
Àgueda Subirana Àlvarez, secretària accidental de l'Ajuntament de Calafell 

CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia vint-i-set de 
desembre dos mil set, entre d'altres adoptà el següent acord: 

“014.-PROPOSTA CONSTITUCIÓ CONSELL ASSESSOR URBANISTIC 

La Comissió Informativa de Territori, en sessió celebrada en data 14 de desembre de 2007, 
va dictaminar i Incoar  expedient per la redacció del Pla General Ordenació Urbana del 
municipi de Calafell, que ha de revisar el Pla General d'Ordenació Urbana municipal, 
aprovat definitivament el 25 d'abril de 1989 i publicat al DOGC, en data 8 de novembre 
de 1989. 

Atès que, l’art 8.2 del DL 1/2005 Refós de la llei d’urbanisme, preveu la constitució 
voluntària de consells assessors urbanístics, com a òrgans locals de caràcter informatiu i 
deliberatiu, a efectes de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la 
ciutadania en els processos urbanístics de planejament i gestió. 

Atès que, amb motiu de l’acord d’incoació de l’expedient de redacció del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, es considera molt oportú la creació del Consell Assessor Urbanístic 
de Calafell que ha de facilitar la reflexió i el debat de la ciutadania pel que fa al model 
urbanístic que es desitja pel municipi, i de totes aquelles qüestions que el Pla haurà de 
plantejar. 

D’altra banda, l’article 24 del decret 305/2006 Reglament de la llei d’urbanisme, 
desenvolupa les facultats dels consells  assessors urbanístics i la seva composició, en 
aquest sentit dona molta flexibilitat als ajuntaments a l’hora de designar els seus 
membres: representants d’altres administracions públiques, corporacions, associacions i 
altres institucions de la societat civil, així com experts en urbanisme, habitatge, medi 
ambient i altres matèries relacionades amb l’urbanisme. 

Per tal de garantir la participació de tots els àmbits de la ciutadania es proposa que el 
Consell Assessor Urbanístic de Calafell tingui la següent composició: 

• El President 
• El Vicepresident 
• Un representant de cada grup polític municipal 
• Dos representants de les entitats veïnals 
• Dos representants de les entitats i associacions culturals, de protecció del

patrimoni històric, i educatives. 
• Dos representants d’associacions  dels sectors econòmic i del sector turístic i

hoteler. 
• Un representant de la Cooperativa Agrària 
• Un representant de la Confraria de Pescadors 



La Comissió Informativa de Territori, per unanimitat, proposa al Ple, l'adopció del següent 
acord: 

PRIMER.- Constituir el Consell Urbanistic Assessor, per procedir a la redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, que tindrà la següent composició: 
tingui la següent composició: 

• President, l'Alcalde. 
• Vicepresident, el Regidor de Territori 
• Un representant de cada grup polític municipal 
• Dos representants de les entitats veïnals 
• Dos representants de les entitats i associacions culturals, de protecció del

patrimoni històric, i educatives. 
• Dos representants d’associacions  dels sectors econòmic i del sector turístic i

hoteler. 
• Un representant de la Cooperativa Agrària 
• Un representant de la Confraria de Pescadors 

Per acord del propi Consell es podran incorporar nous membres a títol individual que pel 
seu coneixement de matèries relacionades amb l’urbanisme, es consideri  necessària la 
seva intervenció en els debats. 

SEGON.- Les facultats del Consell referides a l'elaboració del nou Pla d’ordenació 
urbanística municipal seran: 

• Proposar mesures i actuacions per incloure-les en el Programa de participació
ciutadana i fer el seguiment de la seva posada en pràctica. 

• Formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació. 
• Considerar les propostes del planejament per garantir els objectius del

desenvolupament urbanístic sostenible. 
• Opinar sobre les al·legacions presentades. 
• Estudiar, proposar i seguir les mesures i les actuacions a emprendre per fomentar 

la participació ciutadana en la tramitació. 

(deliberació) 

El Ple de la Corporació per unanimitat de la totalitat dels membres presents que 
constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: 

PRIMER.- Constituir el Consell Urbanistic Assessor, per procedir a la redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, que tindrà la següent composició: 
tingui la següent composició: 

• President, l'Alcalde. 
• Vicepresident, el Regidor de Territori 
• Un representant de cada grup polític municipal 



• Dos representants de les entitats veïnals 
• Dos representants de les entitats i associacions culturals, de protecció del

patrimoni històric, i educatives. 
• Dos representants d’associacions  dels sectors econòmic i del sector turístic i

hoteler. 
• Un representant de la Cooperativa Agrària 
• Un representant de la Confraria de Pescadors 

Per acord del propi Consell es podran incorporar nous membres a títol individual que pel 
seu coneixement de matèries relacionades amb l’urbanisme, es consideri  necessària la 
seva intervenció en els debats. 

SEGON.- Les facultats del Consell referides a l'elaboració del nou Pla d’ordenació 
urbanística municipal seran: 

• Proposar mesures i actuacions per incloure-les en el Programa de participació
ciutadana i fer el seguiment de la seva posada en pràctica. 

• Formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació. 
• Considerar les propostes del planejament per garantir els objectius del

desenvolupament urbanístic sostenible. 
• Opinar sobre les al·legacions presentades. 
• Estudiar, proposar i seguir les mesures i les actuacions a emprendre per fomentar 

la participació ciutadana en la tramitació.” 

I perquè consti, expedeixo el present certificat. 

Calafell, 22 de març de 2016 

Vist i plau 
L’alcalde 

Ramon Ferré Solé 


