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“Els governs municipals tenen tot el dret a tirar endavant
el seu pla urbanístic”
Mollet del Vallès ha acollit una jornada a l’entorn dels reptes actuals de
l’urbanisme amb la participació de destacades personalitats del món de la
judicatura i de l’administració pública, així com d’entitats privades
relacionades amb l’urbanisme. La prestigiosa Revista de Derecho
Urbanístico, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mollet, la Universitat
Autònoma de Barcelona i l’Hospital de Mollet, han estat els encarregats
d’organitzar la trobada.
L’objectiu ha estat analitzar els reptes que planteja el desenvolupament
urbanístic, tant en la fase inicial de planejament, amb les constants anul·lacions
judicials, com en l’execució material i el control de la disciplina urbanística.
En referència a les decisions judicials que afecten els planejaments urbanístics
municipals, Rafael Fernández Valverde, Magistrat de la Sala Tercera del
Tribunal Suprem, ha defensat que “els governs municipals tenen tot el dret
a tirar endavant el seu pla urbanístic i complir amb el seu programa
electoral abans que finalitzi la legislatura”. Per Fernandez Valverde
“malauradament, el cas de Mollet, és habitual i ha passat en molts
municipis. És evident que cal buscar solucions i ara és el moment
adequat perquè partim d’unes perspectives diferents que permetin als
ajuntaments planificar el seu urbanisme”.
De la seva banda, la regidora de Coordinació de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Urbà, Sostenibilitat i Habitatge de Mollet Mireia Dionisio, ha recordat
que en aquests moments “més de la meitat de la població mundial viu a les
ciutats, una tendència que va creixent”, i, tenint en compte que el futur passa
per les ciutats, “és tant necessari que el poder públic intervingui en
l’ordenació del territori per evitar la proliferació urbanística descontrolada
com el fet d’aconseguir que aquesta ordenació sigui flexible. Només així,
les ciutats podran fer front als nous reptes i les noves oportunitats”.
Per Dionisio, al marge d’aquesta flexibilitat, el planejament urbanístic també ha
de ser real, ja que “no serveix de res un POUM incapaç de convertir-se en
realitat per no tenir en compte aspectes econòmics, socials i inclús
històrics que impossibiliten, a la pràctica, el seu desenvolupament”.
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