Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA TAULA DE L’ANELLA VERDA

Data: 6 d’abril de 2017 a les 18:30h
Lloc: Casal Cívic de ca n'Aurell
Assistència: a més dels equips tècnics dels serveis de Medi Ambient i d’Urbanisme, varen assistir 8
representats d’entitats veïnals i ambientals, 1 representat de partits polítics, 5 representants de finques
agrícoles i forestals i 3 persones a títol individual.
La sessió va començar amb la benvinguda als assistents per part del Tinent d’Alcalde, Marc Armengol i
tot seguit, els tècnics de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament van presentar els diferents
temes:
1.
2.
3.
4.
5.

Actuacions sobre el territori realitzades d’ençà la darrera Taula
Calendari de tramitació
Tractament dels informes i al·legacions
Breu descripció de la proposta: documents
Ajustos respecte aprovació inicial

El tractament dels informes de les diferents administracions i les al·legacions rebudes va ser explicat per
Dolors Clavell, advocada especialista en temes d’urbanisme que ha assessorat a l’equip redactor.
Precs i preguntes:
La sessió va continuar amb el torn de precs i preguntes que van ser contestades pels diferents
responsables de l’Ajuntament:
o

Quim Vancells, FUPAR

Demana un aclariment sobre el quadre d’usos del Catàleg de masies.
o

Juan Martínez, Càtedra Unesco

1) Sobre el procediment del debat: expressa que es troba perdut sobre el moment en el què es troba el
debat. No s’ha pogut revisar abans el document que es presenta en la sessió d’avui. Cal que la Taula
pugui fer un seguiment del procés i realitzar aportacions en totes les fases.
2) Troba a faltar els tres eixos en els quals s’estructuraven els documents.
3) No estan clares les al·legacions presentades ni les modificacions que impliquen.
4) Sobre les activitats d’interès públic (definides a la Llei d’urbanisme); expressa la preocupació sobre la
dispersió d’activitats en el sòl no urbanitzable.
5) Quin és el context de les actuacions sobre el territori que s’han presentat?

Resposta dels diferents tècnics de l’Ajuntament:

1) Els documents no estan tancats i la Taula encara podrà fer aportacions abans d’enviar-los a la
Generalitat per a l’aprovació provisional. Forma part de la nostra feina com a administració vehicular i
transformar les voluntats de l'Anella Verda en els diferents instruments i eines administratives, per tal que
siguin efectives, algunes urbanístiques i d’altres d'altra índole.
2) Es continuen tenint en consideració els tres eixos que explicaven les tres funcionalitats que ha de
complir el territori de l’Anella Verda. Cada instrument i per tant cada document (Pla especial, MPPOUM,

Programa d’acció...) serveix per tractar els diferents aspectes per aconseguir els objectius comuns de
l’Anella Verda. Tots els objectius de la fase inicial estan als diferents documents i s’han aplicat allà on
correspon.
3) Els ajustos en els documents que s’han explicat durant la sessió venen motivats per la presentació de
les diferents al·legacions i de les indicacions dels diferents organismes, a més d’haver estat revisats per
a que tinguin seguretat jurídica.
4) Sobre les activitats d’interès públic s’explica l’ajust de fer desaparèixer la qualificació de Masies, per
indicació de les administracions consultades. Però l’objectiu d’emplaçar aquestes activitats al voltant de
les masies catalogades continua sent vàlid. Així s’assegura que no es produeix la dispersió de les
activitats pel sòl no urbanitzable.
5) Les actuacions realitzades en la seva majoria estaven contemplades al Programa d’acció (abans Pla
de gestió). S’ha anat avançant tot i que aquest Programa no està aprovat.
•

Josep Germain, GPENAT

1) Expressa el canvi en el paper de la Taula en el procés de debat, passant de ser actors a espectadors.
2) En la sessió d’avui l’equip tècnic sembla més preocupat per explicar els temes formals en la tramitació
que els continguts.
3) El territori de l’Anella Verda no és un sòl no urbanitzable qualsevol i per tant no es poden admetre tots
els usos que la Llei d’urbanisme permet.
4) Demana un aclariment sobre la protecció especial del sòl no urbanitzable que proposa l’Anella Verda i
la seva relació amb la que preveu el Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
Resposta dels diferents tècnics de l’Ajuntament:

3) Es mantenen les restriccions en els usos en els punts crítics dels connectors ecològics.
4) S’explica el doble origen del règim d’especial protecció del sòl no urbanitzable proposat per la
MPPOUM. Es recullen les determinacions del PTMB i per aquells altres àmbits en els quals el Pla
Territorial establia una protecció preventiva, la MPPOUM determina que també siguin d’especial
protecció.
o

Juan Martínez, Càtedra Unesco

1) Es continua reconeixent a la MPPOUM el traçat de l’orbital B-40 que encara està en discussió. Com
és que es reconeix aquest traçat?

Resposta dels diferents tècnics de l’Ajuntament:

No es tracta d’un reconeixement, aquesta previsió prové del traçat de l’al·legació presentada pels
Ajuntament de Terrassa i Sabadell . S’ha començat de nou l’estudi informatiu i caldrà esperar a veure
com queda el traçat definitiu.
S’ha mantingut la doble qualificació, de manera que aquests terrenys, mentrestant no es desenvolupi la
infraestructura, es mantenen amb la qualificació agrícola.
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