
 
 

ACTA DE SESSIÓ  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, DESENVOLUP AMENT 
ECONÒMIC I CIUTAT SOSTENIBLE 

 
 
Número d'expedient: N197-2018-02 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  14/02/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:10  
  
 Hora Final:  17:45 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Angel Carcelén Luján  
Vocals Elena Amat i Serrano 

Concepció Lerma Ballo 
Jaume Sans i Margenet 
Jorge Romero Gil 

Secretari/ària Jordi Espinosa García 
    
 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    
 
També hi assisteixen 
 Maria Salinas Salinas 

cap del servei de Planificació del Territori.   
 
S'han excusat d'assistir-hi 
 Josep Puigdengolas Torres   
 
No hi assisteix 
 Ramón Núñez Nogueira 

Rafael Cañedo Torrubiano i Jordi Garcia Mas.   
 
 
 
 
Amb caràcter previ a l'aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N197/2018/000001, 
el president proposa la retirada del punt de l'ordre del dia següent: 
 
003. Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 
per continuar la recerca de la toponimia menor del terme de Sant Boi en els sectors de muntanya 
del terme municipal i del nucli urbà. 
 
La retirada del punt de l'ordre del dia es justifica pel fet que aquesta moció ha estat incorporada a 
la Comissió Informativa de Governança i és acceptada pel vocal proponent, Sr. Jaume Sans i 
Margenet, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal. Tot això d'acord amb 
l'establert a l'article 22.3 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
 
 
 
 
 



001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N197-2018-01 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   
 
 
 
TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
Planejament i gestió urbanística 
 
 
002. Aprovació inicial de la Modificació puntual de l Pla general metropolità relativa a la clau 
8a, verd privat protegit 
Número d'expedient X103/2018/000001    Subdivisió: U640 
 
Examinat l'expedient de la Modificació puntual del Pla general metropolità relativa a la clau 8a, verd 
privat protegit, d'iniciativa pública i elaborat pel servei de Planificació del Territori de l'Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat, així com el document comprensiu corresponent; 
 
D'acord amb el contingut del document elaborat, els objectius i criteris generals de la Modificació 
puntual del Pla general metropolità relativa a la clau 8a, verd privat protegit, són els següents: 
 
a.- Pel que fa a les parcel·les amb edificació, es proposa ampliar el ventall d'usos admesos a la 
clau urbanística 8a, verd privat protegit, sense increment d'edificabilitat i garantint la compatibilitat 
amb el caràcter protegit de l'edifici i dels espais enjardinats del seu entorn. I és que atès que s'ha 
fet palès que les determinacions del planejament vigent han estat i estan resultant massa 
restrictives, o si més no, no suficientment viables per a incentivar l'ús i conservació de les 
edificacions i entorns d'interès patrimonial que estan qualificats amb la clau 8a, es pretén, 
mitjançant l'ampliació dels usos admesos, facilitar i impulsar la utilització i conseqüent rehabilitació 
d'aquestes edificacions i jardins d'interès patrimonial. 
 
Addicionalment a l'ampliació d'usos, es recullen bona part dels usos que el Pla General metropolità 
ja preveia mitjançant la tramitació d'un pla especial, però se'n descarten aquells usos que s'han 
considerat no prou adequats amb la protecció del patrimoni o no suficientment afins a les línies 
estratègiques de la ciutat de Sant Boi de Llobregat (relatives a ciutat saludable i sostenible o al 
contingut dels treballs realitzats per a l'el·laboració del Pla de Turisme de la ciutat). 
 
Pel que fa a les parcel·les sense edificació, es detallen els usos que hi són admesos, i es 
possibilita la implantació d'horts lúdics sempre que es compleixin les determinacions que es 
defineixen i prèvia tramitació d'un pla especial específic. 
 
b.- Definició d'altres determinacions per al sòl qualificat amb la clau 8a, que el planejament vigent 
no especificava. 
 
c.- Agilització del desenvolupament de les determinacions del planejament, tot fent que no sigui 
necessària la tramitació d'un pla especial específic posterior en determinats casos. 
 
d.- Ajust de la delimitació de la zonificació de la clau 8a al parcel·lari actual i modificació de la 
delimitació de la zonificació a l'entorn de Cal Pinyol. 
 
Tots ells persegueixen la recuperació de l'activitat en aquestes edificacions i sòls qualificats amb la 
clau 8a, en el benentès que aquesta beneficia l'entorn. Tant pel que fa a la millora del paisatge 



urbà de la ciutat que la rehabilitació d'aquestes edificacions i espais comporta, com pel que fa a 
l'efecte positiu que té en termes d'increment de població i d'activitat en sòls situats majoritàriament 
al nucli antic de Sant Boi; 
 
El document tècnic de la Modificació puntual del Pla general metropolità relativa a la clau 8a, verd 
privat protegit, ha estat redactat pels serveis tècnics del servei de Planificació del Territori i 
incorpora memòria, normativa urbanística, plànols d'informació i ordenació, avaluació econòmica i 
financera i informe de sostenibilitat econòmica, memòria social i document comprensiu, així com 
dos annexos amb informació detallada de cadascuna de les parcel·les qualificades com a clau 8a, 
verd privat protegit i amb el llistat de propietaris; 
 
D'acord amb els articles 96, 97 i 99 del TRLUC, en relació a la modificació de figures de 
planejament urbanístic; 
 
Vist l'informe jurídic de data 9 de febrer de 2018 que consta a l'expedient; 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  09/02/2018  
 
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 
22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, 
 
S'acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità relativa a la clau 8a, 
verd privat protegit. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l'esmentada Modificació puntual del Pla general metropolità 
amb el document comprensiu corresponent pel termini d'un mes a comptar des de la darrera 
publicació obligatòria i ordenar la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un 
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, així com a la pàgina web de 
l'Ajuntament de Sant Boi, a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes. 
 
Durant el període d'informació pública, totes les persones, físiques o jurídiques, poden consultar la 
documentació, escrita i gràfica, que integra l'instrument o expedient i obtenir-ne còpia, presentar-hi 
alternatives i/o suggeriments, així com aportar els informes o documents que considerin oportú en 
relació amb la documentació sotmesa a informació pública. 
 
Es pot exercir el dret d'informació a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic, plaça de l'Ajuntament, 
núm. 1, de Sant Boi de Llobregat, (08830) i a la pàgina web municipal (www.santboi.cat). 
 
Tercer.- Sol·licitar informe als organismes següents: 
 
- La Demarcació de Carreteres de l'Estat de Catalunya. 
- Els Serveis Territorials de les Direccions Generals de Carreteres i de Transports del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
- L'Agència Catalana de l'Aigua. 
- La Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment. 
- La Direcció General de Comerç. 
- La Direcció General de Turisme. 
- La Direcció General de Patrimoni Cultural. 
 
Quart.- Donar trasllat del present acord al servei de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament, 
per tal que emeti informe en relació als aspectes de la seva competència. 
 



-------------------------------- 
 
INTERVENCIONS.- El president de la Comissió Informativa fa una extensa exposició del contingut 
de la proposta que es sotmet a dictamen de la comissió informativa. Obert el torn de paraules, els 
vocals dels grups municipals d'ERC i GentdeSB-CUP-PA plantegen diverses qüestions 
fonamentalment orientades a la identificació de la tipologia d'usos i ubicació de les zones 8a. En la 
resposta a les qüestions plantejades intervé la cap del servei de Planificació Territorial fent 
exposició de les solucions proposades. 
 
VOTACIÓ.- Amb el vot favorable dels grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots), i 
d'ICV-EUiA-ME-E (que representa 4 vots), i l'abstenció dels grups municipals d'ERC (que 
representa 3 vots), i de GentdeSB-CUP-PA (que representa 2 vots), es dictamina favorablement la 
proposta. 
 
-------------------------------- 
 
 
Promoció i disseny de ciutat 
 
 
El següent punt de l'ordre del dia ha estat retirat de l'ordre del dia d'acord amb l'exposat 
anteriorment.  
 
003. Aprovació de la moció presentada pel Grup Muni cipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya per continuar la recerca de la toponímia menor del terme de Sant Boi en els 
sectors de muntanya del terme municipal i del nucli  urbà 
Número d'expedient M265-2018- 
 
 
La tardor de l’any 2007, ara ja fa els deu anys, l’Oreig Grup d’Acció Cultural (al cap de poc temps 
esdevingut Òmnium Cultural a Sant Boi) conjuntament amb el Servei Local de Català van proposar 
al govern de la ciutat d’aleshores impulsar una recerca exhaustiva de la toponímia menor del terme 
municipal de Sant Boi de Llobregat. 
 
La proposta volia posar sobre la taula la necessitat de revisar i completar un patrimoni cultural propi 
i sovint menystingut com és la toponímia. A Catalunya s’ha anat oficialitzant i normalitzant 
progressivament els topònims o noms de lloc especialment des de la creació de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC) als anys 80. En aquells moments, tot un seguit de persones 
vinculades a l’ICC es van desplegar pel territori per tal de recollir mitjançant unes fitxes els diferents 
noms de lloc. Això va permetre a l’ICC i a l’administració, elaborar i disposar de cartografia 
actualitzada i més fidedigna que l’existent fins aleshores. 
 
Malgrat això, els noms de lloc a escala més local, especialment dins els nuclis urbans, van quedar 
en la majoria de casos fora d’aquest recull. És el cas dels antropònims (noms de les cases). 
 
En el cas de Sant Boi de Llobregat i el seu terme municipal, trobem errors i algunes mancances en 
la toponímia oficial present en la cartografia que elabora l’ICC o en ocasions en la pròpia 
cartografia municipal. Calia fer un recull dels topònims i situar-los geogràficament sobre un mapa. 
 
La proposta va ser recollida per l’equip de govern. Durant tretze mesos un parell de persones 
inicialment i després ja una de sola, van posar-se a treballar en fer la recerca. En aquell moment, 
davant la feinada de fer un recull de tots els noms del terme municipal, es va decidir acotar l’àmbit 
geogràfic de recerca i recopilació en la zona deltaica del terme municipal, la Marina. El motiu era el 
fet de tractar-se d’una zona agrícola amb força toponímia, lligada a un espai agrícola sovint 
amenaçat de desaparició, amb els topònims i els seus parlants vius i per tant que calia entomar el 
més aviat possible. 



 
La recerca va comptar en tot moment amb el suport de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis 
Catalans, màxima autoritat sobre el tema a Catalunya. A nivell local hi van participar diferents 
departaments de l’ajuntament com ara el Servei d’Informació del Territori i Població o l’Arxiu 
Històric Municipal. A nivell d’entitats citar la Cooperativa Agrària Santboiana o l’Arxiu Parroquial. I 
sobretot la participació de nombrosos pagesos, pageses i veïns de la Marina. 
 
Els resultats de la primera fase, la que es va fer sobre l’àmbit de la Marina, es va incorporar a la 
cartografia oficial de l’ajuntament. També es va publicar en forma de llibre al gener de 2015. 
 
L’objecte final de la recerca és que el terme municipal de Sant Boi tingui recollida de forma correcta 
i ben situada la toponímia menor per tal d’oficialitzar-la en un Ple i esdevingui de referència per a 
tota la resta d’administracions que elaboren cartografia sobre el territori municipal. 
 
Però com dèiem, va quedar per a unes posteriors fases la continuació de la recerca a la zona de 
muntanya i al nucli urbà.  
 
Per tots aquests motius, el Grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
S'acorda: 
 
Primer. Instar a l’equip de govern a iniciar la segona fase de la recerca de la toponímia menor del 
terme de Sant Boi situada en els àmbits geogràfics de muntanya així com del nucli urbà. 
 
Segon. Estudiar la viabilitat de crear una beca o de fer un contracte com a primera experiència 
laboral destinada a persones llicenciades en filologia, geografia o humanitats per un període d’un 
any per poder realitzar la recerca.  
 
Tercer. Un cop finalitzada tota la recerca, aprovar-la en un Ple municipal per tal que esdevingui 
oficial. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans, el Servei 
Local de Català, a l’Òmnium Cultural Sant Boi i a l’Institut Cartogràfic de Catalunya.; 
 
La present moció la subscriu Jaume Sans i Margenet, regidor d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal  
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
I com que no hi ha més assumptes per tractar, el president  clou la sessió i se n'estén aquesta acta 
que autoritza el secretari de la comissió informativa amb el vistiplau del president. 


