (clar, ja ho sabia) 
o El dia 28 hi ha un informe favorable del tècnic municpal on diu, a 

més, que s’adjunta pla de mobilitat i memoria social, documents 
que no consten en l’expedient aprovat al ple. 

 
Conclusions: 
 

- Primera.- És probable que el grup de CIU encarregués la redacció del 
projecte mentre estava a l’oposició 

- Segona.- Una vegada al govern i obtinguda la documentació han hagut 
de vestir l’expedient per tal de justificar-ne l’encàrreg 

- Tercera.- S’ha duplicat l’encàrreg i s’haurà pagar el mateix projecte dues 
vegades, ambdues encarregades essent el Sr. Jaume Rodó l’Alcalde. 

- Quarta.- L’empresa adjudicatària de la redacció no està col.legiada al 
col.legi d’Arquitectes i per tant, se n’ha demanat informe al mateix 

 
D’aquest fet se n’adjunta un informe jurídic molt més concret (document 1) 
Recordar que restem a l’espera de l’informe de secretaria demanat fa dies. 



- Cinquena.- S’ha demanat informe al Col.legi d’Arquitectes per tal de 
saber si es pot adjudicar la redacció d’aquest tipus de documents en una 
empresa no col.legiada. La legislació vigent anuncia que no es pot 
subcontractar més d’un 50% de l’import adjudicat. 

 
 
D’àmbit social i cultural i ambiental 
 

- Sisena.- A inicis de juliol, en ple debat de quina opció seria la millor per 
tal d’ubicar la nova escola, tots els 4 grups polítics van consensuar un 
document on es fixava el límit d’habitatges en el desenvolupament 
d’aquest sector en 100. Va ser quan els propietaris van demanar la 
compensació en més de 140, que es va desestimar aquell projecte i es 
va iniciar el treball exhaustiu de la proposta d’ubicar l’escola al camp de 
futbol. Aquesta decisió era la resposta al consens creat. Adjuntem 
document consensuat (document 2) 

- Setena.- Ullastrell té la necessitat de l’escola per cobrir l’educació 
d’infantil i primària als infants locals; i no pas la de buscar el creixement 
en construcció d’habitatges i, a resultes, un creixement demogràfic. 

- Vuitena.- Existeix la possibilitat d’ubicació de l’escola en un solar 
municipal que no condiciona res més que els equipaments locals, 
entenent que aquesta és la millor opció a les portes del planejament. 

- Novena.- Que en el títol de la modificació es planteja com a modificació 
per  a ubicar un nou equipament docent i, en canvi, l’Alcalde ha 
expressat en reiterades ocasions l’execució del projecte d’habitatges, 
tant si es pot fer l’escola com si, per incompliment de plaços, l’escola 
s’ha d’acabar fent al camp de futbol. Adjuntem part de l’acta del ple on 
es va confirmar aquesta intencionalitat, el 31 de gener: 

“En Joan Ballbè pregunta que si el 30 de juny l’espai no s’ha pogut cedir perquè 
no s’ha acabat el tràmit urbanístic, com la via de l’escola al Camp de Futbol 
segueix oberta, l’escola es farà allà, i què passa dons amb el projecte dels 
Horts? Es faran els 140 pisos tan si l’escola és en un lloc com en un altre? 
 
L’Alcalde respon que el projecte dels Horts continuarà tirant endavant, i que 
l’escola es farà als Horts. 
 
En Joan Ballbè concreta la pregunta, i diu que si en el supòsit remot que el 30 
de juny no estigui el tràmit acabat, què passa amb l’expedient dels Horts? 
En Jaume Rodó respon dient que aquest expedient continuarà. 
 
En Joan Ballbè comenta que ens podem trobar amb l’escola al Camp de 
Futbol, i 137 pisos.” 

 
- Desena.- El nostre poble ha viscut en els darrers anys un endarreriment 

de la qualitat i quantitat dels serveis en relació al nombre d’habitatges. 
L’oportunitat d’aconseguir més espais d’equipaments sense incrementar 



el nombre d’habitatges ens tornaria a posar en un nivell òptim de serveis 
pels vilatans i vilatanes d’Ullastrell. 

- Onzena.- De l’Avaluació ambiental aprovada en el mateix moment, se’ns 
fa interessant l’observació d’un dipòsit / pou modernista que, tot i no 
estar catalogat, es considera un dels pocs punts arquitectònicament 
interessants dins del terme d’Ullastrell. Aquest pou s’eliminaria en cas de 
que el projecte s’implementés. 

- Dotzena.- Igualment dins del mateix document, es menciona l’existència 
de diferents pous captadors d’aigua que s’eliminarien, fet que (donada 
l’actual situació de manca d’aigua del país) considerem lamentable. 

- Tretzena.- En la proposta, es contempla la pèrdua d’una gran zona 
agrícola, pulmó verd i cèntric, i no es restaura amb cap tipus d’espai verd 
públic. Al contrari, es consideren zones verdes públiques els marges 
entre habitatges i talussos de la carretera. 

- Catorzena.- Hi ha estudis fets de la qualitat del sòl del sector amb un alt 
interès agrícola i d’una qualitat molt alta. 

- Quinzena.- Existeix una part important de la població a qui no convenç 
aquesta opció i que ha demanat una consulta popular. El passat gener 
es van entregar a l’Ajuntament un total de 378 firmes de persones que 
creien que calia fer un referèndum en relació a aquest projecte. Els 
grups de Ciu i Ugo, igual que ja van fer en la proposta dels grups 
d’Esquerra i PSC, van tombar la iniciativa no donant lloc a cap tipus de 
diàleg, ni debat. Creiem que el creixement d’un 20% del poble ha de 
venir donat per la voluntat d’una majoria àmplia i, si més no 
,acompanyada per un treball de diàleg. 

- Setzena.- Durant els anys 2004/2005 es va desenvolupar la UA5, 
anomenat el sector de “la Peça”, on es van construir un total de 44 
habitatges en format d’edifici plurifamiliar. En l’espai públic cedit, es van 
crear més de 40 places d’aparcament per cobrir les necessitats 
d’aparcament existent. Per tots és sabut que a Ullastrell cada llar 
disposa de, com a mínim, 2 vehicles. Creiem que la proposta hauria de 
contenir, com a mínim, 140 places públiques ja que, a més, concentra 
molts serveis, dificultant l’aparcament en moments de jocs, activitats al 
Casal, etc. 

 
Alternativa treballada i disponible 

 
- Dissetena.- L’anterior govern municipal va treballar l’opció de posar 

l’escola a l’actual camp de futbol i aquest desplaçar-lo en un espai 
d’equipaments municipals. Les tramitacions relatives a aquesta opció 
estan totes en un estat de llum verda i, per tant, amb pocs dies, es 
podria fer ja la cessió al departament d’Educació. 

- Divuitena.- Aquesta alternativa no condiciona més que els espais 
d’equipaments ja municipals i, per tant, una modificació molt menys 
agressiva en el global del poble ja que aquest és un equipament d’ús 
relatiu i desplaçar-lo uns metres no trenca amb cap dinàmica. 



- Dinovena.- Els costos previstos per a la construcció del nou camp de 
futbol són assumibles perfectament per l’Ajuntament d’Ullastrell. 
S’havien fet aproximacions amb empreses privades (sense poder-ho 
concretar per la manca d’un projecte aprovat), que donaven uns costos 
mínims a canvi de les aportacions de terres. 

- Vintena.- Quedaria pendent de desenvolupar el sector de la UA2 i els 
horts on es proposa la modificació urbanística, de cara a la revisió del 
POUM, de manera molt més tranquil·la i menys condicionada. D’aquesta 
manera, se’n podrien plantejar la ubicació d’altres serveis amb molta 
més amplitud: espais d’aparcament, plaça pública, instal·lacions 
esportives i lúdiques, entre d’altres.  

 
 
En relació al Pla Local d’Habitatge (PLH) (adjuntem document en un 
cd) 
 

- Vint-i-unena.- El PLH ja fa menció (pàgina 8), d’una important zona 
d’equipaments municipals de 21.000 metres al sector de Can Palet, que 
està en desús i relativament ben situat respecte el casc urbà. Es tracta 
d’un espai perfectament capacitat per disposar-hi d’un camp de futbol, 
convertint-lo en un entorn amb un equipament lúdic i esportiu que 
vertebri la connexió entre diferents barris. 

- Vint-i-dosena.- A la UA2 parla ja d’una reserva de sòl per HPO de 711 
metres de sostre, només amb 3900 metres d’àmbit (pàgines 11 i 12), 
equivalent a 7 habitatges. El nombre plantejat en l’aprovació inicial 
decreix de forma important aquesta proporció. 

- Vint-i-tresena.- Es fa un anàlisi de les necessitats d’habitatge protegit i 
es parla de 38 pels joves fins al 2012 i de 10 per persones grans i amb 
risc d’exclusió (pàgina 24), tot i que aquesta necessitat d’habitatge es 
cobreix sovint en la mateixa finca dels pares o familiars. És aquest 
anàlisi el què ens ha de guiar a l’hora de planificar, no crear un parc 
d’habitatges que després quedarà aparcat o pendent d’edificar per 
manca de demanda. 

- Vint-i-quatrena.- Confirma que la tipologia d’habitatge a Ullastrell és, en 
un 85% d’habitatge unifamiliar, fet que fa que la intervenció proposada 
trenqui, de forma irreversible, l’estètica del municipi, just en un espai que 
n’és el cor i el pulmó. 

- Vint-i-cinquena.- Hi ha una previsió d’habitatge protegit en funció dels 
sectors ja planificats, comptabilitzant-ne uns 94 d’un total de 172 
(pàgines 53 i 55). Amb aquest goteig d’habitatge públic es cobreixen les 
necessitats que en van sortint al llarg dels anys. 

- Vint-i-sisena.- En el document es planteja una sèrie d’actuacions per tal 
de donar cobertura a les necessitats d’habitatge: intervenció a la Casa 
del Metge, a l’edifici del Progrés, a l’espai d’equipaments de Can 
palet,.... i diverses més, però en cap cas parla de desenvolupar la UA2 
exponenciant el nombre d’habitatges. Adjuntem com a document 3 una 



carta on el govern anterior de Ciu i Ugo havia desestimat la construcció 
d’habitatge públic a la casa del Metge. 

 

En relació a les Normes Subsidiàries vigents 
 

- Vint-i-setena.- Tot i estar aprovada la redacció del POUM, entenem 
vigents les Normes Subsidiàries aprovades durant l’any 92 i, per tant, 
creiem que no es poden obviar tots aquests punts: 

o En l’Article 13, apartat 3er, diu: “Els plans, projectes i qualsevol 
altre document urbanístic de desenvolupament de les previsions 
d’aquestes NNSS no podran contenir determinacions contràries a 
les que indiquen les mateixes. Tampoc no podran modificar-les i 
no es podran establir, en cap cas, regulacions de paràmetres o 
condicions d’edificació que donin lloc a una edificabilitat major que 
la que assenyalen aquestes Normes per a cada zona”. 

o En l’Article 15, diu “Els estudis de detall han de respectar les 
determinacions de les Normes i, en el seu cas, dels Plans 
Especials. En cap cas no podran reduir l’amplada dels vials ni de 
les superfícies destinades a espais lliures. L’ordenació de volums 
que puguin realitzar els Estudis de Detall no podran implicar un 
augment de l’ocupació del Sòl, ni de les alçades màximes, ni de 
volums, ni l’increment de la densitat d’habitatges” 

o Article 16, apartat 3er “l’àmbit territorial dels Plans Parcials haurà 
de coincidir amb els sectors de planejament delimitats a les NS” 

o l’Article 18, que parla del desenvolupament del sòl no 
urbanitzable: “2- Podran formar-se Plans Especials de Protecció 
que tinguin finalitats relacionades amb la protecció del paisatge, la 
protecció de les vies de comunicació o la millora del medi rural”. 
En aquests punt concret, la proposta atempta directament contra 
un dels pocs racons on la intensitat agrícola es manté intacte 

o Article 59, on es parla dels espais de sistemes de protecció 
d’horts, apartat 2: “L’edificació i l’ús es regularà per la normativa 
agrícola i es prohibeix tot tipus d’ús ramader. 

 
 
En relació a la nova redacció del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) 
 

- Vint-i-novena.- El passat més d’abril es va adjudicar la redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal. Els canvis de govern han 
impossibilitat que s’avancés el document, però la seva imminència de la 
seva redacció, és un fet. 

- Trentena.- Els 4 grups polítics, dins dels seus programes electorals, han 
fet esment a la necessitat d’exercir un control en el creixement del poble 
que caldria contemplar en el marc del POUM. 



- Trenta unena.- Actualment hi ha diverses zones pendents de 
desenvolupar que podrien fer incrementar el nombre de veïns si es 
permet el seu desenvolupament en aquesta fase prèvia. Entenem que el 
POUM és qui ha de marcar l’agenda del creixement demogràfic i de 
serveis locals. 

- Trenta dosena.- Si bé és cert que cal compactar el poble, no creiem que 
aquest sector sigui el més interessant per les seves dificultats d’accés i 
geogràfiques. 

 

Tècniques, en relació al document de la Modificació de Normes 
aprovat inicialment 
 

- Trenta tresena.- La reserva de sostre per a la construcció d’habitatge 
HPO ha de ser d’un 20% del sostre total del sector i del total d’habitatges 
creat. El document plantejat no cobreix aquestes dades (haurien de ser 
27 habitatges HPO). 

- Trenta quatrena.- La reserva de sostre per a la construcció HPC ha de 
ser d’un 10% del sostre total del sector i del total d’habitatges creat. En 
el document no es compleix, caldria que fossin 14 i no pas 13. 

- Trenta cinquena.- Segons la justificació de la modificació, un dels 
arguments exposats per la seva conveniència és: “l’interèscomú de 
desenvolupar sectors de sòl urbanitzable i urbà que havien quedat sense 
desenvolupar des de l'aprovació de les Normes Subsidiàries.”  Aquesta 
justificació no és vàlida, ja que, la superfície que es vol requalificar de sòl 
rústic a sòl urbà representa quasi el triple de la  superfície d'aquests 
sectors sense desenvolupar. Per tant, aquest sectors s'han de 
desenvolupar, tal i com marquen les normes subsidiàries. 

- Trenta sisena.- Una altra justificació del document és: “L'interès comú 
d'aconseguir sostre destinat a habitatge social.”. Referent a la producció 
d’habitatge protegit, creiem que ens trobem en un moment clau pel 
municipi, ja que, segons ens indica la modificació, la producció d’aquest 
tipus d’habitatge només serà mitjançant el compliment de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. Per tant, la proposta no fa més que cumplir 
els mínims a que la llei obliga. És el moment per apostar per fites més 
altes i ser un referent a la comarca, s’ha d’adquirir un compromís i 
negociar un augment del percentatge d’habitatge protegit, nosaltres 
entenem que tot allò que s’aconsegueix mitjançant el compliment de la 
llei, no és cap benefici, sinó l’obligació de la llei, si volem fer veritables 
polítiques d’habitatge per atendre aquest creixent problema, cal fer-ho 
de forma coherent. Creiem que el benefici privat és tant gran amb les 
requalificacions plantejades en la modificació, que en el supòsit de que 
l’anàlisi del POUM ens portés a tirar endavant aquesta planificació, 
hauria d’estar compensada amb molts més i millors serveis. 

- Trenta setena.- Respecte la mobilitat generada, tot i que la llei no obliga 
a redactar l’estudi d’avaluació de mobilitat generada, la implantació d'un 
teixit residencial com mai abans a Ullatrell i ,sobretot, d'un centre 



escolar, on la seva mobilitat serà molt concentrada (en moments 
puntuals), generarà, sens dubte, conflictes en la xarxa viària si aquesta 
no està adaptada i convenientment analitzada. Per tant, és molt 
important fer aquest estudi, per no planificar malament aquest nou espai. 

- Trenta vuitena.- Els edificis anomenats Blocs 1,2,3 i 4, disposen de molt 
poca llum a la part posterior i, fins i tot, queda soterrada, dificultant la 
distribució dels habitatges. 

- Trenta novena.- Caldria regular els usos no admesos en la planta 
soterrani, sobretot en els blocs 6,7 i 8, ja que enlloc posa que no pugui 
haver-hi part dels habitatges en la planta soterrani, que en aquest cas 
queda, en part, per damunt del terra. 

- Quarantena.- La tipologia plurifamiliar proposada, si bé és cert que 
incentiva el poble compacte i sostenible, fet que compartim totalment 
perquè, a més, facilita l’accés a la vivenda a persones amb risc 
d’exclusió en el mercat de l’habitatge, creiem que cal estudiar-la en el 
marc d’un estudi molt més global, com el POUM. 

- Quarenta una.- Referent a la memòria descriptiva, no s'indica 
l'aprofitament urbanístic (10%) d'aquesta modificació i com serà 
correspost a l'ajuntament. Per tant, cal indicar-ho. 

- Quarenta dosena.- Aquesta proposta de modificació, comporta un 
creixement que pot ser entre el 20 i 25% del poble sense tenir 
l’oportunitat de definir el creixement que es vol en el planejament i sense 
haver creat el debat de quin sostre d’habitatges ha de tenir el nostre 
poble. Aquest creixement condiciona el desenvolupament d’altres àmbits 
sense haver-ho pogut analitzar amb la profunditat que requereix. 

- Quarenta tresena.- La urbanització d’aquest sector no paga els serveis 
més enllà de l’àmbit, en canvi, si que en genera despeses: xarxa de 
clavegueram, subministrament d’aigua, xarxa elèctrica i és obvi que en 
caldran. Aquestes seran despeses que haurà de satisfer l’Ajuntament i 
tots els  seus vilatans. 

- Quarenta quatrena.- Prenent dades del Pla Local d’Habitatge i valorant 
els 7500 metres com a urbanitzable, tindríem un valor del solar d’1 milió 
d’Euros (150.000 € per parcel·la de 800 m). Aquest import és molt 
inferior a la proposta de compra de sòl que s’ha plantejat en aquesta 
operació. 

- Quarenta cinquena.- El document aprovat inicialment no inclou cap 
estudi de mobilitat generada. Si bé és cert que la llei no ho contempla, 
creiem que és del tot indispensable. Cal recordar que en l’informe tècnic 
emès per l’Arquitecte Municipal el dia 28 de gener d’enguany hi fa 
constar que el document incorpora l’estudi de mobilitat, però el nostre 
grup no l’ha pogut veure mai i no constava en l’expedient les vegades 
que s’ha consultat. 

- Quarenta sisena.- La densitat actual en el casc urbà d’Ullastrell és d’uns 
25 habitatges per hectàrea i la proposada és de més de 60 
habitatges/ha. Fet que modifica d’una manera substancial l’estètica i la 
dinàmica del poble d’Ullastrell. 



- Quarenta setena.- El document no concreta el nombre de places 
d’aparcament que es crearan, ni tampoc el nombre de locals comercials 
que s’admetran i a quins usos es podran destinar. 

- Quarenta vuitena.- Es creen noves claus edificatòries amb alçades molt 
més altes que les actuals al casc urbà. 

- Quarenta novena.- En la justificació d’aquesta modificació es parla de 
l’interès comú d’aconseguir sostre destinat a habitatge social. El nostre 
grup està molt interessat en la construcció d’habitatge social al poble, 
però creu en la necessitat de complir els propòsits fets en espais ja 
municipals, en el marc del pla local d’Habitatge. 

- Cinquantena.- En l’avaluació econòmica es planteja unes despeses del 
40% per la gestió i promoció i un marge comercial de més del 20%. 
Creiem que és del tot abusiu aquests imports de benefici pels promotors 
que, òbviament, va en retriment de reduir el nombre d’habitatges.  

- Cinquanta una.- La topografia del terreny requereix d’un estudi de detall 
molt més acurat en els espais més propers a la carretera i, en general, 
per donar millor accessibilitat al sector. 

 
Per tot l’anteriorment exposat, 

SOL.LICITEM, 
Que es tinguin per presentades en temps i forma, les al.legacions exposades i 
que les mateixes siguin acceptades. 
Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment o informació que 
requereixin. 
Ullastrell, a 14 de març de 2008 
 
 
 
Joan Ballbè i Herrero Joan Mesa i Lao Elisabeth Casanovas i Feliu 


