Ajuntament de Gavà

Roger Cots Valverde, secretari general de l'Ajuntament de Gavà,

CERTIFICO: Que pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 d'octubre
de 2017, entre d'altres, es va adoptar l'acord següent:
4 – PARTICIPACIÓ CIUDADANA FORMULACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
GENERAL METROPOLITA AL SECTOR DE LA ROCA DE GAVA-VILADECANS
Antecedents:
El dia 28 de novembre de 2014, els Ajuntaments de Gavà, Viladecans i l'empresa Roca van
signar un protocol d'intencions en el que acordaven col.laborar en la formulació d'una proposta
conjunta per racionalitzar i optimitzar els usos de la zona ocupada per l'empresa, consolidar i
potenciar l'activitat econòmica vinculada a la zona que comparteixen la companyia i ambdós
municipis, i desenvolupar processos de transformació urbana.
L'empresa Roca Radiadores ha portat una proposta d'avanç de planejament com treballs
preparatius per a la formulació de la modificació del Pla General Metropolità, i per realitzar un
procés de participació ciutadana.
Per la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Gavà s'ha redactat un programa de
participació ciutadana que preveu 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.
Fonaments de Dret
Primer.- La participació ciutadana està regulada amb caràcter general en els 8, 76.2 i 77.1.b
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, Text refós de la Llei d'urbanisme, i en els articles 19,
21, 22 i 101.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d'urbanisme.
Segon.- L'article 105.1 de la RLUC estableix 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.
Tercer.- L'article 77.1 de la TRLUC estableix que la formulació de plans d'ordenació
urbanística plurimunicipal pot tenir lloc:
...
b) Per acord unànim dels Ajuntaments interessats.
Quart.- L'article 101.3 del TRLUC estableix que la iniciativa privada no té dret al tràmit per a
l'aprovació de les propostes de modificació dels plans d'ordenació urbanística municipal que
presenti. Tanmateix, l'ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a
formular-les.
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Cinquè.- Respecte a l'òrgan competent per assumir expressament la iniciativa pública per
formular modificacions dels plans d'ordenació urbanística municipal a petició de particulars,
l'article 22 2 c) de la LBRL 7/1985 estableix que correspon al Ple de la corporació l'aprovació
inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal de plans i
instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística.
L'article 47 2. ll) de la LBRL exigeix la majoria absoluta del número legal de membres de la
corporació i exclusiva per l'aprovació dels acords que corresponguin adoptar a la corporació en
la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística.
En el cas, si bé no es tracta d'un acord d'aprovació inicial en sentit estricte, sinó d'assumir
expressament la iniciativa pública per formular modificacions dels plans d'ordenació
urbanística municipal a petició de particulars. L'article 47 2. ll) de la LBRL exigeix majoria
qualificada per qualsevol tramitació de planejament general. En conseqüència, per un tema de
prudència i seguretat jurídica, a aquest, acord és convenient que se li donés la mateixa forma
que l'aprovació inicial del planejament general, és a dir, per majoria absoluta del número legal
de membres de la Corporació.
Per tot això, la tinenta d'alcalde i presidenta de l'Àmbit de Ciutat i Territori proposa al Ple de
l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa, l'adopció dels següents acords:
ACORDS:
Primer.- Assumir, en aplicació de l'article 101.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
text refós de la Llei d'Urbanisme, i de manera conjunta i consensuada amb l'Ajuntament de
Viladecans, la iniciativa pública per a la modificació puntual del Pla General Metropolità a
l'àmbit de la compañia Roca Radiadors
Segon.- Aprovar el Programa de participació ciutadana, com a document annex adjunt, que
preveu les mesures i actuacions previstes per a garantir la participació ciutadana en el procés
de formulació de la Modificació del Pla general metropolità al sector de la Roca i facilitar la
divulgació i comprensió dels objectius i continguts dels treballs de planejament.
Tercer- Publicar l'acord d'aprovació al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, posant a disposició dels interessats
el seu contingut a les oficines municipals i a la web municipal.
Quart.- Publicar i sotmetre a informació pública, en aplicació del programa de participació
ciutadana, la proposta d’avanç de planejament urbanístic presentat per la Companyia Roca
Radiadores pel que fa al contingut relatiu al terme municipal d’aquest ajuntament. Per a
facilitar la participació dels ciutadans el termini d’informació publica serà de dos mesos. La
publicació es farà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i a un
diari de difusió comarcal, posant a disposició dels interessats el seu contingut a les oficines i a
la web municipal.
Cinquè.- Solicitar els informes que es considerin necessaris per a la correcta formulació del
planejament, en particular, els preceptius relatius a les infraestructures de titularitat de la
A fi de comprovar la validesa d'aquest document mitjançant el servei de validació disponible a
https://eseu.gavaciutat.cat a l'apartat Validació de Documentació introduint el codi: YO1RDMQB2MAJUIB.
Plaça de Jaume Balmes, s/n

Tel:93 263 91 00

ajuntament@gava.cat

08850Gavà

Fax: 93 263 91 08

www.GavaCiutat.cat

Ajuntament de Gavà

Administració General de l’Estat (DG Aviación Civil i DG Ferrocarriles del Ministerio de
Fomento). També es sol·licitarà informe a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Direcció de
serveis d’Urbanisme) i a l’Oficina Territorial d’Acció i d’Avaluació ambiental de Barcelona
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Sisè.-Notificar els acords anterior a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità
de Barcelona (Av. Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona), per al seu coneixement.
Setè.- Facultar l'alcadessa per a l'adopció de tants actes i gestions com calguin per a l'execució
dels acords anteriors, així com per a la seva millor difusió, per al general coneixement dels
ciutadans.
L’acord va ser adoptat per dinou (19) vots a favor (8 PSC, 4 C's, 3 ERC, 2PP i 2 CiU), dos en
contra (2 GSSP) i cap abstenció, nant-se per tant el vot favorable de la majoria simple (més
vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest moment– a la
sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del tinent d'alcalde i president de
l'Àmbit de Nova Governança i Economia (en qui l'alcaldessa, mitjançant Decret de data 1 de
març de 2017 dictat a l’empara d’allò que preveu l’art. 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de las Bases del Règim Local, té delegada dita atribució).
Vist i plau
El tinent d'alcalde de l'Àmbit de
Nova Governança i Economia
signed
CPISR-1 Digitally
by CPISR-1 C
C Roger Roger Cots
Valverde
[SIGNATURE_FIELD]
Cots
Date: 2017.10.30
Valverde 10:49:44 CET

signed
CPISR-1 Digitally
by CPISR-1 C
C Jordi
Jordi Tort Reina
[SIGNATURE_FIELD]
Tort Reina Date:
2017.10.30
13:13:05 CET
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