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La manca d’un informe d’in-
tervenció, que s’encarrega del 
control intern econòmic, sobre 
la sostenibilitat econòmica asso-
ciat a l’aprovació de les normes 
de plantejament urbanístic va 
desfermar aquest dimarts una 
polèmica entre l’oposició i el Go-
vern municipal.
El PSC va reclamar a l’equip de 
Govern la retirada del punt de 
l’ordre del dia de la sessió plenà-
ria d’aquest divendres i els par-
tits de l’oposició s’hi van sumar. 
Es tracta de la votació prevista 
per a l’aprovació de la normativa 
de planejament urbanístic que 
ha de preservar el desenvolupa-
ment urbà de la ciutat malgrat 
la sentència del Tribunal Su-
prem que va tombar totalment 
el POUM de Tarragona el passat 
mes de novembre. El conseller 
de Territori, Xavier Puig (ERC), 
per la seva part, va defensar que 
durant la jornada d’ahir es van 
resoldre els dubtes que hi havia 
amb intervenció, que informarà 
a tots els grups de la qüestió i va 
anunciar la convocatòria d’una 
comissió de Territori per aquest 
dijous.

El grup municipal socialista 
havia demanat aquest dimarts 
al matí a l’equip de govern la re-
tirada del punt de l’ordre del dia 
en la sessió plenària d’aquest 
divendres sobre la votació de les 
normes de plantejament urba-
nístic perquè no s’havien emès 
tots els informes necessaris. La 
consellera socialista, Begoña 
Floria, va explicar que des de la 
intervenció municipal «seguei-
xen sense poder emetre l’in-
forme per pronunciar-se sobre 
la sostenibilitat econòmica de 
l’expedient». Floria va apuntar 
que, sense els informes, no es 

poden tenir «totes les garanties 
jurídiques necessàries per tirar 
endavant un tema tan important 
per l’economia i creixement de 
la ciutat». «Demanem al Govern 
que faci les coses bé, és urgent 
per la ciutat tenir unes normes 
urbanístiques, però que ho facin 
bé. No podem arribar en un ple-
nari urgent sense els informes 
d’intervenció, que no han tingut 
temps de poder-s’ho mirar», va 
denunciar. La regidora socialista 
va aputar la possibilitat de con-
vocar un altre ple extraordinari 
la setmana vinent. «Hem de po-
der tenir un expedient i amb tots 

els documents», va reclamar. La 
regidora socialista va avançar 
que el seu grup no donarà suport 
a la votació si aquesta té lloc el 
divendres. «Ens serà difícil do-
nar suport a una proposta que 
no està ben feta, perquè consi-
derem que va en perjudici de tots 
aquells que volen que aquestes 
normes s’aprovin i s’aprovin bé, 
perquè poden ser impugnables», 

va alertar. 
Abans de conèixer l’anunci 

del conseller de Territori, Xavier 
Puig, des del grup municipal 
popular, també es van sumar 
a la proposta socialista de reti-
rada del punt de l’ordre del dia 
en la sessió plenària d’aquest 
divendres i van manifestar que 
s’abstindrien de la votació si 
aquesta tira endavant. Els re-
gidors no adscrits, Sonia Orts i 
José Luís Calderón també van re-
clamar que es retiri aquest punt 
de l’ordre del dia, apuntant que 
s’abstindrien en cas que l’equip 
municipal decideixi sotmetre’l a 

votació divendres. «És cert que 
s’ha de fer amb urgència, però 
no tot s’hi val», va dir Orts, que 
també va reclamar la retirada del 
punt de l’ordre del dia. La regi-
dora de Ciutadans, Lorena de la 
Fuente, va afirmar que «les coses 
s’han de fer bé» i va destacar la 
necessitat que hi hagi «segure-
tat jurídica» en cada pas que es 
dugui a terme. «Hem d’anar al 
plenari amb totes les garanties», 
va recalcar. 

El conseller de Territori, Xa-
vier Puig, va aclarir en declara-
cions als mitjans que durant la 
jornada d’ahir «s’han resolt tots 

els dubtes» que havien sorgit 
amb intervenció i que convoca-
ran una comissió de Territori per 
arribar «amb tota la informació 
clarificada al proper ple». «Els 
dubtes els hem parlat i els hem 
resolt, no cal un informe de sos-
tenibilitat. Anem amb totes les 
garanties després d’un treball 
excel·lent» va assegurar el conse-
ller aquest dimarts a la tarda.

«Els equips jurídics de la casa 
han fet un informe on expliquen 
que no cal un estudi de sosteni-
bilitat», sinó que el que es farà 
serà «que cada cop que s’hagi de 
desenvolupar un sector, hi haurà 
un informe sobre la sostenibili-
tat» específic. «Si un sector s’ha 
de desenvolupar, hi haurà un in-
forme que ens dirà si és sosteni-
ble o no en cada cas», va recalcar 
Puig. 

El conseller de Territori va 
recordar que el procediment 
d’aquestes normes és «un tràmit 
d’urgència, que està dissenyat 
per ser urgent i de caràcter trans-
itori». «No hi ha un motiu objec-
tiu per endarrerir la tramitació, 
si el qüestionament tingués un 
fonament important s’endarre-
riria el que calgués, però no cal 
perquè la feina està ben feta», va 
apuntar. Puig també va lamentar 
que «s’hagi volgut escampar om-
bres de sospita» sobre aquesta 
qüestió i va considerar que «no 
és responsable» el fet de «jugar 
amb coses tan importants com la 
normativa urbanística».

El PSC, en un comunicat d’úl-
tima hora, va «valorar positiva-
ment la rectificació del Govern» 
i van apuntar que «esperaran a 
la comissió extraordinària de di-
jous a confirmar que l’expedient 
arribarà al plenari amb totes les 
garanties necessàries per tirar 
endavant».

GERARD MARTÍ

La manca d’un informe sobre la sostenibilitat econòmica va aixecar polseguera.

URBANISME

La manca d’un informe per les normes 
urbanístiques desferma una polèmica
El PSC va denunciar que es portin al ple sense un informe d’intervenció i el Govern municipal va aclarir que «s’han resolt els dubtes»

Xavier Puig: «Anem 
amb totes les garanties 
després d’un treball 
excel·lent»

Rectors de 22 universitats aproven 
la ‘Carta d’Universitats i Cultura’

UNIVERSITATS

És un marc comú per establir estratègies en la política cultural

Redacció

El Consell General de recto-
res i rectors de la Xarxa Vives 
d’Universitats va aprovar la 
Carta d’Universitats i Cultura. 
El document és fruit d’un procés 
col·laboratiu d’anàlisi, reflexió 
i debat al voltant de la dimen-
sió cultural de les universitats, 
en què han participat més de 

seixanta expertes i experts que 
desenvolupen la seva tasca als 
òrgans de govern universitaris 
i als equips responsables de la 
gestió d’aquest àmbit. La Carta, 
entesa com un llibre blanc de la 
cultura universitària, presenta 
un marc comú de referència per 
a l’establiment d’estratègies en 
la política cultural de les univer-

sitats. Segons el president de la 
Xarxa Vives i rector de la Uni-
versitat CEU Cardenal Herrera, 
Vicente L. Navarro de Luján, «té 
una vocació pionera i de lide-
ratge, que pretén cimentar les 
decisions que donaran resposta 
als reptes que planteja la cultura 
a les universitats del segle XXI», 
va exposar. Les rectores i els rectors integrants del Consell General de la Xarxa Vives.
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