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Na Elicinia Fierro Milà amb DNI 553311059-A com a presidenta i en representació del 
Centre d’Estudis Beguetans, entitat amb domicili social al Passeig de l’Església 1 de 
Begues, i NIF G61253712, la qual d’acord amb el seus estatuts té entre els seus objectius 
vetllar per la conservació del patrimoni històric, cultural i natural de Begues, assabentada 
que en data 25 de novembre de 2020 el Ple municipal va aprovar inicialment la 
“Modificació Puntual nº 29 del PGOU. Modificació de l'edificació del sector UA9 Can 
Pau Martí sense variar els paràmetres d'aprofitament urbanístic” (MPPGU 29) i dins 
del període d'informació pública tramitem les següents: 
 

AL·LEGACIONS 
NOTA PRELIMINAR 
Fem constar que som coneixedors que en aquestes mateixes dates també s'exposa al 
públic el document urbanístic “Modificació del projecte de reparcel·lació voluntària del 
Pla de millora urbana de la unitat d'actuació UA9, Can Pau Marti”. Aquesta 
simultaneïtat de documents que incideixen en un mateix sector del Pla General 
d'Ordenació Urbana de Begues fa que la lectura comparativa sigui obligada. 
 
La valoració que en fem d'ambdós documents és totalment decebedora. Els seus 
continguts són contradictoris i alhora enrevessats. En aquestes al·legacions 
desenvoluparem els raonaments pels quals no valorem de forma positiva aquest 
document i plantegem una proposta alternativa. 
 
 
ANTECEDENTS 
No és la primera vegada que col·lectius locals s'han posicionat sobre aquest sector de la 
UA9. Fa més de 15 anys que es fa seguiment d'una proposta urbanística que ja va ser 
qüestionada per la Comissió d'Urbanisme a l'aprovació definitiva del Pla General de 1997. 
El litigi amb diverses sentències judicials entre mig són un exemple del conflicte que ha 
planat en aquest sector. I que demostra que no està ben plantejat. 
 
El primer entrebanc va ser la proposta de conservar o no l'eix viari del traçat Begues-
Vallirana que es va dibuixar a l'aprovació definitiva del Pla General de 1997. La sentència 
1176 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 30 de desembre de 2002 
declarava que el traçat Begues-Vallirana dibuixat a l'aprovació definitiva del Pla General 
de 1997 és nul. S'ha de tenir en compte que la sentència només fa referencia al traçat. El 
tema es complica quan es fa una lectura interessada en entendre que hi ha altres 
paràmetres urbanístics en litigi a part del traçat. En cap moment, la sentència 1176 ni els 
arguments que la desenvolupen, fan referència a l'aprofitament urbanístic, ni el nombre, ni 
a la tipologia dels habitatges. 
 
No s'entén per què, en el document que ara s'exposa a informació pública, es 
reprodueixen les pàgines 5 i 6 de la memòria de la sentència 334 de 30 de març de 2002 
presentada Jordi Guasch Paucirerol i no la sentència 1176 de 30 de desembre de 2002. 
Aquesta darrera sentència es posterior i la va tramitar en Jaume Pau Martí on defensava 
els interessos de la seva finca. És a aquesta sentència 1176 que s'hauria de fer referència, 
ja que analitza el cas concret que ens pertoca. 
 
A la memòria no consten esmentats alguns tràmits administratius realitzats entre el 2006 i 
el 2020, com és el document de reparcel·lació voluntària de la UA9 aprovat definitivament 
per Junta de Govern de Begues en data 15 de juliol de 2009 i la sentència de 590 del 
TSJC en data 23 de juliol de 2013, ja que són documents relacionats amb aquesta  
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MPPG29. S'ha de tenir en compte que aquests dos documents capgiren diferents acords 
anteriors relacionats amb el 10% del aprofitament mig i la titularitat del dipòsit (Annex 1). 
 
Tanmateix també sorprèn que s'esmenti un canvi de titularitat a l'any 2018 i que al 2019 hi 
hagi una escriptura de modificació de la reparcel·lació voluntària, sense donar detalls 
raonats. 
 
Al no aportar totes les dades en aquest document, costa poder entendre i valorar el que 
s'està tramitant. Per coherència amb tot el que s'exposa, caldria incorporar còpia de la 
totalitat de les sentències que s'esmenten. No és de rebut escollir uns paràgrafs que 
poden interessar només a una determinada lectura partidista de la propietat.   
 
També convindria penjar a la web de l'ajuntament els informes tècnics i jurídics que avalen 
la bondat d'aquesta Modificació Puntual de Planejament General, ja que els hem tingut de 
demanar expressament per instància genèrica. 
 
Adjuntem l'Annex 1 amb diversos documents (sentències, informes, resolucions, 
acords, edictes i al·legacions) alguns d'ells de fa més de 15 anys relacionats amb 
aquest tema i demanem que es faci una pausada i atenta lectura, ja que són un 
referent important a tenir en compte de tot el que exposarem. En especial 
recomanem la lectura de les al·legacions tramitades en data 23 de desembre de 
2005  relacionades amb el PMU can Pau Martí UA9 i les respostes que es van donar 
en el seu dia. 
 
 
PRIMERA 
El document que tenim a informació pública forma part de la tramitació d'una 
“Modificació Puntual de Pla General de 1997, modificació de l’edificació del sector 
UA9 sense variar els paràmetres bàsics d'aprofitament urbanístic”. No és una 
modificació o adaptació del “Pla de Millora Urbana de 2006”. 
 
Una modificació puntual de planejament permet incidir en temes diversos sense alterar els 
paràmetres bàsics que va assignar el Pla General de 1997, tal com ho argumenta de 
forma molt clara i entenedora l'informe jurídic que acompanya aquesta aprovació inicial. 
Per aquest motiu i respectant l'objectiu de la tramitació administrativa d'informació pública, 
fem una proposta alternativa de modificació de l’edificació del sector sense variar 
els paràmetres bàsics d'aprofitament urbanístic. (Proposta 2) 
 
S'ha de tenir en compte que els paràmetres bàsics més rellevants del Pla General de 
1997 en aquest àmbit són: 
 
 
• Estem en un sector de Sòl Urbà No Consolidat, ja que s'ha de crear i urbanitzar 
un nou tram de carrer. Aquesta classificació del sòl va quedar molt ben definida al primer 
informe que es va fer sobre aquest sector el 11 de maig de 2005 i signat per en Pere 
Ramells, aleshores arquitecte municipal (Annex 1) 
 
• El sector té aproximadament 17.200m2, inclosos els vials. 
 

• El sostre màxim estaria al voltant de 5.500m2 inclosos els potencials edificats de les 
construccions ja existents (un edifici bifamiliar situat al costat de ponent del sector i la 
masia de Can Martí). 
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• Índex net d'edificació: 0,5m2 de sostre/m2 de sòl. Entenem que es fa referència al 
sòl edificable exclosos els vials. En aquest cas estem parlant d'uns 13.300m2 de sòl. 
 

• La dada més qüestionada a tenir en compte son els 35 habitatges de l'aprovació 
provisional en front dels 21 habitatges de l'aprovació definitiva del PGOU de 1997. 
 
• El carrer Alp ha de ser el tema prioritari a urbanitzar en una primera fase per donar 
resposta als criteris generals de mobilitat urbana i alhora per donar continuïtat i enllaçar 
amb el carrer Sant Domènech. 
 
Fem especial referència al nombre màxim d'habitatges, tal com s'argumenta a la 
al·legació del 23 de desembre de 2005, en el benentès que l'increment d'habitatges 
suposa una vulneració del que s'estableix el Pla General pel que fa a les previsions de 
dotacions per a equipaments, zones verdes i altres necessitats públiques, a menys que es 
justifiqui de forma raonada que anem sobrats en espais destinats a tots aquests serveis 
públics. (Annex 1) 
 
Observem que el projecte que ara s'exposa al públic i el redactat de l'informe tècnic        
posen en evidència que les solucions formals de les edificacions proposades són molt 
ajustades i que entren en calçador per tal de complir el Codi Tècnic i altres aspectes 
d'eficiència constructiva i funcional. La dificultat de resoldre els habitatges bifamiliars dins 
de petits solars provoca que la tipologia proposada es reinterpreta amb el sorprenent nom 
de “tipologia mixta” i agafa la descripció d'un fals “plurifamiliar amb un soterrani comunitari” 
per evitar la gran quantitat de rampes d'accés als soterranis individuals. Aquest tema de 
les rampes és l'únic argument remarcable que es fa servir. L'únic. 
 
En altres paraules, la proposta d'encabir 14 edificis bifamiliars en solars de 600 m2 és 
excessivament forçada amb mides, rebuscada en el funcionament, molt ajustada al 
paràmetres urbanístics i formalment molt poc agraïda. 
 
També veiem que a la memòria no queda raonablement justificat que la tipologia bifamiliar 
formi part de la idiosincràsia del creixement de Begues i que alhora aquesta tipologia es 
pugui encabir dins el que s'anomena com a creixement sostenible. Veure pàg. 25 i 26 del 
document PDF de la memòria. 
 
Proposem que aquesta modificació puntual del Pla General tingui en compte 
paràmetres d'interès general pel que fa a la conveniència en aquest sector d'una 
tipologia plurifamiliar d'habitatges, d'eficiència edificatòria, de contenció, 
d'agrupació i no repetir d'una forma descafeïnada la mediocre proposta del PMU de 
2006. En cap moment plantegem variar els paràmetres bàsics d'aprofitament 
urbanístic, ja que només incidim amb la modificació de la tipologia edificatòria del 
sector. 
 
 
SEGONA 
Proposta alternativa: canvi de la tipologia d'habitatges. 
 
Proposem que no es consolidi la proposta de tipologia d'habitatges bifamiliars, amb un 
total de 28 habitatges, que preveia el PMU de l'any 2006 i que amb lleugeres 
modificacions formals es torna a posar sobre la taula (Proposta 1). Apostem per un canvi 
radical de tipologia sense variar l'aprofitament urbanístic previst al planejament general 
(Proposta 2) 
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Si bé la Proposta 1 pot interessar a la propietat privada, no considerem adequada 
aquesta ordenació amb la tipologia de 14 edificis bifamiliars aïllats dins d'uns ajustats 
600m2 de solars on es fan encabir dos habitatges i que tots 28 habitatges comparteixen 
un enrevessat  aparcament comunitari i una ajustada i esquifida zona comunitària amb 
una petita piscina. 
 
Proposem l'ordenació d'un racional conjunt d'edificis plurifamiliars de planta baixa i dues 
plantes pis amb aparcament comunitari, d'una forma similar a com s'han anat 
desenvolupant aquests darrers anys algunes promocions d'habitatges al municipi. Entre 
elles, trobem les darreres de promoció publica i que també l'ha utilitzat sovint la iniciativa 
privada. Alguns d'aquests casos han assolit un bon resultat formal de qualitat urbana.  Les 
promocions privades que esmentem s'han construït i s'han venut amb els seus 
corresponents beneficis econòmics. 
 
Aquesta tipologia plurifamiliar que proposem es podria situar al costat de llevant del sector 
i deixar alliberat l'entorn de la masia de can Martí com un generós espai lliure d'edificació 
(proposta 2). Can Martí és una de les masies més antigues de Begues, documentada per 
primer cop l’any 1376 amb el nom de Mas Torra, essent possible una antiguitat més gran. 
D’acord amb la documentació existent als capbreus del s. XVI, es trobava situat dalt del 
puig de la Vila, indret des d’on dominava bona part del pla de Begues i se’ns dubte 
l’incipient nucli urbà de la Plaça que en aquelles dates ja existia vora el camí ral. La 
proposta que fem de reservar més espai lliure al seu entorn evita que les noves cases a 
construir l’ofeguin i ocultin, mantenint així la seva situació dominant dalt del puig. 
 
Us recordem que durant els anys 2003-2007 es van començar a projectar i construir dues 
promocions plurifamiliars d’habitatges públics: la primera a Mas Pasqual amb 33 
habitatges, 3 locals comercials i aparcaments per vendre; 

https://www.amb.cat/web/habitatge/impsol/cercador/-/habitatge/ufYg9gOTMSO6/detall/116 

i la segona al Carrer Santpere amb 18 habitatges i aparcaments de lloguer. Totes dues 
promocions, amb diferents graus de protecció oficial i promoguts per l’administració 
pública, es van acabar de construir als volts del 2009. També tenim les propostes similars 
i encara no realitzades dels 16 habitatges de promoció pública a la Parellada i els 40 
habitatges previstos a l'àmbit de l'Escorxador, on també hi ha una part de promoció 
privada d'habitatge. 

Aquest mes de febrer s'ha aprovat definitivament la MPPGO 27 de l'Escorxador que 
afecta a 10.000,00 m2 de sòl, on hi ha un sector on s'ha de desenvolupar una Unitat 
d'Actuació similar a la que estem proposant amb la Proposta 2. Recomanem que es 
llegeixi atentament la proposta de l'Escorxador, ja que la considerem traslladable a 
l'entorn de can Martí. 

Aquesta tipologia d'edifici plurifamiliar de planta baixa i dues plantes pis que proposem a 
la Proposta 2 és molt diferent de la tipologia que proposa la iniciativa privada i que fa poc 
s'ha aprovat inicialment per Ple (Proposta 1). A la proposta alternativa que fem 
s'introdueixen avantatges i millores com són: poder diversificar la demanda amb diferents 
superfícies útils dels habitatges, compactació de la edificació, menys ocupació del territori, 
concentració de serveis comunitaris, ascensors per aconseguir l'accessibilitat a totes les 
plantes i economia en la construcció. A més, per tal de dignificar i alliberar d'edificacions 
l'entorn immediat que envolta la masia de can Martí proposem ressituar les poc rellevants 
edificacions auxiliars actualment existents de planta baixa conformades per garatges, 
aparcaments i la possible estació transformadora elèctrica. Caldria ubicar-los al costat de 
llevant integrats al costat dels nous aparcaments comunitaris de la nova promoció 
plurifamiliar que dibuixem de forma orientativa a la Proposta 2. 

https://www.amb.cat/web/habitatge/impsol/cercador/-/habitatge/ufYg9gOTMSO6/detall/116
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Tot això ho exposem pel convenciment que tenim de la bondat de la Proposta 2 i a més si 
tenim en compte el context actual de la demanda d'habitatges a Begues i els documents 
administratius d'interès municipal i de posicionament social que recentment en fan 
referència, com són: 
 

• El “Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge a Begues” de juliol de 2019, elaborat 
conjuntament entre la Diputació de Barcelona i l'ajuntament de Begues, on entre altres 
conclusions, a la pàg. 64 diu que “s'ha de d'incidir en el mercat de l'habitatge per a que 
aquest sigui més accessible, assequible i respongui a les necessitats de la població” 
Aquest document, malauradament, no s'ha fet públic ni està penjat a la web municipal 
(Annex 2). 
• Les Mocions 12 i 14 presentades i aprovades per unanimitat al Ple municipal del 25 
de novembre de 2020, per tal de fomentar a Begues la construcció d'habitatge públic. En 
aquest Ple es va aprovar inicialment la MPPG 29 de Can Pau Martí (Annex 3). 
• Les peticions de declaració de caducitat de les figures de planejament que s'han 
tramitat aquest any a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolita de 
Barcelona. Aquestes peticions proposen encarrilar la problemàtica de l'habitatge cap a un 
canvi de tipologia més sostenible als futurs plans parcials i altres figures de planejament 
que encara no s'han desenvolupat (Annex 4). 
 
Per tot això i les millores qualitatives que hem exposat, engresquem a la iniciativa privada 
que promou aquesta MPPG a que desenvolupi una proposta alternativa similar a la que 
plantegem. Creiem que la nostra proposta es pot valorar positivament pel fet que es 
poden diversificar les superfícies útils dels habitatges, amb la ubicació d'ascensors es 
facilita l'accessibilitat pel fet de no utilitzar d'una forma excessiva les escales, la 
concentració de serveis comunitaris, l'economia de la promoció per la simplificació 
constructiva i per donar sortida a les diverses necessitats habitacionals de la ciutadania 
local. 
 
Proposem que la MPPG29 adopti i desenvolupi una alternativa tipològica adaptada 
a les necessitats habitacionals de Begues. La plurifamiliar que hem referenciat es la 
creiem adequada. (Proposta 2) 
 
TERCERA 
Terrenys de titularitat municipal. 
 
No ens consta que quedin comptabilitzats i avaluats dins d'aquest sector urbanístic el 
camí públic que travessa el sector que dona accés a Cal Miliu Martí i que comptabilitza 
uns 243,74m2. Tampoc queda clar en quina situació de titularitat real es troba l'espai 
municipal de 72,25m2 que ocupava l'antic pou i dipòsit d'aigua ni l'accés o servitud de pas. 
 
A les al·legacions fetes l'any 2005 (Annex 1) es va demanar que es tingués en compte 
l'entorn del pou i dipòsit municipal amb la seva servitud de pas. En el document de 
respostes l'al·legació no es va contestar ni es va tenir en compte. 
 
Ara, observem que a la memòria de la MPPGO29 s'esmenta el pou i el dipòsit municipal 
però no es comptabilitza ni s'avalua. A més, a la pàgina 12 i 13 de la memòria descriu que 
l'octubre de 2019 s'ha realitzat una venda. Si s'ha fet una venda per part de l'Ajuntament, 
no ens consta aquest fet dins dels tràmits d'informació publica d'aquests últims anys. A 
més al document de Comptes Generals de l'exercici corresponent a finals del 2019 
consten les finques que són de titularitat municipal a dins del sector de Can Pau Martí. 
(Annex 1) 
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En el document administratiu que també s'està tramitant de forma simultània i anomenat 
“Modificació de la reparcel·lació voluntària” observem que s'esmenta de forma més  
detallada el tema del dipòsit, però en aquest document de MPPGO29 que estem valorant 
no s'analitza el tema del dipòsit i demanem que s'esmenti de forma explícitament raonada. 
 
Cal tenir en compte i avaluar els sòls inclosos dins del sector que són de titularitat 
municipal, els vials i el 10% del aprofitament mig acordat el 2009. També s'han 
d'aportar els documents dels tràmits de la venda de l'espai que conformava el 
dipòsit de titularitat pública. Ens cal una justificació raonada del que exposem. 
 
 
QUARTA 
Aprofitament mig 
 
Estem en un Sòl Urbà No Consolidat. S'ha de construir un important tram de vial. 
  
Us recordem que la Direcció General d'Urbanisme en data 16 de juliol de 2006 i a resultes 
de l'aprovació definitiva del PMU va establir que abans de reparcel·lar cal cedir el 10% de 
l'aprofitament mig, segons s'estableix l'article 43 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual 
s'aprova el text refós de la llei d'Urbanisme (Annex 1). 
 
Prèviament, a principis de l'any 2006, la propietat va aportar documents redactats per un 
advocat privat que argumentava la no aplicació del 10% del aprofitament mig a favor de 
l'administració publica. Aquest tipus de pràctica argumental no hauria de ser un bon 
exemple a seguir, tanmateix, últimament observem que es tornen a fer servir uns informes 
jurídics signats per un advocat privat per justificar la conveniència d'una nova tramitació 
de modificació de reparcel·lació voluntària on no es te en compte el 10% del aprofitament 
mig. 
 
En aquest document d'aprovació inicial de MPPGO29 no s'esmenta cap sentència que 
capgiri el que va resoldre la CUB al 2006. Tot i que recentment ens hem assabentat que hi 
ha la sentència 590 del 2013 que incideix en aquest tema, però no consta al expedient de 
la MPPG29.   
 
Ens quedem amb l'argument de la Direcció General D'Urbanisme de l'any 2006.  Estem 
en un sector de sòl urbà no consolidat. L'aprofitament mig s'ha de respectar i entenem 
que abans de consolidar una determinada proposta tipològica s'ha de deixar ben clara la 
ubicació i la quantificació de l'aprofitament mig del sector a favor de l'ajuntament. Aquest 
aprofitament representaria, pel cap baix, uns 1.550m2 de sostre. 
 
A la documentació escrita i a la gràfica cal quantificar i situar l'aprofitament mig del 
sector. 
 
 
CINQUENA 
Modificació de  la reparcel·lació voluntària. 
 
En data 14 de gener de 2021 ens assabentem per la web municipal de l'aprovació inicial 
d'una “Modificació del projecte de reparcel·lació voluntària del PMU de la UA9” de l'any 
2009. Aquest projecte de l'any 2009 es va aprovar per Junta de Govern local en data 9 de 
desembre de 2009 i no s'esmenta ni es fa cap referència a la documentació escrita ni 
gràfica de l'aprovació inicial de la MPPG 29. 
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Entenem que el Pla de Millora Urbana UA9 de 2006 i la seva proposta de reparcel·lació 
voluntària queda sense vigència en tramitar-se i aprovar-se inicialment aquesta MPPG 29, 
ja que es suspenen les llicències en aquest àmbit. Hi ha una rebuscada excepció en una 
referència a l'Edicte de 14 de gener de 2021 que diu: 
 
...es podran atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
de les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels 
canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat....... 

Costa d'entendre perquè es posa aquesta recargolada i esperpèntica excepció que no 
s'entén on es vol anar a parar. 
 
Tot i que a la pagina 13 de la memòria de la MPPGO29 s'esmenta una escriptura nº 1043 
d'un determinat protocol notarial de modificació de la reparcel·lació voluntària, no s'acaba 
d'entendre perquè es formalitza aquesta escriptura el 14 d'octubre de 2019. Indagant 
sobre aquest tema ens hem assabentat de l'existència d'una sentencia de l'any 2013 que 
capgira els acords de l'any 2009 sobre la reparcel·lació voluntària. Aquest tema no està 
esmentat i és molt important explicar-ho amb claredat per entendre el perquè de tot plegat. 
 
Entenem que la reparcel·lació voluntària que es descriu a la Proposta 1 deixa de ser 
vàlida, ja que no té en compte, entre altres condicionats, comptabilitzar i avaluar la 
superfície dels terrenys de titularitat municipal ni el 10% de l'aprofitament mig. 
 
S'ha de fer una nova proposta de reparcel·lació voluntària que tingui en compte 
també els interessos municipals i que son alhora els interessos públics. 
 
 
SISENA 
Serveis comunitaris centralitzats. 
 
Amb la Proposta 2 s'allibera molt més espai lliure i no s'ocupa amb edificacions una part 
important del sector, cosa que possibilita la implantació d'una major diversitat d'activitats 
comunitàries com a complements de la zona lliure i enjardinada. 
 
Convindria valorar i preveure instal·lacions centralitzades d'energia calorífica utilitzant 
preferentment la biomassa, la concentració de plaques fotovoltaiques per aconseguir 
l'estalvi d'energia elèctrica, la implantació d'horts comunitaris o a l'aprofitament dels espais 
destinats a aprofitament mig per a necessitats d'interès general. 
 
Cal apostar pels serveis centralitzats que hem esmentat. 
 
 
SETENA 
Límits perimetrals 
 
Per coherència urbanística proposem ajustar el límit de llevant del sector i ressituar l'eix 
del carrer Gavà d'igual manera que se situa al mig del carrer Gaudí al límit sud.   
Cal preveure i esmentar que, durant les obres d'urbanització, caldrà una cessió temporal 
als límits nord a tocar els camps de conreu. 
L'entroncament del camí públic que connecta amb Cal Miliu Marti amb la part nord del 
sector no ens acaba de convèncer. S'ha de millorar i enllaçar el camí de forma més 
coherent i racional amb el colze arrodonit del costat de ponent del carrer Alp. 
  
Cal tenir en compte aquestes millores perimetrals que proposem. 
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VUITENA 
Normes urbanístiques 
 
El redactat de la pagina 27 de la memòria crea confusió, ja que per una banda es remet  
íntegrament a les NNUU del PGOU quan ha de fer esment al Refós de totes les 
modificacions que s'han produït durant 25 anys i s’ha d’esmentar que el Refós no està 
verificat ni publicat al DOG. 
 
Al document hi ha la proposta de modificació de diversos articles de les normes 
urbanístiques: el 78, 81, 192, 200 201, 202 i 203 . Aquest tema ha de quedar molt clar al 
enunciat de la modificació puntual del Pla General i observem que aquest detall tampoc 
s'esmenta amb claredat al informe tècnic. 
 
Cal que es redactin de forma comparativa els articles que es pensen modificar en el 
seu redactat vigent i el de la proposta. Altrament no s'entén. Aquest tipus de 
comparativa s'ha fet en altres documents urbanístics en aquests darrers anys, com 
per exemple la MPPG 18, àmbit del Club de Begues. 
 
 
NOVENA 
Annex a la normativa urbanística 
 
A l'annex de la memòria on s'analitza la normativa urbanística es redacta que queda 
sense efecte el PMU UA9. Vol dir que tornem als orígens de planejament del Pla General 
de 1997? 
 
Perquè surt la fitxa de l'aprovació definitiva d'octubre de 1997? No havíem quedat que 
estava modificada per la PMU UA9? 
 
Ens fem un embolic i no ho entenem. Ens podeu aclarir que vol dir aquests 
redactats? 
 
 
DESENA 
Comissió de Patrimoni i Estètica pel tema de la masia can Martí. 
  
L'edifici de la masia està precatalogat al PGOU de 1997 i per aquest motiu entenem que 
s'ha de convocar la Comissió de Patrimoni i Estètica. 
 
Instem a que l'informe tècnic esmenti aquesta conveniència i que alhora es 
convoqui la Comissió, preferentment abans de l'aprovació inicial de la MPPGO 29. 
 
 
ONZENA 
Documentació complementària. 
 
Annex 1 
Annex 2 
Annex 3 
Annex 4 
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CONCLUSIÓ 
Els temps estan canviant. 
 
No estem a l'any 2004, quan es va iniciar la primera proposta del PMU UA9. Estem a l'any 
2021. Han passat més de 15 anys i les necessitats col·lectives han anat canviant. No és 
solament el Codi Tècnic que ha imposat canvis formals, funcionals i d'eficiència energètica 
en els edificis, sinó que també han canviat les necessitats col·lectives de tipologia 
d'habitatge. 
 
L'aprovació inicial d’una aprovació inicial de planejament és l'única ocasió on la ciutadania 
pot expressar la seva opinió i dir la seva davant d'una iniciativa urbanística de promoció 
privada que promou una Modificació Puntual del Pla General de Begues i que, en aquest 
cas, no ens convenç gens ni mica. 
 
Malauradament la informació donada a la ciutadania pels mitjans municipals ha estat 
totalment inexistent i això ho considerem totalment inacceptable. 
 
Per aquest motiu proposem una alternativa a la tipològica d'habitatge bifamiliar en aquest 
lloc concret del municipi. 
 
Apostem per la Proposta 2 de modificació de l'edificació del sector que hem raonat i 
desenvolupat en aquestes al·legacions. 
 
 
NOTA FINAL 
 
Entenem que el document no es convincent i observem que la propietat insisteix en 
continuar en un tema complex on s'han produït diverses sentencies i molts canvis en 
escriptures i reparcel·lacions. Proposem tornar a començar. 
 
No es la primera ni la última vegada que es torna a començar i tenim exemples molt 
recents a Begues. Forma part de la dinàmica urbanística actual que intenta arranjar els 
errors del passat i fer propostes que millorin el futur. 
 
 
Begues, a  1 de març de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. ALCALDESSA-PRESSIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE BEGUES 


