Moció per aprovar en el Ple Municipal del mes de desembre de 2018
MORATÒRIA DELS
PLANEJAMENTS URBANÍSTICS
L´AJUNTAMENT A SANT BOI DE LLOBREGAT

PROMOGUTS

PER

Moció presentada per: Federació d´Associacions de Veïns de Sant Boi, Lliga per a la
Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), Unió de Pagesos, Grup Benviure (Fundació
Marianao), Plataforma Serres Garraf-Ordal, Sant Boi Camina, Òmnium Cultural-Sant
Boi, Bicibaix.

JUSTIFICACIÓ
Atès que l´Agenda 21 Local de Sant Boi, després d’un ampli procés participatiu, va
apostar de manera decidida i consensuada, per un model de ciutat compacta (que
cosís l’interior de la ciutat), enfront d’un model de ciutat extensa, que malmetés
l´entorn natural de Sant Boi. D’aquesta manera es va aconseguir fer el canvi de
planejament urbanístic de la Vall de Can Carreres (zona 21) per traslladar els drets
edificatoris a altres indrets, a l’interior de la ciutat). Alhora, es va optar per protegir les
zones 21 restants de qualsevol desenvolupament urbà (sector Eucaliptus, al costat del
Club de Tennis de Sant Boi, i sector Can Gavarrot).
Atès que Sant Boi de Llobregat ha de continuar sent una ciutat capdavantera en què
totes les persones tinguin dret a viure en un medi sostenible i respectuós amb la salut,
a gaudir dels recursos naturals i del paisatge en condicions d’igualtat, i a la protecció
envers les diferents formes de contaminació.
Atès que la sostenibilitat és una condició per a la justícia entre generacions, un
imperatiu per a la justícia global i un repte que exigeix mantenir l’equilibri entre els
aspectes econòmics, socials i ambientals.
Atès que l’estratègia de l’Agenda 21 aprovada per l’Ajuntament de Sant Boi l’any 2003,
en el marc de les normatives autonòmiques, estatals i internacionals, ha de continuar
sent una eina fonamental per orientar l’acció del govern municipal i influir en els
comportaments de tota la societat per transitar cap a un nou model de ciutat
fonamentat en la sostenibilitat que ens condueixi cap a un futur pròsper, igualitari i amb
qualitat de vida per a la generacions santboianes presents i futures.
Atès que els avanços assolits a la nostra ciutat fins al moment actual faciliten les
condicions oportunes per poder garantir la realització efectiva i inajornable del canvi a
favor de la sostenibilitat. L’estratègia de l’Agenda 21 de Sant Boi té la vocació
d’integrar els seus objectius a llarg termini al conjunt de polítiques sectorials per
garantir que les decisions a curt i mitjà termini es prenguin sobre la base de la
sostenibilitat, i facilitar l’efectivitat d’aquestes polítiques i mesures que se’n derivin.
Atès que recentment, la ciutat de Sant Boi ha rebut el Premi “Ciutat més Sostenible
2017” per part de la Fundación Fórum Ambiental, amb el suport del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente i la col·laboració d’Ecoembes. La
ciutat de Sant Boi és la primera que aconsegueix aquest guardó per segona vegada en
quinze anys d’història dels premis. L’any 2003 aquest mateix Premi reconeixia el
treball de l’Ajuntament de Sant Boi per preservar els valors de l’entorn natural local, a
partir de tot el procés participatiu que es va desenvolupar en el marc de la confrontació
d’interessos pel planejament urbanístic a la Vall de Can Carreres.
Atès que, en una època de forta especulació immobiliària, la planificació urbanística
sostenible i la implantació pionera d’una Agenda 21 Local van permetre a Sant Boi
preservar l’entorn natural privilegiat de la Vall de Can Carreres, esdevenint un referent
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en aquest tipus de polítiques i obtenir per primer cop el Premio Ciudad Sostenible. El
paper rellevant de l´Ajuntament de Sant Boi novament s’ha significat amb la propera
creació del Parc Ambiental Masia Torre de La Vila, que l’Ajuntament està impulsant
amb el suport de fons econòmics europeus, i que esdevindrà una gran oportunitat per
generar un pulmó verd i d´educació ambiental, i un referent en l´entorn metropolità.
Atès que el paper significatiu de Sant Boi, amb l´acció decidida del seu Ajuntament i
d’una ciutadania organitzada, va ésser molt rellevant a l’hora de que, l’any 2006 i
posteriors, el Consell Comarcal i els ajuntaments signessin el Conveni marc de
col·laboració en la protecció, millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals
de les Muntanyes del Baix.
Atès que al juny de 2018 setze ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Llobregat
van aprovar un nou conveni de les Muntanyes del Baix, actualitzant els compromisos,
amb l’objectiu d’aconseguir que el territori de muntanya no urbanitzable d’aquests
municipis, no inclòs en cap parc i que forma un espai continu, tingui un futur com a
espai natural, preservant tots els seus valors, i com espai actiu amb el
desenvolupament de les seves potencialitats econòmiques i agroforestals i de lleure.
Atès que aquest nou Conveni Marc enfortirà de manera molt significativa la
col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori
agroforestal de les Muntanyes del Baix. que inclou els espais no urbanitzables de
muntanya de la comarca del Baix Llobregat situats entre el delta del Llobregat, el riu
Anoia i el Parc del Garraf. Els municipis que l’integren són: Begues, Castellví de
Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, La Palma de Cervelló, Martorell,
Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat,
Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i
Viladecans.
Atès que el passat mes de juny el Ple municipal de Sant Boi de Llobregat va aprovar
per unanimitat proposar la creació de la figura institucional del “Defensor/a de les
Generacions Futures”. Així, el nostre municipi es converteix en el primer municipi
català que dóna suport a aquesta idea impulsada per la Fundación Savia.
Atès que la figura de “Defensor/a de les Generacions Futures”, molt vinculada a
la protecció ambiental i també social, existeix a diferents països europeus (com ara
Suècia, Finlàndia, Alemany o Bèlgica), però no té cap equivalent ni a Catalunya ni a
Espanya, i que la seva tasca ha de contribuir a lluitar contra problemàtiques
ambientals del món actual com el canvi climàtic, la despoblació o la deforestació i
problemàtiques socials com la pobresa extrema, l’exclusió o la discriminació.
Atès que el projecte presentat per l´Ajuntament de Sant Boi sobre la zona 21 de Can
Gavarrot ha rebut al·legacions i propostes de diverses entitats veïnals i ciutadanes, i
l´equip de govern municipal ha expressat la seva voluntat política de consensuar amb
les entitats ciutadanes qualsevol decisió sobre aquesta zona.
Atès que el Projecte Cosint Barris de Muntanya està pendent de l’aprovació definitiva
per part de l’Ajuntament de Sant Boi, i en aquests moments s’ha ampliat un procés de
diàleg i recollida de propostes amb entitats veïnals i ciutadanes, i existeix la voluntat
política per part de l´equip de govern municipal de generar el màxim de consens sobre
l´esmentat projecte.
Atès que el Pla Director Urbanístic (PDU-Delta), si bé està aprovat de manera
definitiva, encara no s’ha desenvolupat a Sant Boi, i existeixen recursos judicials
presentats per entitats diverses i col·lectius d´afectats.
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Atès que existeixen sectors pendents de desenvolupament, com és la zona 21
Marianao-Carrer Eucaliptus, la Riera de Can Soler i altres sectors urbans.
Atès que diverses entitats santboianes han expressat la seva preocupació per
determinades propostes dels projectes urbanístics esmentats i, alhora, l’Ajuntament
de Sant Boi té la voluntat de generar un procés participatiu ampli amb tota la
ciutadania sobre el model de creixement present i futur de la nostra ciutat, cercant el
consens, les aliances i el treball cooperatiu, al servei del benestar de la població, la
sostenibilitat i la preservació del nostre entorn natural.

ACORDS:
1.- Acordar una moratòria urbanística amb suspensió de llicències i tramitació de
planejament urbanístic derivat per un període d´un any, d’acord amb l’article 73 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010
de 3 d’agost, dels sectors promoguts per l´Ajuntament de Sant Boi (“PDU-Delta”,
“Cosint Barris de Muntanya” i “Zona 21 Can Gavarrot”), i altres que es puguin preveure
com “Zona 21 Marianao-Eucaliptus”, “Riera de Can Soler”, etc..., amb l´objectiu de
promoure un procés participatiu ampli amb la ciutadania i les entitats ciutadanes, per
tal de reflexionar sobre el model present i futur de ciutat, generant i sumant esforços i
voluntats, de manera dialogada, constructiva i consensuada, i contribuir a fer possible
que Sant Boi continuï esdevenint una ciutat referent en les polítiques de sostenibilitat
ambiental i social.
2.- Promoure des del Consell de Medi Ambient, Sostenibilitat i Territori un procés
participatiu per definir el model present i futur de ciutat, convocant a tots els sectors
implicats.
3.- Comunicar a la Direcció General d´Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i a
l´Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental aquest acord de moratòria urbanística
per tal de que aquesta també s´apliqui en els procediments administratius pendents de
resoldre per part de la Generalitat en relació als planejaments urbanístics esmentats
promoguts per l´Ajuntament de Sant Boi.

Sant Boi de Llobregat, 4 de desembre de 2018
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