
                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

PROPOSTA PLE DE 31-3-2016 

 

RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I, SI S’ESCAU, APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 

CREACIÓ DE LA TAULA DE TREBALL DE LA ZONA URBANA DE LA BLEDA. (EXP. 

146/2015-S) 

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, en sessió extraordinària de 28 de 

desembre de 2015, va acordar aprovar la creació de la Taula de Treball de la Zona 

Urbana de la Bleda així com el seu règim de funcionament; 

 

Vist que l´acord es va publicar a l´e-tauler, al tauler d´anuncis oficial i al BOPB de data 

11 de gener de 2016 iniciant-se el període d’informació pública i de presentació 

d’al·legacions pel període de 30 dies hàbils a comptar des de l´endemà de la seva 

publicació al BOPB i finalitzava la seva exposició pública en data 15 de febrer de 2016; 

 

Vist que dins del període d’informació pública s’ha presentat un escrit d’al.legacions per 

part de l´Associació d´Afectats Zona Urbana de La Bleda en data 11 de febrer de 2016 i 

número de registre d´entrada 190; 

 

D’acord amb l’exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

PRIMER.-RESOLDRE l’escrit d’al.legacions presentades en fase d’informació pública 

oberta de l’expedient de la creació de la Taula de Treball de la Zona Urbana de la Bleda 

d´acord amb el següent: 

 

Escrit d´al·legacions de l’ Associació de Veïns afectats per la zona urbana de La Bleda: 

 

Primera: En relació a l’ art.3 afegeixen un 4t apartat que literalment diu: 

“3.4.- Obtenir el compromís i facilitar l’acció municipal per tal de tancar 

satisfactòriament i amb consens el model urbanístic del barri”. 

Resposta: En la mesura que aquesta al·legació fa referència als objectius de la 

Taula de Treball. En conseqüència S´ESTIMA L´A.LEGACIÓ. 

 

Segona: En relació a l’ art.5 es proposen diferents modificacions i suggeriments per 

afegir al redactat: 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

5.2.-Es proposa modificar el termini de dos mesos que tenen els veïns per 

manifestar la seva voluntat de participar a la Taula. La proposta és modificar el 

termini a quinze dies. 

Resposta: En la redacció de la Taula es va considerar un termini inicial de dos 

mesos amb la finalitat de que tots els veïns afectats per la zona urbana de La 

Bleda disposin de temps suficient per a fer  les gestions i consultes que 

considerin oportunes, abans de manifestar la seva conveniència o voluntat de 

formar part de la Taula de Treball.  Per tant, ES DESESTIMA L´A.LEGACIÓ. 

 

5.3.- S’afegeix, literalment: 

“Els acords seran referendats pel col·lectiu de propietaris afectats i registrats al 

procés. El vot es podrà delegar en qualsevol altre propietari registrat, acreditant 

degudament les dades i la delegació de vot”. 

Resposta: En el redactat de la Taula de Treball es fa constar expressament que 

les associacions de propietaris podran participar amb veu però sense vot, per la 

qual cosa, esdevé un contrasentit indicar que els acords seran referendats pel 

col·lectiu de propietaris afectats i registrats. Per tant, ES DESESTIMA 

L´A.LEGACIÓ. 

 

5.6.- S’afegeix un sisè apartat que literalment diu: 

“L’Ajuntament es farà càrrec de la Ponència d’ experts i/o tècnics”. 

Resposta: Efectivament, l’ Ajuntament assumirà la despesa del Tècnic nomenat 

pel propi  Ajuntament i que se’n farà càrrec de l’ estudi, avaluació i proposició 

de solucions urbanístiques a la zona urbana de La Bleda. Per tant, S´ESTIMA 

L´A.LEGACIÓ. 

 

5.7.- S’afegeix el següent: 

“No participaran persones que hagin estat en contra de processos semblants 

amb anterioritat i en manifesta voluntat d’ haver anat contra la majoria de 

veïns”. 

Resposta: En la mesura que l’ argument exposat pels veïns afectats de la zona 

urbana de La Bleda és de caràcter subjectiu i de difícil acreditació i, tenint en 

compte la voluntat inclusiva del govern municipal alhora de crear  la Taula , ES 

DESESTIMA L´A.LEGACIÓ. 

 

Tercera.- En relació a l´art. 6 s´hi afegeix art. 6B que literalment diu: 

“6.B.-La constitució de la Taula i primera reunió es farà la primera setmana 

després del termini de notificació i registre de participants.” 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

Resposta: Ens remetem a allò disposat a l´al.legació 5.2.  Per tant, ES DESESTIMA 

L´A.LEGACIÓ. 

 

Quarta.- En relació a l’ art. 7 que parla sobre la freqüència de les reunions del grup de            

treball es proposa que tinguin una periodicitat mensual. 

Resposta: En aquest sentit, cal dir què en el redactat de l’article ja es diu que la 

periodicitat de les reunions serà bimensual, com a mínim, per tant, si la 

dinàmica i funcionalitat de la Taula ho permet, es podran escurçar els terminis 

entre una reunió i la següent. Per tant, ES DESESTIMA L´A.LEGACIÓ. 

 

Cinquena.- En l’ art.8 es proposa que sigui l’ Ajuntament qui es faci càrrec de 

proporcionar un secretari per aixecar acta de les reunions. S´ESTIMA L´A.LEGACIÓ. 

 

Sisena.- En l’ art. 9 s’ afegeix un tercer apartat que literalment diu: 

“Aportar documentació rellevant sobre el barri que faciliti el coneixement sobre 

la urbanització i futur del barri”. 

Resposta: En la mesura que aquest equip de govern té la voluntat de solucionar 

el conflicte que existeix en la zona urbana de la Bleda, acceptarà tota aquella 

informació relacionada amb el procediment urbanístic que sigui rellevant en 

benefici d’arribar a un consens, per tant S´ESTIMA L´A.LEGACIÓ. 

. 

Setena.- En l’ art. 10 que preveu la vigència i l’ extinció de la Taula de treball s’ afegeix     

el suggeriment de que el pla de treball estigui orientat en obtenir una solució en el 

primer any si fos possible. 

Resposta: En tant que aquest suggeriment no té una aplicació pràctica a la Taula 

de Treball sinó que fa referència a una manifestació de voluntat,  per tant ES 

DESESTIMA L´A.LEGACIÓ. 

 

En el mateix article s’ afegeix un nou paràgraf que diu: 

“L’extinció no podrà ser unilateral i caldrà la obtenció favorable de dos terços 

dels participants amb dret a vot de la Taula de Treball”. 

Resposta: En el redactat de l’ art.10  es fa constar la vigència de la Taula de 

Treball, que serà coincident amb el període de la vigent legislatura. Així mateix, 

també es fa constar la seva possible extinció mitjançant un acord satisfactori per 

a les parts i la possibilitat d’ acordar una pròrroga. Per tant, ES DESESTIMA 

L´A.LEGACIÓ. 

 

 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

SEGON.-APROVAR DEFINITIVAMENT la creació de la Taula de Treball de la Zona 

Urbana de la Bleda així com el seu règim de funcionament aprovat pel Ple de 

l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, en sessió extraordinària de 28 de desembre de 

2015 amb les determinacions incorporades d´acord amb les al.legacions que hagin 

estat estimades. El document concret és : 

 

Taula de Treball de la Zona Urbana de la Bleda 

 

Capítol I. Creació, naturalesa jurídica i objectius. 

 

Article 1.- Creació. 

 

Es crea la Taula de Treball de la Bleda amb l’ objectiu d’ establir un diàleg entre l’ 

Administració local i les persones afectades pel desenvolupament urbanístic vigent al 

barri, per tal d’arribar a una solució del conflicte existent.  

 

Article 2.- Naturalesa jurídica. 

 

La Taula de Treball és un òrgan complex, on intervé l’ Administració local, de caràcter 

deliberatiu, per a la participació del conjunt del veïnat i dels seus representants legals 

en el futur urbanístic del barri i adscrit a la Regidoria d’ Urbanisme. 

 

Article 3.- Objectius. 

 

Els objectius de la Taula de Treball són els següents: 

 

3.1.- Fomentar la participació del veïnat en el model urbanístic del barri. 

 

3.2.- Sensibilitzar a tot el municipi del conflicte existent a La Bleda. 

 

3.3.- Recollir i fer propostes per donar resposta a les necessitats específiques dels 

afectats per la Urbanització de  La Bleda. 

 

3.4.- Obtenir el compromís i facilitar l’acció municipal per tal de tancar 

satisfactòriament i amb consens el model urbanístic del barri 

 

Capítol II. Òrgans de la Taula de Treball. 

 

 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

Article 4.- Òrgans. 

 

La Taula de Treball estarà formada per un únic Grup de Treball. 

 

Article 5.- Formaran part del Grup de Treball: 

 

- L’ equip de govern, representat pel Regidor d’ Urbanisme. 

- Els veïns inclosos en la zona urbana que manifestin per escrit a l’ Ajuntament 

la seva voluntat de participar en aquesta Taula, en el termini de dos mesos 

des de la notificació de la constitució de la taula. 

- Les associacions que representin veïns inclosos en la zona urbana afectada 

podran participar amb veu però sense dret a vot. 

- Un representant de cada un dels Grups polítics amb representació al plenari, 

sense necessitat de ser càrrec electe.  

 

Cada participant del Grup de Treball podrà assistir acompanyat d’ un assessor extern. 

 

L’Ajuntament assumirà la despesa del Tècnic nomenat pel propi  Ajuntament i que 

se’n farà càrrec de l’ estudi, avaluació i proposició de solucions urbanístiques a la 

zona urbana de La Bleda. 

 

També podran assistir a les sessions de la Taula de Treball, en condició de convidats,  

aquelles persones que el Grup de Treball consideri adient. 

 

Capítol III.- Funcionament de la Taula de Treball. 

 

Article 6.- Presidència del Grup de Treball. 

 

El president  del Grup de Treball serà el Regidor d’ Urbanisme. 

 

La presidència del Grup de Treball assumeix les següents funcions: 

 

a) convocar i presidir les reunions 

b) determinar l’ ordre del dia de les reunions 

c) dirigir les reunions 

 

Article 7.- Freqüència de les reunions del Grup de Treball. 

 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

Les reunions es celebraran, com a mínim, un cop cada dos mesos.  

 

Article 8.- Funcionament. 

En el moment de la constitució de la taula de treball els participants assistents triaran 

d’entre els seus membres un/a secretari/a encarregat d’aixecar acta de cada una de 

les reunions que se celebrin i de reflectir el sentit de les votacions que s’escaiguin. 

L´Ajuntament es farà càrrec de proporcionar un secretari per aixecar acta de les 

reunions. 

 

Les deliberacions del Grup de Treball tenen l’ objectiu de cercar el consens 

mitjançant l’ argumentació de les possibilitats urbanístiques que es poden donar al 

barri de La Bleda de tots els participants. Les conclusions tindran caràcter  vinculant 

condicionades a la seva viabilitat econòmica i tècnica. 

 

Les decisions de la Taula de Treball es prendran, preferentment, per consens. En cas 

de no ser possible arribar al consens, les decisions s’adoptaran per majoria dels dos 

terços dels vots emesos amb un quòrum mínim de participació del 35 per cent de la 

totalitat de la propietat afectada. Els propietaris inclosos dins la zona urbana tindran 

cadascun d’ells dret a un vot . Els representants dels diferents grups polítics i les 

associacions que representin propietaris afectats, tindran veu però no vot. 

 

Article 9.- Drets de les persones membres de la Taula de Treball. Les persones 

membres de la Taula de Treball tenen dret a : 

9.1 Sol·licitar la introducció de punts de l'ordre del dia de cada sessió. 

9.2 Accedir a la documentació administrativa necessària per exercir les seves 

funcions, que estigui en poder de l’ Ajuntament, quan tingui relació amb algun dels 

punts de l'ordre del dia. 

 

9.3 Aportar documentació rellevant sobre el barri que faciliti el coneixement sobre la 

urbanització i futur del barri. 

 

 

10. Període de vigència i extinció. 

El període de vigència de la taula de treball de La Bleda és coincident amb el període 

d’aquesta legislatura,és a dir, fins a 2019. Tanmateix, es pot extingir amb anterioritat 

si s’arriba a una acord satisfactori per a les parts implicades. 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

 

No obstant això, es podrà acordar una pròrroga de la seva vigència pel termini de 

dos (2) anys si els participants així ho decideixen amb el quòrum de 2/3. 

 

 

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l´Associació d´Afectats Zona Urbana de la 

Bleda. 

 

 

 


