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Moció 6.13.
CP 24/07/2020

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER TAL QUE ES
CELEBRI UN PLE MONOGRÀFIC SOBRE EL POUM DE TARRAGONA
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tarragona es va aprovar fa set anys,
el 2013, després de passar prop de 14 anys en tràmit, i va substituir el planejament en
vigor fins al moment a la nostra ciutat, el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del
1984, actualitzat per tercera i darrera vegada el 1995.
El POUM aprovat el 2013 es caracteritza per la gran provisió de sòl que preveu per a
donar resposta a la perspectiva de creixement que es calculava. Concretament, es
preveia arribar a una població d’uns 185.000 habitants, expectativa que posteriorment
ha quedat desacreditada per altres informes com ara l'estudi demogràfic inclòs al Pla
d’equipaments bàsics de Tarragona, realitzat per la URV sota l’encàrrec de
l'Ajuntament de Tarragona, elaborat pel professor Joan Alberich (URV). En
contraposició amb el previst pel POUM fa pràcticament dues dècades, l’estudi
contempla un horitzó màxim de creixement demogràfic de 143.692 persones. És a dir,
gairebé un 25% menys respecte el previst pel POUM.
Les expectatives de creixement que conté el POUM de Tarragona són pròpies dels
plantejaments predominants en el moment de la seva elaboració, la qual, recordem,
s’inicia el 2000. Al llarg d’aquestes dues dècades, afortunadament, el paradigma
dominant de l’urbanisme depredador i expansiu que ens va dur a la bombolla
immobiliària i a la destrucció del territori ha quedat totalment caduc.
És més, el concepte de planejament urbanístic sostenible predomina fins a tal punt que
el propi Departament de Territori i Sostenibilitat entén la Llei de Territori com “un
referent en la planificació i l'ordenació del nostre territori que doni resposta normativa
al context actual. Ens trobem en un moment de canvi de cicle i de paradigma que no
sembla conjuntural sinó estructural. Ens enfrontem a una situació i a unes necessitats
que no són les que han governat la praxi urbanística de les darreres dècades. La realitat
demana posar l’accent sobre nous reptes i objectius i, per poder operar eficaçment en
aquest nou context, és imprescindible reconfigurar els instruments, procediments i
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organització amb els quals estem operant actualment”. I, per si no quedés prou clara
la determinació de deixar enrere la vella política urbanística, afegeix: “No s’aspira a
fer petits retocs i millores a la legislació territorial i urbanística vigent, que és el que
s’ha vingut fent els darrers anys, sinó que hi ha una clara voluntat de reforma del model
i un capteniment agosarat i ambiciós. D’inici, doncs, es proposa un debat a fons i sense
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limitacions, un debat de màxims, perquè el moment ho demana.”
En aquest sentit, l’actual llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme) estableix el concepte de
desenvolupament urbanístic sostenible i en promou la seva aplicació en els diferents
instruments. Així mateix la Llei 16/2017, de canvi climàtic, en relació amb la mitigació
i adaptació del canvi climàtic en l’àmbit urbanístic exigeix que en l’àmbit urbanístic i
d’habitatge les mesures vagin encaminades a un “canvi de model urbanístic que
prioritzi la rehabilitació del parc d’habitatges”, així com, “L’adaptació de la normativa
urbanística i ambiental per a que tant les figures de nous planejaments urbanístics i les
seves modificacions i revisions com el planejament territorial incorporin una anàlisi
quantitativa i una valoració descriptiva de l’impacte sobre les emissions de gasos
d’efecte hivernacle i els impactes del canvi climàtic sobre el nou planejament, així com
mesures per a mitigar-lo i adaptar-se a ell. Aquesta anàlisi ha d’incloure les emissions
vinculades a la mobilitat generada, els consums energètics del cicle de l’aigua i dels
residus, i els consums energètics dels usos residencials i terciaris (art. 27).
Al llarg de l’anterior mandat, la disconformitat amb el POUM de Tarragona va quedar
palesa al saló de plens per part de diferents formacions polítiques, com a les
mobilitzacions ciutadanes contràries als principals plans urbanístics previstos, com és
el cas de la Budellera.
La necessitat d’engegar una revisió del POUM es va posar sobre la taula, sense comptar
en aquell moment, amb prou suport com per fer-la realitat. El cert, però, és que
formacions polítiques com és el cas de la CUP vam requerir insistentment la necessitat
de modificar el POUM així com plans parcials concrets. Però no només la CUP, sinó
també ERC, actualment al govern, va fer d’aquest reclam un dels seus principals cavalls
de batalla durant el mandat i a la darrera campanya electoral. Recordem, en aquest
sentit, les paraules de l’actual alcalde quan formava part de l’oposició:
“‘L’actual POUM respon a la lògica del segle XX basada en el creixement
continuat, el malbaratament de sòl i recursos i l’especulació. Nosaltres
apostem per la lògica del segle XXI d’un desenvolupament sostenible”
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“Ens trobem davant un canvi de paradigma on ha crescut la consciència del
risc que comporta el creixement descontrolat, el malbaratament de
recursos i les conseqüències del canvi climàtic. Ara més que mai pren
importància la preservació dels espais naturals”
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“La nostra prioritat és la recuperació del centre i la cohesió amb el Nord i
Ponent a partir de l’eix del gran parc fluvial del Francolí, així com la
preservació d’un Llevant verd”.
“Hem d’abordar la revisió del planejament urbanístic sense mandra ni por.
Encara estem a temps d’evitar el desastre”.
Més enllà que es tracti d’un dels debats que va protagonitzar l’anterior mandat, però,
existeixen arguments científics emparats en l’actual situació d’emergència climàtica,
els quals tenen una traducció directa en les diferents normatives vigents i futures, com
la Llei catalana de canvi climàtic, que evidencien la necessitat de deixar enrere la
política urbanística que impera en el POUM de Tarragona.
Probablement per aquest motiu, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat, molt encertadament, pretén iniciar a la tardor la tramitació del Pla
Director Urbanístic del litoral tarragoní, amb l’objectiu d’impedir el desenvolupament
de noves zones urbanístiques no sostenibles.
És en aquest sentit, que el plenari de la nostra ciutat té el deure de posicionar-se al
respecte, motiu pel qual el grup municipal de la CUP proposa al ple de l’Ajuntament
de Tarragona l’adopció del següent ACORD:
-

Dur a terme un ple monogràfic sobre el planejament urbanístic a la nostra ciutat,
en el qual es sotmeti a votació la necessitat d’engegar, sense demora, la revisió
del POUM de Tarragona.

Tarragona, 16 de juliol de 2020
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