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Virginia Domínguez Álvarez, en qualitat de portaveu del Grup Municipal d’Entesa per 

Sabadell, amb domicili a l’Ajuntament de Sabadell, a la Plaça Sant Roc sense número 
d’aquesta ciutat, 
 
 

EXPOSA, 

Que la Junta de Govern Local, en data 27 de juliol de 2012, va aprovar inicialment el 
projecte d’obra local ordinària d’iniciativa pública anomenat Projecte executiu d’obres 
d’urbanització del passeig de la Plaça Major i entorns – Fase 1. 

Que l’esmentat projecte està sotmès a exposició pública per un termini de trenta dies hàbils, 
a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte amb la finalitat que es puguin 
formular al·legacions i reclamacions, segons l’anunci publicat al BOPB el 8 d’agost de 2012. 

Que l’anunci del BOPB també indica que el projecte tècnic i l’expedient administratiu restaran 
exposats al públic a les Dependències d’Espai Públic de l’Àrea d’Urbanisme i Espai Públic de 
l’Ajuntament de Sabadell (c. Pau Claris, 100, CP 08205 Sabadell, de 9 a 13 hores) als efectes 
d’examen i al·legacions pertinents, en el termini assenyalat. 

Que un cop estudiada l’esmentada documentació presenta les següents consideracions i 
al·legacions: 

 

CONSIDERACIONS 

El Passeig de la Plaça Major és sens dubte l’espai que aplega una major càrrega simbòlica, 
aglutinadora i representativa de la ciutat. No només n’és el centre físic sinó que condensa en 
el seu espai el pes i el pas de la història, de la cultura i de l’activitat econòmica i ciutadana 
de la societat sabadellenca. 

Així doncs el Passeig de la Plaça Major és l’espai públic per excel·lència de Sabadell i com a 
tal el seu nou tractament urbanístic ha de ser el resultat del rigor i del compromís amb la 
història i les necessitats actuals i de futur de la ciutat. Ha de tenir un disseny i un tractament 
de qualitat, però sobretot ha de respondre al màxim consens ciutadà possible i 
recollir en major mesura les sensibilitats envers aquest espai. 

En aquest sentit, el Projecte executiu d’obres d’urbanització del passeig de la Plaça Major i 
entorns. Fase I, ara posat a exposició pública, hauria hagut de ser fruit d’un ampli procés de 
participació tècnica i ciutadana per aconseguir un projecte singular que comptés amb el 
màxim consens. Tanmateix, els màxims responsables municipals no han posat els mitjans 

necessaris perquè la proposta urbanística del nou Passeig fos el resultat de la 

participació i de l’assentiment ciutadà. 
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Aquest fet, no només ha impedit l’enriquiment de la proposta final amb opinions i propostes 
de la ciutadania, sinó que contravé les pròpies conclusions de les jornades 

Construïm el Passeig, celebrades l’any 2009: 

El procés iniciat té com a finalitat escoltar el ciutadà i traslladar el coneixement sorgit del 
diàleg a qui hagi d’enfrontar-se amb el projecte de remodelació de l’antic “Passeig”. 
Tanmateix, un dels desitjos expressat pels participants durant el cicle fa referència a la 
voluntat de continuar sent escoltats i informats durant les etapes que encara marquen. Tan 
en l’elecció d’un projecte representatiu en un concurs d’idees, com en les decisions més 
genèriques que s’hauran de prendre durant la redacció del projecte executiu (fragment de la 
Introducció del document de síntesi Construïm el Passeig). 

Malgrat la Memòria d’aquest projecte executiu exposa en el seu inici: La proposta te per 
objecte formalitzar una nova estructura en l’àmbit de l’avantprojecte així com donar resposta 
al programa que ha resultat dels diversos documents, voluntats, conclusions taules de 
treball, processos i peticions, que a través de diferents canals de participació, han sorgit des 
de l’inici del debat fins el dia d’avui, la realitat ha estat del tot contrària. 

Així, la memòria ni identifica ni documenta quines han estat les conclusions, processos o 
peticions que han configurat la proposta posada a exposició pública. Lamentablement, des 
de la darrera sessió de les jornades Construïm el Passeig, fa gairebé 3 anys, fins el dia 
d’avui, no hi ha hagut cap tipus d’informació de com es concretava el projecte definitiu. Al 
contrari, el secretisme i l’hermetisme en relació aquest projecte han estat gairebé 

absoluts.  

Aquesta manca de voluntat d’afavorir la participació, s’ha vist agreujada amb el desinterès 

del govern municipal pel tràmit d’exposició pública, que s’ha fet coincidir amb el 

mes d’agost, i per l’incompliment de posar tota la documentació en exposició 

pública a partir del dia 9 d’agost, tal i com indica el BOPB, podent donar fe que el dia 13 
d’agost la documentació subjecte a exposició pública no estava disponible al públic per a ser 
consultada. 

Per altra banda, però formant part d’una estratègia de fets consumats, en què es pretén 
donar per bona sense debat la proposta posada a exposició pública i realitzar l’obra del 
Passeig de la Plaça Major, s’ha aprovat en Junta de govern (per tant responsabilitat exclusiva 
del govern municipal), sense debat plenari dels grups municipals, i posat a exposició pública 
el Projecte executiu d’obres d’urbanització del passeig de la Plaça Major i entorns – Fase 1, 
sense que s’hagi aprovat ni posat a exposició pública el conjunt de 

l’Avantprojecte que afecta a tot l’àmbit d’actuació. 

Amb aquesta manera de procedir considerem que s’impedeix la visió de conjunt de la 
proposta i poder valorar la necessària coherència que un projecte d’aquestes característiques 
ha de tenir. 
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AL·LEGACIONS 

1a. A la inexistència d’un projecte bàsic o avantprojecte previ. La Junta de Govern 
Local va aprovar inicialment en data 27 de juliol de 2012 el Projecte executiu d’obres 
d’urbanització del passeig de la Plaça Major i entorns – Fase 1, amb l‘única finalitat de licitar 
l’execució de l’obra, sense que prèviament hagi estat aprovat i posat a exposició pública cap 
projecte bàsic o avantprojecte que defineixi les característiques fonamentals del futur espai, 
a partir de les quals es concretin els elements i els detalls del projecte executiu d’obres. 

D’altra banda, en cap moment no es justifica perquè s’ha obviat la redacció, tramitació i 
aprovació d’un projecte bàsic global, previ al projecte executiu, tenint en compte les 
característiques i repercussions ciutadanes d’aquest projecte. Tampoc s’especifica en quin 
procediment normatiu es basa per obviar-ho. 

Proposem que es deixi sense efectes l’aprovació inicial del Projecte executiu d’obres 
d’urbanització del passeig de la Plaça Major i entorns – Fase 1, que es qualifiqui aquesta 

obra d’interès públic i s’elabori un Projecte bàsic del conjunt del Passeig de la Plaça 
Major, a partir d’un procés de participació ciutadana. 

 

2a. A la negació del dret de participació ciutadana. El fet de no haver redactat 
prèviament un projecte bàsic o un avantprojecte a l’actual projecte executiu d’obres, amb tot 
el seu procés de definició i participació de la ciutadania, implica una deliberada negació del 
dret de participació ciutadana en els afers públics. 

Cal recordar que el dret de participació ciutadana en els afers públics és un dret que està 
reconegut i promogut pel marc legislació constitucional i estatuari, en el que deixa 
palès que els poders públics no s’han de limitar a respectar el dret de participació, sinó que 
tenen el deure explícit de fomentar-lo. 

Així també, la Llei municipal i de règim Local de Catalunya (LMRL) en el seu article 
154.1 diu: Les corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur 
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local. Per la seva banda la Llei 

d'Urbanisme de Catalunya, en el seu article 8, diu: Es garanteixen i s’han de fomentar els 
drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics 
de planejament i de gestió.  

Finalment, negar el dret a la participació també contravé el compromís del consistori 

sabadellenc de fomentar la democràcia participativa, recollit en el Codi del Bon 
Govern, ratificat pel ple municipal de 15.12.2009: Els representants locals fomentarem la 
transparència i la democràcia participativa. 

Proposem doncs que es deixi sense efecte el Projecte executiu d’obres d’urbanització del 
passeig de la Plaça Major i entorns – Fase 1 i s’iniciï un procés per redactar i definir un 

Projecte bàsic del Passeig de la Plaça Major, que tingui en consideració les opinions i 
propostes sobre aquest espai, fruit de la participació ciutadana per assolir el màxim consens 
ciutadà possible. 
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3a. A la fragmentació del projecte. El Projecte executiu d’obres d’urbanització del 
passeig de la Plaça Major i entorns – Fase 1,  ha estat aprovat inicialment i posat a exposició 
pública al marge de l’existència d’un projecte que englobi la totalitat de l’àmbit 

d’actuació del Passeig, des del carrer d’Alfons XIII fins el carrer de les Valls, que 
contempli també altres implicacions d’encaix urbanístic i de mobilitat en la resta de la ciutat. 

Aquest fet és del tot improcedent, ja que trenca el principi d’unitat que ha de tenir tot 

projecte per tal de plantejar una proposta coherent en tot el seu àmbit, més si tenim 
en consideració que es tracta de l’espai més emblemàtic de la ciutat,. 

Aquesta fragmentació impedeix poder tenir una visió del conjunt del projecte i per tant 
una reflexió sobre el mateix, podent així també valorar els costos globals de les decisions 
preses ara per a la Fase I i d’obligada inclusió en la Fase II, i alhora reflecteix una 

absoluta manca de rigor tècnic i polític en el tractament d’aquest espai. 

Proposem que es deixi sense efecte el Projecte executiu d’obres d’urbanització del passeig de 
la Plaça Major i entorns – Fase 1 i es redacti un Projecte bàsic que inclogui tot l’àmbit 

del Passeig de la Plaça Major. 

 

4a. A la manca de reflexió del projecte. El projecte es planteja únicament com una 

qüestió tècnica-constructiva, sense que les seves determinacions siguin el fruit d’unes 
conclusions concretes, resultat d’unes reflexions en els àmbits de la mobilitat, del comerç, de 
l’espai públic, de les referències històriques, del patrimoni, etc. Unes conclusions que haurien 
d’acompanyar el projecte. 

Proposem que es deixi sense efecte el Projecte executiu d’obres d’urbanització del passeig de 
la Plaça Major i entorns – Fase 1,  i que es redacti un Projecte bàsic del Passeig de la 

Plaça Major, a partir de les conclusions resultants de les reflexions sobre els àmbits que 
incideixen en aquest espai. 

 

5a. A la manca d’un estudi de mobilitat. El projecte no contempla cap estudi específic 
de mobilitat que analitzi i fonamenti les propostes que afecten a la mobilitat, especialment a 
la que afecta a la cruïlla Passeig Manresa, Via Massagué, carrer les Valls i Plaça de l’Àngel, 
que d’acord amb aquest projecte tindrà un gran pressió per la coincidència de la circulació 
en doble sentit dels autobusos al Passeig Manresa, l’entrada i sortida de l’aparcament 
soterrat i la resta de trànsit rodat. 

Proposem que es redacti un estudi de mobilitat de tot l’àmbit, amb un anàlisi específic 
d’aquesta cruïlla que justifiqui el correcte funcionament del trànsit. 

 

6a. A la manca d’un estudi d’usos de l’espai públic. El projecte executiu d’obres no 
parteix de la necessària consideració del dinamisme d’aquest espai emblemàtic de la ciutat. 
El Passeig de la Plaça Major no és, ni de bon tros, un espai estàtic, immòbil i previsible. Ben 
al contrari, es tracta d’un espai amb un gran dinamisme amb activitats diverses i complexes 
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sovint de difícil encaix que cal ordenar adequadament per evitar els conflictes que aquest 
projecte ha d’evitar. 

Caldria definir quines seran les activitats i els usos “habituals” i quins els de caràcter 
temporal i discrecional que es desenvolupin en aquest espai evitant incompatibilitats en 
aquest sentit a partir de l’estricte definició dels espais que cadascuna d’aquestes ocuparan. 

Proposem que es deixi sense efecte el Projecte executiu d’obres d’urbanització del passeig de 
la Plaça Major i entorns – Fase 1 i es redacti un Projecte bàsic que inclogui un estudi 

d’usos i activitats que contempli els usos futurs de l’espai públic i defineixi els elements 
arquitectònics que han de permetre el desenvolupament de les diverses activitats en 
harmonia i sens perjudici d’altres que s’hi puguin desenvolupar. 

 

7a. A la manca d’un estudi d’encaix de l’activitat comercial. El projecte executiu 
d’obres no contempla l’elevada activitat comercial d’aquesta zona. Aquesta activitat es 
transforma en una important pressió sobre l’espai públic tant pel que fa a la càrrega i 
descàrrega de mercaderies com per l’ús de d’aquest espai com a annex de l’activitat 
(terrasses, etc.). La manca de previsió d’aquest aspecte pot comportar problemes de difícil 
gestió i resolució a posteriori. 

Proposem que es deixi sense efecte el Projecte executiu d’obres d’urbanització del passeig de 
la Plaça Major i entorns – Fase 1 i es redacti un Projecte bàsic que inclogui un estudi 

d’usos de l’espai públic vinculats a l’activitat comercial on es defineixin amb claredat 
els usos permesos, la normativa a aplicar i, especialment, la ubicació de les àrees de l’espai 
públic dedicades a complementar la necessària activitat comercial d’aquest espai. 

 

8a. A la ubicació d’una zona de jocs infantils. El projecte executiu d’obres ubica una 
zona de jocs infantils a la Plaça de l’Àngel. Aquest espai és el que té una major pressió del 

trànsit rodat de tot l’àmbit al coincidir amb la cruïlla viària, que inclou els dos carrils dels 
vehicles provinents del carrer Salut aturats al semàfor així com als vehicles del Passeig 
Manresa amb i l’entrada i sortida de l’aparcament soterrat i tot el trànsit generat per aquest. 
Altrament, es tracta d’una zona poc assolellada i per tant poc adequada per una zona 
d’estada infantil, especialment els dies d’hivern. 

Per altra banda la Plaça de l’Àngel es un dels portals principals d’entrada a tot l’àmbit del 
Passeig i en aquest sentit cal que tinguin un tractament molt acurat amb un disseny que 

doni el màxim caràcter a aquesta portalada. També cal considerar que aquest és un dels 
pocs espais on és possible fer-hi la plantació d’un conjunt arbori. 

Proposem que es cerqui una altra ubicació per la zona de jocs infantils, fins i tot fora 
de l’estricte àmbit del projecte executiu d’obres i es destini a una zona d’estada arbrada amb 
la previsió d’instal·lar-hi un element escultòric emblemàtic que li doni caràcter.  
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9a. A l’absència de tractament de les marquesines del Passeig Manresa. El projecte 
executiu d’obres no contempla cap tipus d’actuació sobre les actuals marquesines que 
cobreixen les voreres del Passeig Manresa. Aquests elements, que han esdevingut 
característics d’aquest espai, es troben en molt mal estat i no poden quedar al marge 
de la seva renovació. 

Proposem que es faci una intervenció arquitectònica de substitució d’aquestes marquesines i 
que s’inclogui en el projecte bàsic que cal redactar i que es contempli el cost de la 
seva substitució, així com que es gestioni la titularitat de les mateixes amb la finalitat de 
garantir el seu futur manteniment. 

 

10a. Al model d’aparcabicicletes. El projecte executiu d’obres preveu un model “coser i 
cantar” que, si bé presenta un curiós disseny, és de dubtosa utilitat, especialment per les 
bicicletes sense barra superior. 

Proposem que es col·loqui un model d’aparcabicicletes més pràctic per als usuaris. 

 

 

Per tot l’exposat SOL·LICITA :  

 
1. Que aquestes al·legacions es tinguin per presentades i siguin considerades. 
 
2. Que es deixi sense efectes l’aprovació inicial del Projecte executiu d’obres d’urbanització 

del passeig de la Plaça Major i entorns – Fase 1, que es qualifiqui aquesta obra d’interès 
públic i s’elabori un nou Projecte bàsic del Passeig de la Plaça Major, a partir d’un procés 
de participació ciutadana digne de tal, tot tenint en compte les consideracions i 
al·legacions plantejades. 

 
 
 
 
 
Virginia Dominguez Álvarez 
Regidora Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell 
 

Sabadell, 14 de setembre de 2012 

 
 
 
 

Il·lustríssim Senyor Manuel Bustos Garrido, alcalde President de l’Ajuntament de Sabadell 


