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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número: M2412020000036 Creació d'una taula de treball d'informació 
i  debat per a formular les propostes del  municipi  de Sant Vicenç dels Horts a 
l'Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  en  l'àmbit  de  l'aprovació  del  Pla  Director 
Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PDUM) . 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts 
x Sant Vicenç per a la creació d'una taula de treball d'informació i debat per a 
formular  les  propostes  del  municipi  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  a  l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona en l'àmbit de l'aprovació del Pla Director Urbanístic de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PDUM).

Atès que el Consell Metropolità de Barcelona ha aprovat, en la sessió celebrada el 
26 de març de 2019, l'Avanç del Pla director urbanístic de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona (PDUM).

Atès  que  el  PDUM  disposa  d’àmplies  atribucions,  com  poden  ser  les  de  la 
definició de les reserves per als sistemes urbanístics generals de comunicacions i 
d’altres infraestructures, equipaments comunitaris i espais lliures; la classificació 
de sòl i la delimitació del sòl urbà; la fixació dels criteris per qualificar el sòl urbà i  
urbanitzable pel que fa a l’edificabilitat, els usos, les densitats i les reserves de 
sistemes, o la definició i  la delimitació dels àmbits de transformació urbanística 
d’interès metropolità. 

Atès que es preveu l'aprovació inicial del PDUM durant l'any 2021, i ja s'ha iniciat  
des de l'Àrea de desenvolupament de polítiques urbanístiques de l'AMB el tràmit 
de consulta i sol·licitud d'informes als ajuntaments metropolitans per a elaborar el 
text del document per a l'aprovació inicial.

Atès que el PDUM serà l'eina que ordenarà el territori metropolità de Barcelona en 
les properes dècades, per la qual cosa les propostes que es facin des de SANT 
VICENÇ DELS HORTS  no poden quedar sotmeses a la única voluntat dels partits 
que governen a l'ajuntament. 

Atès que no es pot reduir la participació als mers períodes d'informació pública del 
planejament,  sinó que el  dret de la ciutadania a col·laborar en l’exercici  d’una 
democràcia participativa, també s'ha de fer extensiva a les pròpies propostes que 
des dels municipis metropolitans es facin per l'elaboració del PDUM.

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:

ACORDS
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Primer.- INSTAR al govern municipal per a què es creï una taula de treball, amb la 
participació d'almenys un membre de cadascun dels partits polítics amb presència 
al ple de l'ajuntament, amb els tècnics municipals adscrits als diferents serveis de 
planejament urbanístic,  llicències d'activitats  i  medi  ambient,  per  tal  d'informar, 
debatre i consensuar les propostes que des del municipi de SANT VICENÇ DELS 
HORTS es faran a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en l'àmbit de l'aprovació del 
Pla Director Urbanístic de l'àrea metropolitana.

Segon.-  INSTAR al  govern  municipal  per  a  què faci  arribar,  en  un termini  no 
superior als 15 dies des de la presa d'aquests acords, a tots els partits polítics 
amb representació a l'ajuntament els suggeriments que van presentar prèvies a 
l'aprovació de l'avanç del PDUM, així com un resum de les sessions que hagin 
pogut assistir els tècnics municipals fins a la data, així com de les propostes a  
considerar.

Tercer.- INSTAR a crear un enllaç en el web municipal en el qual s'incorpori la 
documentació i actes de la taula de treball pel seu públic accés, sempre d'acord 
amb les lleis de transparència.

Quart.-  COMUNICAR  aquests  acords  la  presidència  de  l'AMB,  a  la 
vicepresidència  de   l'àrea  de  desenvolupament  de  polítiques urbanístiques de 
l'AMB, i a tots els partits polítics amb representació a l'AMB.

Sant Vicenç dels Horts, 22 de desembre de 2020
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