MOCIÓ SOBRE LA INFORMACIÓ I LA DELIBERACIÓ DELS PROJECTES MUNICIPALS
D’OBRA PÚBLICA

QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER TIANA AL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE TIANA

Les obres de reurbanització del carrer Matas s’estan fent d’esquena al poble. Fins fa uns dies, ni la
ciutadania, ni els grups municipals –que expressen la veu democràtica del poble a l’Ajuntament–
no han estat informats en cap moment, ni del projecte inicial un cop redactat, ni de les
modificacions posteriors. No s’ha explicat la concreció de l’obra del carrer Matas, ni tampoc el seu
encaix en el projecte de pacificació del trànsit al centre del poble. A hores d’ara encara no se sap
del cert a quins carrers hi haurà restriccions de trànsit, ni a quines hores. Tampoc se sap com es
compensaran les places d’aparcament que es perden fruit de la pacificació del trànsit.

El mandat popular sorgit de les últimes eleccions municipals té la participació ciutadana com a
base per prendre les grans decisions de poble: així ho remarcaven la majoria dels programes
electorals de les formacions amb representació al ple. L'administració deliberativa, al servei de la
gent, s'ha de basar en el diàleg, la confiança, la mediació, i en l’intercanvi de perspectives i
recursos, entre les diferents parts de l’administració i entre l’administració i el seu entorn.

La implicació dels ciutadans en la política municipal no es pot limitar a escollir uns representants a
l’Ajuntament cada quatre anys. Cal generar nous espais de participació formals i públics que
tinguin una incidència real sobre l’agenda i els programes de govern. En aquest sentit, el ple

municipal va acordar per unanimitat la creació del Consell Assessor d’Urbanisme. El reglament del
consell ja està aprovat i resta pendent la constitució de l’organisme.

Tot i que la reurbanització del carrer Matas ha estat promoguda per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, això no eximeix l’Ajuntament de Tiana a sotmetre el projecte a debat amb la resta del
consistori i a informar-ne de les seva tramitació de manera activa. De fet, és l’Ajuntament de Tiana
qui ha liderat la definició del projecte i la seva supervisió. La recerca d’ajuts a les administracions
supramunicipals per impulsar grans projectes de poble no pot anar en detriment de la
transparència i la fiscalització necessària per part dels grups de l’oposició. Les millors democràcies
són les que tenen governs forts i oposicions fortes, amb eines suficients per fer control de govern.

És per tot això, que el ple de l’Ajuntament de Tiana adopta els següents ACORDS:

1 – Aturar l’execució del tram final de les obres de reurbanització del carrer Matas fins que no
s’hagi sotmès a la informació i deliberació del Consell Assessor d’Urbanisme.

2 – Sotmetre a debat del Consell Assessor d’Urbanisme la projecció, tramitació i execució de tots
els projectes promoguts per entitats supramunicipals que tinguin l’impuls de l’Ajuntament de Tiana.

3 – Comunicar aquests acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el
Consell Comarcal del Maresme.
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