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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 26 d'abril de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 4 vots en contra del grup
municipal CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 abstencions del grup municipal C's,
3 vots a favor del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU i 1 abstenció del
grup municipal d'ICV-EUiA ) l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA EN DEFENSA DE LES COMPETÈNCIES URBANÍSTIQUES DE
L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS EN LA TRAMITACIÓ DE
LES MODIFICACIONS DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L’ÀMBIT DEL
CENTRE DIRECCIONAL
Atès que en el consell de consorci urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
que va tenir lloc el passat 19 d’abril de 2018, es va aprovar per la majoria dels seus membres
donar conformitat al document d’objectius i propòsits del nou Pla director Urbanístic del
Centre Direccional que tramitarà el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya.
Atès que el procediment d’elaboració i tramitació previst és de nou el d’un Pla director
urbanístic per entendre d’aplicació a l’àmbit del Centre Direccional l’article 157 bis.1 del
Text refós de la Llei d’urbanisme, introduït per la Llei 3/2012, d’acord amb el qual els sectors
d’interès supramunicipal són actuacions d’especial rellevància social o econòmica o de
característiques singulars que seran promoguts per l’Administració de la Generalitat
mitjançant l’elaboració de plans directors urbanístics.
Atès que la Llei 3/2018, també anomenada Llei Òmnibus d’urbanisme, va suposar un atac a
l’autonomia municipal i a la potestat i a la capacitat planificadora i reguladora dels ens locals
en matèria urbanística. Així, al considerar-se d’interès supramunicipal el Centre Direccional
de Cerdanyola del Vallès, l’ordenació urbanística d’aquests terrenys resten fora de les
competències de l’ajuntament, decidint-se el seu futur per òrgans aliens al consistori
municipal.
Atès que el marc urbanístic d’aquest sector és en exclusiva l’àmbit territorial del municipi de
Cerdanyola del Vallès, atès que l’àmbit normatiu està configurat pel Pla General Metropolità
de Barcelona, el nou desenvolupament urbanístic s’hauria de tramitar com una modificació
d’aquell pla metropolità, en la qual serà competència de l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès la seva aprovació provisional i per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
la seva aprovació definitiva.
Atès que considerem que l’exemple de l’últim Pla director urbanístic aprovat exclusivament
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per la Generalitat de Catalunya, sense participació efectiva per part de la ciutadania de
Cerdanyola del Vallès i els seus representants polítics de l’ajuntament, el qual ha estat
anul·lat per diverses sentències fermes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha de
permetre l’oportunitat que la nova redacció del planejament urbanístic neixi des de
Cerdanyola.
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El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
per a què aturi la tramitació del pla director urbanístic per a la delimitació i ordenació del
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, i, de comú acord amb l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès i el consorci Urbanístic del Centre Direccional, es decideixi tramitar el
planejament urbanístic del Centre Direccional com una modificació del Pla General
Metropolità de Barcelona, corresponent l’aprovació inicial a l’ajuntament i l’aprovació
definitiva a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Segon.- INSTAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
per a què, en el supòsit que negués la tramitació del nou planejament del Centre Direccional
en la forma indicada en l’ordinal anterior, es comprometi a sotmetre l’aprovació definitiva del
mateix a la seva aprovació prèvia pel ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en la
forma que ambdues administracions convinguin.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a
l’INCASÒL i al consorci urbanístic del centre direccional de Cerdanyola del Vallès."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

