
Moció conjunta al Ple de l’Ajuntament per impulsar la creació del Consell
Assessor d'Urbanisme i Política Territorial de Mont ornès del Vallès.

Atès que avui dia la gestió de l’urbanisme és una de les principals competències dels
nostres ajuntaments. --------------------------------------------------------------------------------------
Atès que la gestió urbanística ha permès durant aquests 30 anys de democràcia
municipal rectificar moltes de les dinàmiques perverses que el franquisme havia
instaurat també al nostre poble. ------------------------------------------------------------------------
Atès que els diferents governs municipals, amb la complicitat del moviment ciutadà,
van transformar en espais públics allò que eren espais sense ús específic,
aparcaments improvisats en noves zones verdes, transformant les rieres en parcs
públics, aturant l’especulació urbanística que va massificar els nostres barris, creant
noves zones d’equipaments, etcètera.----------------------------------------------------------------
Atès que avui la gestió urbanística al segle XXI ja no es pot guiar només pel criteri
fonamental de planificar racionalment el territori, sinó que ha de contemplar l’equitat i
la cohesió social. Un urbanisme que ha de tenir una visió molt més àmplia que l’actual,
més complexa, i que prengui com a base les múltiples situacions que conflueixen en
l’espai públic com l’espai on s’articula i desenvolupa la convivència ciutadana.------------
Atès que per fer realitat aquest nou urbanisme del segle XXI és obvi que la participació
ciutadana en tots els seus processos de planificació i d’execució ha de ser fonamental
i avui; ja son molts els aspectes de la vida municipal on s’articulen processos de
participació ciutadana, com el pla estratègic, el pla local de joventut i els pressupostos
participatius, i la gestió urbanística no pot seguir sent una excepció. -------------------------
Atès que la protecció del territori i la defensa de l’urbanisme generen una activitat
pública decisòria sobre la qualificació o l’ús del sòl, que constitueix una indubtable font
de poder de grans efectes econòmics. ---------------------------------------------------------------
Atenent a les recomanacions de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i seguint les
indicacions que es deriven de la Convenció de NNUU contra la corrupció aprovada el
31 d’octubre de 2003 i ratificada per l’Estat Espanyol.--------------------------------------------
Atenent a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat per tal
d’impulsar un urbanisme harmoniós i sostenible i garantir el dret al medi ambient en
benefici de les majories que segueixi sent transformador a la nostra ciutat; i per
garantir al màxim la transparència en les decisions de planejament urbanístic i seguir
implicant a la ciutadania en la política municipal com ja passa en d’altres àmbits;
assegurant així que l’interès general sigui l’eix rector de la planificació i execució
urbanística. --------------------------------------------------------------------------------------------------
El Ple municipal, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de la
Presidència, per unanimitat, acorda: ------------------------------------------------------------------
Primer.- Crear una comissió de treball per tal de redactar una proposta de Consell
Assessor d’Urbanisme i Política Territorial del municipi, com a òrgan sectorial de
participació amb facultats informatives, deliberatives i propositives en el marc del pla
estratègic. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Segon.- Recomanar als membres de la comissió tenir present per a la composició del
Consell Assessor d’Urbanisme i Política Territorial del municipi els criteris de
representativitat, transparència i procediments oberts per als nomenaments i que tingui
en compte la representativitat politicoadministrativa, la socioeconòmica i la cívica i
professional. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Tercer.- Aprovar, en el Ple municipal, al més aviat possible, la creació de l’esmentat
Consell. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quart.- Informar del següent acord a totes les entitats de la ciutat inscrites al registre
municipal d’entitats.----------------------------------------------------------------------------------------
Cinquè.- Fer pública aquesta moció als mitjans de comunicació municipals, i enviar-la
a la premsa.”


