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NOTIFICACIÓ

Us comunico que el Pie municipal, en la sessió ordinària realitzadael dia 27.
dabril de 2017, adoptá, entre daltres, I'acord següent

ACORD NÚM. 7.- MOCIÓ DE L'EQUIP DE GOVERN (PSC-CP, IICV-EUIA) I
ERC-AM, PER A LA MILLORA DE LA INFORMACIÓ I LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA EN ELS PROCESSOS URBANíSTICS I ELS RELACIONATS
AMB LES OBRES MUNICIPALS A VILADECANS.-

ANTECEDENTS

1. El processos i transformacions socials i territorials' que viles i ciutats
gestionen són cada vegada més complexos (processos socials, culturals,
económics... i afecten o poden afectar a diferents escales, com la local, la
comarcal, la metropolitana...). L'ordenació, la planificació i la gestió urbana no és
aliena a aquesta complexitat i requereix de noves eines per tal de promoure
processos informatius i participatius atenent a la diversitat d'interessos, d'actors
i de processos en marxa. Entenem que tot i la complexitat normativa i lo
metodologia que suposa promoure aquests processos, aquests són necessaris
per gestionar les transformacions deis territoris. A Viladecans, estem
promovent processos participatius complexos i amb diferents métodes que han
de servir per avançar en la comprensió i la intervenció de la realitat que es vol
transformar comptant amb la implicació deis diferents actors locals.

2. La normativa en matèria urbanística incorpora unes guies per millorar la
. participació ciutadana i la informació que la població rep sobre processos
urbanístics i obres públiques. L'Ajuntament fa seves aquestes guies i va més
enllá, per tal de reforçar la democratització i la pressa decísions; la transparència
i la comprensió de les actuacions i intervencions publiques; fomentar la

implicació i la corresponsabilització ciutadana en els projectes i iniciatives
públiques; facilitar la capitalització del coneixement co¡'ectiu; i potenciar les
relacions del govern local arnb els moviments associatius i la ciutadania.

3. Tenint en compte el que s'estableix a I'article 8.5 del Decret Legislatiu1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la L1ei d'urbanisme, la ciutadania
té dret a consultar i ser informada sobre el contingut de planejament i gestió
urbanística. Es per això que aquesta administració incorporará la informació als
mitjans telemàtics, cosa que comportará que siguin accessibles a tothom, i
ampliarà el rang del que estableix la normativa a qualsevol altre mitjà de
comunicació de que disposi, com es el butlletL D'aquesta manera garantim i
ampliem el principi de publicitat establert a I'article 8.3 de la L1ei d'Urbanisme.

........_.._......~.......-....4;Pel..que.resp.ectín.la-pärticipació"ciUtaaãnai~lrelpfòcésurbänístic"én"si~lä~""'-""~....
lIei dUrbanisme no estableix un mecanisme fixat per a portar-lo a terme. A
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I'article 8 de I'esmentada lIei, es fa referència a formes de consulta però sense
especificar res més, és en el Oecret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s'aprova el
Reglament de la L1ei d'Urbanisme on es troba més regulal. S'estableix de que
manera les Administracions han de fomentar la participa ció ciutadana. En

concret a I'article 22, es creen uns mínims que l'Ajuntament de Viladecans ha
incremental. Aquests consisteixen en transmetre la informaciò del planejament
urbanistic, establir quins seran els canals de participació (enquestes, debats,
tallers...) i donar-los publicitat perquè arribina tota la població, establir un
sistema de recollda i anàlisi de la informació obtinguda, realitzar un informe de
valoració de propostes que provinguin de la ciutadania i. donar-Ii publicitat al
mateix. Aquesta Administració, a més, convocará reunions informatives i portarà
a terme notificacions individuals segons el grau d'afectació.

Per tot això,

ACORDS.-

PRIMER.- GARANTIR la divulgació i informació a la ciutadania de les actuacions
urbanístiques, mitjançant els mitjans de comunicació municipaL.

SEGON.- IMPLEMENTAR un model de bones práctiques per la tramitació d'una
figura de planejament oper un projecte d'obres locals o d'urbanització, en que
es defineixin diferents afectacions, ambtractament diferencial:

a) Pel que fa a I'afectació directa, l'Ajuntament incorporará:

El plànol dinformació amb identificació de l'àmbit directe i una relació
de les finques afectades en les notificacions individuals de la
tramitació establertes en la legislació sectoriaL.

Una reunió informativa amb els afectats en la qual intervindran els
tècnics i polítics de l'Ajuntament amb competència amb el
planejament o amb el projecte. I si així s'acorda, es fará una
segona reunió abans de la següent aprovació establerta en la
tramitació.

b) En el cas d'afectació indirecta:

Es comunicará als presidents de comunitats I'aprovació iniciaL.

Es convocarà una reunió informativa amb els afectats en la qual
íntervíndran e(s técnics i po(ítics de r'Afuntament amó competencia
amb el planejament o el projecte. I si així s'acorda, es farà una
segona reunió abans de la següent aprovació establerta en la
tramitació.

c) En el cas d' una afectació general:
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L'Ajuntament comunicará a les Associacions veïnals i ciutadanes
inscrites en el Registre d'Entitats que tinguin vinculació amb les
disciplines del territori.

Es convocará una reunió informativa amb els representats deis
afectats de forma general en la qual intervindran els tècnics amb
competència amb el planejament o el projecte, i es podrá articular a
través deis espais d' informació i participació regulats a la ciutal. I si
així s'acorda, es fará una segona reunió abans de la següent
aprovació establerta en la tramitació.

TERCER.- Atesa la complexitat deis processos de formulació i redacció del
planejament urbanístic general, i a banda de la constitució opcional de Consells
assessors urbaníslics, el dret de la informació i de la participa ció de la ciutadania
restarà GARANTIT:

Mitjançant la divulgació en els mitjans munícipals d'un resum del

document d'objectiusi criteris del planejamenl. S' establirà un termini
mínim de dos mesos pels períodes d'informació publica, o de 90 dies
en el cas que el planejament urbanistic general estigui sotmès a

procediment d'avaluació estratègica ambientaL.

A més deis requeriments establerts per la normativa sectorial, la
documentació gráfica informativa haurá d'incorporar un plánol
d'identificació de I'àmbit d'afectació indirecta i una relació deis bens
immobles inclosos en aquest àmbil.

QUART.- Durant el termini d'INFORMACIÓ PÚBLICA, per I'interès manifestat
per la ciutadania o per I'avaluació del contingut de les al'legacions presentades:

La Comissió Informativa competent podrà acordar la celebració d'un
procés de participació articulat 3mb una Comissió departicipació i
podrà tenir el suport de taules de treball.

En aquest supòsit s'aturarà la tramitació administrativa fins que el
procés de participació aporti les conclusions acordades. En el seu
cas, es fará la devolució a la Comissió creada del cOntingut

incorporat al document abans de I'aprovació provisionaL.

CINQUÈ.- COMUNICAR a totes les associacions veïnals i els espais de
participació regulats del municipi.
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Resultat de la votació: Aprovat per majoria absoluta - 16 vots a favor (PSC-

CP, ICV-EUiA i ERC-AM); 3 vots en contra (VSP i PP); i 6 abstencions (C's, GV-
CAP i regidors no adscrits).

Caries Ruiz Novella Si PSC-CP
Pere Gutiérrez Alemanv Sí PSC-CP
Gísela Navarro Fuster Sí PSC-CP
Anselmo Sánchez Ramírez Sí '. PSC-CP
Carmen Gimeno Berne . '" Sí PSC-CP
Jordi Mazón Bueso Sí PSC-CP
Elena Alarcón Méndez Sí PSC-CP ,

Ricard Calle Martínez Sí PSC-CP
Rosa Cañisá Abancó Sí PSO-CP
Gracia Sancho Ruíz

.
Si PSCcCP

Maria Avila Aauilar Sí PSC-CP
Encarnación García Jíménez Sí ICV-EUiA
Daniel Gutiérrez SalQado Sí ICV-EUiA
Bárbara L1iQadas i Muñoz Sí ERC-AM ,

Miriam Movsset i Gil Sí ERC-AM
Xavier Martín í Albá Sí ERC-AM
José Padíla Roia No PP
María José Diaz Algarín No PP
María Purificación González Pérez No VSP
Carolina Torres García Abstenció C's
Alfonso López Diaz-Bernardo Abstenció C's
M. José Irís Ruíz Abstenció C's
Eduardo Tobaruela Silva Abstenció GV-CAP
Montserrat Herena Sanchís Abstenció No adscrita
Josep Suno Navarro Arias Abstenció No adscrit

La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes
que corresponguin.

Viladecans, 5 de maíg de 2017

Miguel
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