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Gonzalo Lluzar López de Briñas, secretari de l’Ajuntament de Sentment.

“Atès que l’ajuntament de Sentmenat es va acollir, i va acceptar mitjançant acord de la
Junta de Govern Local en sessió de data 22 de juliol de 2015, el recurs tècnic de la
Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i
Activitats, de redacció de plans en el règim regulador del Catàleg de serveis de l’any
2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Atès que per part de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, es va
encarregar a l’equip JORNET LLOP PASTOR SLP la redacció de la totalitat dels
documents que han d'integrar l'Avanç de POUM per a la seva aprovació municipal, de
conformitat amb la normativa d'aplicació, incloent les tasques i documents preceptius
en relació a l'avaluació ambiental i a la diagnosi social, així com els derivats del
suport al procés de la participació ciutadana i al tràmit d'exposició pública posterior a
l’aprovació de l’Avanç de POUM.
Atès que s’ha dut a terme procés de participació ciutadana en paral·lel a la redacció
de l’avanç del POUM i previ a l’aprovació inicial, d’acord amb el programa de
participació ciutadana que serà d’aplicació durant tot el procés de formulació i
aprovació del POUM de Sentmenat, d’acord amb allò previst amb l’article 8 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme
de Catalunya.
Atès que en data 9 de juny de 2017, la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i
Activitats de la Diputació de Barcelona ha lliurat a l’ajuntament de Sentmenat l’Avanç
de Pla d’Ordenació Urbanística de Sentmenat (de data maig de 2017) elaborat per
l’equip JORNET LLOP PASTOR SLP
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 20 de juny de 2017 favorable a
l’esmentat Avanç, tot indicant que la seva aprovació haurà de comportar
L’inici dels treballs de formulació de la revisió del vigent Pla General d’Ordenació
Urbana de Sentmenat (aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona en sessió del 16 de setembre de 1998 i publicat en el DOGC el 4 de
novembre de 1998) i substituir-lo per un Pla d’ordenació urbanística municipal
(POUM), segons la nova terminologia per a les figures de planejament general, i en el
marc dels seus actes preparatoris, aprovar el Programa de participació ciutadana que
s’aplicarà durant el procés de la seva formulació i tramitació per tal de garantir els
drets d’iniciativa, informació i participació ciutadana.
Aprovar l’Avanç de planejament del PUOM de Sentmenat, redactat per
Jornet-Llop-Pastor, S.L.P. com a recurs tècnic en el marc del règim regulador del
Catàleg de serveis de l’any 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la
Diputació de Barcelona, integrant la seva tramitació urbanística i d’avaluació
ambiental.
Publicar aquest acord al BOPB, al DOGC, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, a un
diari de premsa de més divulgació en l’àmbit municipal i a la pàgina web municipal.
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CERTIFICO: Que en el ple extraordinari celebrat el dia 5 d’octubre de 2017, es va
adoptar el següent acord:
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Aquest acord es sotmetrà a informació pública per un període de 30 dies hàbils, fent
constar que el Programa de participació ciutadana i l’Avanç de planejament es
podran consultar durant l'esmentat termini a les oficines de l'Ajuntament de
Sentmenat, per tal que tot interessat pugui formular les consultes que estimi
oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o reclamacions estimi
adients.
Trametre la documentació de l’Avanç del POUM aprovada al Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de que es pugui emetre
l’informe urbanístic i territorial, i el document de referència previstos en l’article 86 bis
i en la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
Vist l’informe jurídic emès pel secretari municipal de data 20 de juny de 2016, que
consta a l’expedient.
El Ple de l’Ajuntament, per la majoria que requereix la llei, va adoptar els següents
acords:
Primer.- Acordar l’inici dels treballs de formulació de la revisió del vigent Pla General
d’Ordenació Urbana de Sentmenat (aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 16 de setembre de 1998 i publicat en el
DOGC el 4 de novembre de 1998) i substituir-lo per un Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM), segons la nova terminologia per a les figures de planejament
general, i en el marc dels seus actes preparatoris, aprovar el Programa de
participació ciutadana que s’aplicarà durant el procés de la seva formulació i
tramitació per tal de garantir els drets d’iniciativa, informació i participació ciutadana.

Tercer.- Sotmetre l’acord d’aprovació de l’avanç del POUM a informació pública
durant el termini de 30 dies hàbils mitjançant publicació d’anunci d’aquest acord al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat, a un diari
de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, i a més al Tauler
d'anuncis de l’ajuntament, i a la pàgina web municipal, fent constar a l’anunci que el
Programa de participació ciutadana i l’Avanç de planejament es podran consultar
durant l’esmentat termini a les dependències de l’Ajuntament de Sentmenat, per tal
que tot interessat pugui formular les consultes que estimi oportunes i presentar
quantes aportacions, suggeriments o reclamacions estimi adients.
Quart.- Presentar i trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya la documentació aprovada de l'avanç del POUM de
Sentmenat, i sol·licitar l'emissió urbanístic i territorial i el document de referència
previstos en l’article 86 bis i en la disposició transitòria divuitena del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.”
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora
alcaldessa a Sentmenat el dia nou d’octubre de dos mil disset.
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Segon.- Aprovar l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sentmenat
redactat per l’equip de JORNET LLOP PASTOR SLP amb tots els seus documents i
plànols continguts, com a recurs tècnic en el marc del règim regulador del Catàleg de
serveis de l’any 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació
de Barcelona, integrant la seva tramitació urbanística i d’avaluació ambiental.
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