
MOCIÓ PRESENTADA P E R GRUPS MUNICIPALS CiU, P S C , CUP, E R C I PP 
EN RELACIÓ A LA CONCRECIÓ DE PROPOSTES P E R GESTIONAR E L 

DOCUMENT DE POUM 

Antecedents: 

El municipi de Valls disposa del Pía general d'ordenació urbana, aprovat definitivament per 
la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona en sessió de 4 de desembre de 1987, i 
publicat l'acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 17 de febrer de 1988. 

Amb la voluntat de disposar d'un nou document de planejament urbanístic municipal, en 
sessió de 3 de febrer de 2010 la Junta de Govern Local va adjudicar el contráete de 
coordinació i redacció del POUM, resultant-ne adjudicatária la societat Jornet-Llop-Pastor, 
SLR 

Posteriorment, i ates el document de POUM ha d'incloure una serie d'estudis específics, 
es va contractar els equips redactors del Programa de Participado Ciutadana, de la 
documentació ambiental, deis estudis de mobilitat, de la memoria social, i deis catálegs 
de béns a protegir i de les edificacions en el sol no urbanitzable. 

Amb la voluntat de promoure i incentivar la participado ciutadana en aquest procés, en 
sessió de 4 de juny de 2010 el Pie municipal va aprovar el Programa de Participado 
Ciutadana en el procés de formulado del Pía d'ordenació urbanística municipal de Valls. 

En el sí de l'esmentat Programa de Participado Ciutadana, en data 3 de novembre de 
2010 es va constituir la Comissió de Seguiment Institucional del POUM i en data 25 
d'octubre de 2011 es va constituir la Comissió de Participado Ciutadana. Comissions que 
s'han anat reunint des deis inicis de la redacció del document fins a data d'avui. 

A banda de les reunions d'aquestes comissions, deis fórums de la ciutadania, fórums 
d'entitats, sessions participatives, etc, totes elles activitats i sessions que formen part del 
Programa de Participado Ciutadana, es va confeccionar un calendan de treball per tal de 
dur a terme diferents reunions de l'equip redactora amb l'equip de govern, i amb els 
diferents grups polítics de l'Ajuntament. 

Peí que fa al trámit administratiu i de trámit del document de POUM, a banda de comptar, 
com ja s'ha esmentat anteriorment, amb la corresponent aprovació i exposició pública del 
Programa de Participado Ciutadana, en virtut del que disposen els articles 101 i 106 del 
Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat peí Decret 305/2006, de 18 de juliol (en 
endavant RLU), en sessió de 16 de desembre de 2011 el Pie municipal va acordar 
aprovar el document d'Avanc del POUM, així com els documents técnics i mediambientals 
que l'integren. El document d'avanc, així com l'informe de sostenibilitat ambiental 
preliminar van ser sotmesos al trámit d'informació pública. 

D'acord amb el que disposa la Disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009, de 28 
d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes i article 115 del Reglament de la Llei 
d'urbanisme, es va trametre la documentació de l'avanc i l'informe de sostenibilitat 
ambiental preliminar a l'Oficina territorial d'acció i avaluació ambiental del Departament de 



Territori i Sostenibilitat, organisme que en data 21 de maig de 2012 va emetre el document 
de referencia. 

Així mateix, es va trametre la documentació de l'avanc al Departament de Territori i 
Sostenibilitat per la redacció de l'informe urbanístic i territorial. En sessió de 10 dé maig de 
2012, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona emet l'informe urbanístic i territorial 
a l'empara deis articles 86bis i disposició transitoria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, peí qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (consolidat amb les 
modificacions introduídes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificado del Text refós 
de la Llei d'urbanisme, aprovat peí Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i per la Llei 
7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres) (en endavant TRLUC). 

En el marc de collaboració i participado de tot el procés d'aprovació del POUM i 
amb la voluntat de concretar propostes de gestió del document de POUM aprovat 
inicialment, els partits sotasignants ACORDEN: 

Peí que fa a la protecció del Barrí Antic: 

Els articles 228 i següents de la normativa del POUM regulen el sol urbanitzable no 
delimitat. Concretament, l'article 230 estableix les determinacions generáis per la 
tramitació deis plans urbanístics de delimitado. En aquest sentit, l'esmentat article 
estableix condicions temporals, condicions dimensionals, condicions posicionals, 
condicions projectuals i condicions de gestió. 

Amb la voluntat de protegir el Barri Antic i fomentar el desenvolupament d'aquells sectors 
que envolten aquest front el desenvolupament del sol urbanitzable no delimitat, proposem 
modificar les condicions temporals de 1'article 230 i en aquest sentit modificar el redactat 
actual peí següent: "No es podrá delimitar cap nou ámbit de sol urbanitzable d'ús 
residencial fins que 6 deis 9 Plans de millora urbana que el POUM preveu a l'entom del 
nucli antic (PMU 1, PMU 2, PMU 3, PMU 4, PMU 5, PMU 6, PMU 7, PMU 8 i PMU 9), 
comptin amb la totalitat de procediment urbanístic administratiu tancat, i, que el 50% deis 
habitatges contempláis en aquests 6 Plans de millora urbana que es prioritzen comptin 
amb la llicéncia municipal atorgada. 

Així mateix, de la mateixa manera que la voluntat és prioritzar els Plans de millora urbana 
front el sol urbanitzable no delimitat, també és voluntat municipal, la de prioritzar aquests 
sector front els Plans parcials del sol urbanitzable delimitat. Tenint en compte que el 
sistema d'actuació previst per tots els PAU i PMU és el de reparcel-lacio en la modalitat 
de compensació, ens comprometem a que si abans d'esgotar la propera legislatura no 
s'ha engegat el procediment urbanístic d'almenys 3 deis Plans de millora urbana al 
voltant del Barri Antic (un de cada antic sector PERI 2, PERI 3 i PERI 4), l'Ajuntament, 
d'acord amb la legislació urbanística vigent, i concretament , tal i com estableix l'article 
129 del Reglament de la Llei d'urbanisme, iniciará els trámits pertinent per acordar el 
canvi de sistema d'actuació passant-lo de la modalitat de compensació a la modalitat de 
cooperado. 

Peí que fa al Barri Antic i Rehabilitacions. 

En primer lloc, cal indicar que el POUM, en virtut de la legislació urbanística vigent, fa les 
corresponents reserves mínimes de sol del 20% + el 10% per la construcció d'habitatge 



amb algún régim de protecció. Reserves que son validades i avalades peí document de la 
Memoria Social. 

Ara bé, cal constatar que els temps han canviat i que la crisi actual ha fet modificar entre 
altres les necessitats en relació a l'habitatge. En aquest sentit el document del Pía local 
d'habitatge, entre altres, haurá de fer un análisi i diagnosi que identifiqui les necessitats 
en aquest sentit, i així mateix, prioritzí les actuacions i a qui han d'anar adrecades. 

En aquest sentit, els partits polítics sotasingnants en compliment i en el marc de la Llei 
dret a l'habitatge i conscients de les dificultats per accedir a habitatges de lloguer social i 
a les rehabilitacions deis habitatges, adoptem íacord de sol licitar que en la redacció del 
PLH es contemplin mesures d'acord amb l'article 42 de LDH on s'estableixin diferents 
actuacions que dura a terme l'Ajuntament per impulsar, entre d'altres, polítiques de 
foment de rehabilitació d'habitatges i habitatge social. 

Peí que fa ais Torrents i ais collectors: 

Independentment de la regulació que contempla la legislació urbanística vigent així com 
la propia normativa del POUM peí que fa la regulació del sol no urbanitzable, el document 
de POUM estableix la necessitat de la tramitació d'un Pía especial urbanístic deis torrents 
de Valls, del quals en defineix els seus objectius i criteris generáis d'ordenació, edificació i 
ús, així com les condicions de gestió. Així com, la redacció d'un projecte técnic que ha de 
permetre treure els collectors de les lleres i posar-los a les balconades deis torrents. 

Peí que fa a aquests documents, se'ns plantegen dues grans incógnites, la primera, de 
com obtenir els terrenys a la vora deis torrents, i la segona, com costejar robra. 

Tot i que el POUM ja estableix un calendarització de les actuacions, es voluntat deis 
grups municipals un major compromís, i per aquest motiu que es proposa que el Pía 
especial deis Torrents faci una calendarització mes precisa, així com indiqui quines son 
les actuacions phoritáries. 

Així mateix, s'adopta el compromís que la dotació económica per l'obra deis collectors 
sorgirá de la inversió propia deis pressupostos municipals, si no és que en aquell moment 
hi hagi opció acollir-se a subvencions, ajuts i/o similars, i d'acord amb la calendarització 
que en faci el PEU deis torrents. 

Peí que fa a la disciplina urbanística i veínats: 

En quan ais veínats, la voluntat deis grups municipals, i així es plasma en el document 
del POUM, és que de la totalitat deis 27 veínats avui dia existents en el sol no 
urbanitzable, només dos, que per motius de les seves característiques de dimensionat, 
nombre construccions, accessibilitat, etc, es poden considerar sol urbá no consolidat 
subjectes al seu desenvolupament mitjancant un Pía de millora urbana. Aquests dos 
veínats son Ca Tafarra i Freixa. 

En quan al tema de la disciplina urbanística, i d'acord amb l'informe territorial, l'aprovació 
inicial del POUM ens permetrá comptar a partir d'aquest moment amb una documentació 
i una informado molt mes detallada i extensa de la que fins ara no disposávem. És per 
aquest motiu, que la voluntat deis grups municipal és de comprometre'ns per tal que fent 



ús d'aquesta informació reorganitzem els recursos humans i técnics per tal d'intensificar 
l'activitat, incrementant-la i augmentant-la en tot alió que faci referencia a la disciplina 
urbanística. I finis i tot, si calgués, dotar de sistemes técnics i/o informátics que puguin 
ajudar en aquesta tasca, fent efectiva l'actualització periódica de la informació tal i com 
recomana el document de POUM. 


