
En Josep Manel Jimenez i Gil,  actuant com a Regidor de l’Assemblea de la 
Candidatura d’Unitat Popular a l’Ajuntament d’Arenys de Munt amb domicili en el 
propi Ajuntament a efectes de notificacions, 

EXPOSA,

Vist que en data 8 de març s'ha resolt per Alcaldia 'Aprovar inicialment la modificació 
del Pla Especial de Millora Urbana de la UA15' i que m'ha estat informat 10 de març 
del 2011 i que disposo d'un mes per interposar al·legacions,

presenta les següents

AL·LEGACIONS,

1. S'incompleix el punt tercer de l'acord de Ple de data 27/07/08 relatiu a l'aprovació 
de la modificació puntual del Pla especial de millora urbana de la UA15 en allò que 
es refereix a la publicació a la pàgina Web de l'Ajuntament, impedint o dificultant, 
d'aquesta manera, l'acció pública que regula l'article 12 de la Llei d'urbanisme.

2. L'article 15 i 16 de la modificació puntual aprovada per acord de Ple en data 
24/07/2008, s'assigna el tipus d'edificació A2 a les dues zones, Z1 i Z2, de l'àmbit 
de l'UA15. En canvi en la nova modificació proposada preveu a les dues zones, la 
Z1 i la Z2, destinar-les a habitatge plurifamiliar que seria A6 segons el PGOU, 
contradient no tant sol el Pla especial sinó també el Pla General. 

3. L'articulat de la modificació proposada manté la tipologia A2 contradient-se amb 
la seva pròpia memòria on la canvia a una nova tipologia “plurifamiliar” no 
especificada, sent, presumiblement, la A6. Tot i que la mateixa memòria esmenta 
literalment no hi ha variacions de l'estructura general de la UA15 [...] que va ser  
aprovada definitivament.

4. La tipologia de la planta en la que es proposa l'activitat de comerç es correspon a 
"planta soterrani" tal i com determina l'article 182 del PGOU (que defineix la 
planta baixa) en correspondència amb l'article 170 (que defineix la planta 
soterrani). La proposta de modificació al·ludeix també reiteradament a la condició 
de planta soterrani per a la planta on es pretén desenvolupar aquesta activitat de 
comerç.

Segons l'article 211 del PGOU, la proposta d'activitat comercial en planta 
soterrani es correspon a la situació relativa grafiada com a "0".

L'article 212 del PGOU no permet la realització d'activitat de comerç en planta 
soterrani contràriament al que proposa la Modificació del Pla especial.
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5. L'article 207.B del PGOU classifica i defineix els usos segons la seva funció 
urbanística. Es defineix com a ús dominat aquell ús específic que caracteritza una 
subzona o sistema, que el Pla general estableix com a majoritari  respecte als  
altres usos específics que puguin establir-s’hi. 

L'article 53 determina per a la zona A2 l'ús dominat d'habitatge i com a 
compatible el de comerç.

6. La proposta de modificació del Pla especial suggereix destinar un total de 2.215 
m2 (600 m2 en subsòl de Sistema J i 1.615 m2 en subsòl de Z1) a ús comercial. 
La gran superfície destinada a aquest ús comercial no permet considerar l'ús 
d'habitatge com a dominant.

Confirma també aquesta pèrdua de la condició de dominant per a l'ús d'habitatge 
l'important canvi que introdueix en la mobilitat aquesta superfície comercial, una 
mobilitat impròpia per a una zona d'ús dominant d'habitatge amb comerç com a 
ús compatible.   

7. La proposta d'accés a la planta comercial es preveu des del llindar amb la UA14 
sense l'existència de cap previsió de via pública ni en la pròpia UA15 ni en la veïna 
UA14.

La planta comercial i en particular l'accés al seu interior requereix d'una connexió 
a la via pública no prevista en la proposta de modificació que es tramita. Aquesta 
connexió ha de ser prevista i resolta dins la pròpia UA15 sense que es pugui 
traslladar aquesta obligació a una zona o a una UA diferent en clar perjudici dels 
legítims drets dels propietaris d'aquella UA.

L'equilibri de beneficis i càrregues ha de quedar resolt en la pròpia UA15.

8. L'accés a l'aparcament previst per aquest Pla especial es projecta fora de l'àmbit 
de la UA15, en concret sobre la UA14, sense la deguda consideració per al 
reequilibri de càrregues i beneficis entre ambdues UA. No és legítim que per a 
aconseguir incrementar l'aprofitament urbanístic sobre la UA15 (major superfície 
de la planta comercial) es traslladin determinades càrregues a la UA14 (l'accés al 
aparcament).  

9. La proposta efectuada impedeix als propietaris de la UA14 exercir lliurement els 
drets que tenen actualment, condicionant i obligant actuacions o decisions 
futures.

Tot i que la propietat o la titularitat de la finca de la UA14 que llinda amb la UA15 
en el costat nord sigui de l'Ajuntament, aquest no en pot disposar lliurament, 
quedant supeditat a l'equilibri de càrregues i beneficis dins la pròpia UA14.

Encara que sigui voluntat de l'Ajuntament “cedir gratuïtament” determinades 
porcions de terreny (o el dret al seu ús) per a facilitar l'accés a la UA15 això no es 
pot fer sense una legítima compensació tant per al propi Ajuntament com per a la 
resta dels propietaris de la UA14. I la magnitud d'aquest canvi afecta al propi 
PGOU.

Actualment, els drets dels propietaris de la UA14 els permet de disposar 
plenament d'aquesta porció de la UA14 sense més limitació que la que estableixi 
el propi planejament en la UA14 i sense haver de carregar amb obligacions 
derivades de la UA15. S'hi pot edificar fins a aquest límit, s'hi pot construir una 
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zona enjardinada o s'hi pot establir un ús d'aparcament en superfície. Tots 
aquests usos legítims en la UA14 podrien comportar una autèntica barrera 
d'accés a la planta comercial prevista en la UA15 i aquest accés no pot comportar 
una càrrega per a la UA14 ni projectar obligacions en d'altres zones.

10. La tramitació d'aquest Pla especial 'd'iniciativa privada', hauria de comptar 
necessàriament amb la conformitat de tots els seus propietaris, atès que l'eficàcia 
dels tràmits administratius per part de l'administració pública no ha de restar 
condicionada pel desconeixement d'alguns propietaris de l'acció pública a 
realitzar.

Aquesta conformitat només es pot acreditar mitjançant document públic que és 
l'única garantia que té l'administració publica de ser coneixedora de la voluntat de 
tots els propietaris afectats. Altrament ens podem trobar que, després d'haver 
esmerçat un temps i un recursos públics a la tramitació d'una actuació 
urbanística, aquesta s'hagi de desfer perquè un dels propietaris no hi estigui 
d'acord. Per tant, en qualsevol actuació urbanística que impliqui tràmits 
administratius per part de l'administració pública aquesta hauria de ser 
coneixedora de la voluntat expressa de tots els seus propietaris i en aquest cas 
aquesta situació no es produeix.

La memòria del Pla especial s'esmenta disposar d'aquesta conformitat però no 
s'acredita.    

És per tot el que s’ha exposat que, 

SOL·LICITO

que es tinguin per presentades aquestes al·legacions en temps i forma i 
conseqüentment s’acordi:

Primer. 

Que siguin corregides les contradiccions que existeixen en la pròpia modificació del 
Pla especial.

Segon.

No donar continuïtat al tràmit d'aquest Pla especial per contravenir de manera greu el 
Pla General i la pròpia legislació urbanística. 

Arenys de Munt, 11 d'abril del 2011
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