MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA QUE PRESENTA ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE MAR

El Grup Municipal d’ERC-JXP, juntament amb d’altres grups municipals, han vingut exposant en
el Ple d’aquest Ajuntament de forma reiterada i constant la necessitat d’obrir a la participació
ciutadana, i en especial a les entitats ciutadanes de la nostra Ciutat, els temes relacionats amb
l’urbanisme i l’ordenació de la ciutat.
Quan parlem de participació ciutadana no ens referim únicament a la participació política
clàssica dels sistemes representatius als que votem i elegim cada x anys; sinó, també, a la
participació ciutadana directa i permanent.
En línia amb el principi de transparència i participació pública sobre el que la majoria de grups
es van manifestar a favor en les darreres eleccions municipals, ERC-JxP considera la
participació ciutadana com un requisit essencial per aprofundir i regenerar la democràcia.
Apropar als Premianencs i Premianenques a les activitats polítiques i administratives de
l’Ajuntament és, sens dubte, la millor eina de seguiment i avaluació social de l’acció municipal.
És per aquesta necessitat de recuperar la confiança en les administracions públiques que les
noves legislacions en matèria de transparència i bon govern han incorporat com un dels seus
elements essencials la promoció de la participació de la ciutadania en els afers públics. En
especial la participació en l’avaluació i participació des del mateix moment inicial de la
concepció dels diferents projectes i plans que afectaran a les nostres ciutats.
En aquest sentit fem esment del REGLAMENT MUNICIPAL DE GOVERN OBERT I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA en el que s’estableix, com a dret de tots els ciutadans i ciutadanes, l’exercici de
participar i fer propostes de temes d’interès ciutadà als òrgans de govern municipal a través
dels canals que expressament es preveuen en aquest Reglament.
En aquest mateix Reglament s’estableix el dret que tenen les entitats ciutadanes a participar
en els òrgans específics que es creïn per aquesta finalitat, en la forma i en les condicions que
per a cada supòsit concret es determini. I per tant s’estableix que les entitats ciutadanes han
de poder participar en els consells sectorials o territorials de participació.
Aquest dret, però no és només una voluntat i un requeriment derivat del Reglament Orgànic
Municipal i del Govern Municipal, sinó que es un DRET que ve determinat pel decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Així l’article 8 d’aquest Decret legislatiu 1/2010, regula la publicitat i participació en els
processos de planejament i de gestió urbanístics, establint en el seu apartat primer la
necessitat de garantir i fomentar els drets d'iniciativa, d'informació i de participació de la
ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió. En el seu apartat segon
s’estableix que els ajuntaments poden constituir voluntàriament consells assessors urbanístics,

com a òrgans locals de caràcter informatiu i deliberatiu, als efectes establerts per l'apartat
primer.
L’article 24 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, referent als Consells assessors urbanístics,
determina que els ajuntaments poden constituir, d’acord amb l’article 8.2 de la Llei
d’urbanisme, consells assessors urbanístics, amb les facultats informatives i deliberatives que
en cada cas els reconeguin.
De conformitat amb aquest mateix article aquests consells estaran integrats pels membres que
designin els ajuntaments, com ara representants d’altres administracions públiques,
corporacions, associacions i altres institucions de la societat civil, així com experts en
urbanisme, habitatge, medi ambient i altres matèries relacionades amb l’urbanisme.
Aquest DRET d’iniciativa i participació, es concreta en el Capítol III del Reglament de la Llei
d'Urbanisme, en el que es regula el dret a la participació ciutadana. En concret es regulen en el
seu article 22 els “Programes de participació ciutadana en el procés de planejament” i
específicament es regula la necessitat de participació en la fase prèvia de preparació i estudi
de la proposta de planejament segons el següent desenvolupament:
“22.1 Per facilitar la participació en el procés de formulació dels instruments de
planejament urbanístic, l'administració competent pot aprovar el corresponent
programa de participació ciutadana, d'acord amb el que estableix l'article 105 d'aquest
Reglament.
22.2 El programa de participació ciutadana expressa les mesures i actuacions previstes
per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels
treballs de planejament, com la formulació d'al·legacions, suggeriments o propostes
alternatives en el marc del tràmit d'informació pública, i pot referir-se a les fases i
continguts següents:
a) Contingut en relació amb la fase prèvia al període d'informació pública:
1r. Accions d'informació i comunicació, que difonguin l'acord d'iniciar el planejament i
facilitin les dades necessàries per donar coneixement suficient del seu abast i
característiques. Aquestes accions poden comprendre la publicació i exposició al públic
d'un avanç de l'instrument de planejament i la realització d'actes informatius,
conferències, presentació d'estudis previs i altres instruments similars.
2n.Canals de participació, on es defineixin els diferents instruments que es posaran a
disposició de la ciutadania i les institucions per recollir les seves opinions, així com per
facilitar el debat i la presentació de propostes. Es poden incloure enquestes,
entrevistes, debats en grup, tallers de propostes i similars.
En tot cas, els canals previstos han de buscar la intervenció dels sectors de població
significatius en el territori i no limitar-se a una crida genèrica a la participació.
Aquestes actuacions poden ser complementades amb mitjans telemàtics.
3r. Sistema de recollida i anàlisi de les aportacions realitzades i la presentació de
l'informe de resultats d'aquest procés.”
Aquest DRET de participació i d’iniciativa es concreta finalment en l’article 105 del Reglament
que regula el “Programa de participació ciutadana en el procés de planejament”, establint que

les administracions competents per a la formulació del pla urbanístic poden acordar, en
qualsevol moment anterior a l'acord d'aprovació inicial, l'aprovació i publicació del programa
de participació ciutadana, de conformitat amb el que estableix l'article 22 d'aquest Reglament.
En l’apartat segon d’aquest article 105 es determina que l'aprovació i publicació del programa
de participació ciutadana és obligatòria en el cas de formulació o revisió del pla d'ordenació
urbanística municipal, i es pot acordar prèviament o simultàniament a la publicació de l'avanç
del pla.
En la resta dels plans i projectes aquest programa tot i que no sigui obligatori si que és
imprescindible per tal de garantir els principis generals que s’exposen en aquesta legislació en
matèria de participació ciutadana.
Aquesta legislació i especialment els compromís expressat reiteradament per els diferents
grups municipals a favor de la participació i la transparència, ens porta a proposar la creació
d’un CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC com a canal de participació adequat al DRET del
ciutadans i ciutadanes a intervenir des dels moments inicials de la seva concepció fins al
moment de la tramitació efectiva del plans i projectes urbanístics de la ciutat, garantint i
fomentant els drets d'iniciativa, d'informació i de participació de la ciutadania en la
configuració de la nostre Vila.
Pels motius exposats el GRUP MUNICIPAL d’ERC-JXP-AM proposa al Ple de l’Ajuntament de
Premià de Mar l’adopció del següent acord:
Primer: La Creació del Consell Assessor Urbanístic, amb la finalitat de garantir els drets
d'iniciativa, d'informació i de participació de les entitats ciutadanes en els processos
urbanístics de planejament i de gestió del territori.
Segon: Entre les finalitats d’aquest Consell, de conformitat amb la legislació urbanística, ha de
facilitar la informació i participació en el procés de formulació dels avantprojectes dels
instruments i dels projectes de planejament i gestió urbanística i facilitar el debat i la
participació i presentació de suggeriments i alternatives des dels moments inicials, durant la
seva tramitació i fins a la seva posterior avaluació, per la qual cosa podrà entre d’altres:
a) Proposar mesures i actuacions per incloure-les en el Programa de participació
ciutadana i fer el seguiment de la seva posada en pràctica.
b) Formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació.
c) Considerar les propostes del planejament per garantir els objectius del
desenvolupament urbanístic sostenible.
d) Opinar sobre les al·legacions presentades.
e) Estudiar, proposar i seguir les mesures i les actuacions a emprendre per fomentar la
participació ciutadana en la tramitació de les figures de planejament derivat i
d’instruments de gestió quan considerin que la seva transcendència ho justifiqui.
Tercer: Els àmbits de l'activitat urbanística municipal sobre els quals aquest Consell tindria
atribucions consultives són els següents:
1. la cura del paisatge i el territori rural i agrícola (no urbanitzable)
2. l'ordenació urbanística del teixit urbà (sòl urbà)

3. l'ordenació i configuració de l'espai públic
4. la protecció del patrimoni arquitectònic
5. l’avaluació de noves actuacions urbanístiques (reforma i reconversió del sòl urbà, sòl
urbanitzable)
Quart: Amb la vocació que expressi la transversalitat de la ciutat, el suport físic on es
desenvolupa tota la vida dels ciutadans i ciutadanes, aquest Consell estaria format per:









la persona responsable de la regidoria de territori, medi ambient i urbanisme
la persona que ocupi les funcions de Cap del Servei competent en aquesta àrea
una persona representant de cada un dels grups municipals del Consistori
una persona representant de cada una de les associacions de veïns de Premià de Mar
una persona professional a proposta del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
una persona professional a proposta del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
una persona professional a proposta del Col·legi de Geògrafs de Catalunya
una persona de l'àmbit de la història de l'art i el patrimoni a proposta de l'IEP

Cinquè: El termini de constitució d'aquesta comissió serà de tres mesos des de l'aprovació
d'aquesta moció.

Premià de Mar, 03 de maig de 2022

