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

 
 
Número d'expedient: N197-2018-09 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  10/10/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:10  
  
 Hora Final:  17:50 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Angel Carcelén Luján  
Vocals Josep Puigdengolas Torres 

Concepció Lerma Ballo 
Jaume Sans i Margenet 
Jorge Romero Gil 
Jordi Garcia Mas 

Secretari/ària Jordi Espinosa García 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    

 
També hi assisteixen 
Vocals Miquel Salip Serret   

 
S'han excusat d'assistir-hi 
Vocals Elena Amat i Serrano   

 
No hi assisteix 
Vocals Ramón Núñez Nogueira 

Rafael Cañedo Torrubiano   
 
 
El portaveu del grup municipal d'ERC assisteix a la sessió de la comissió informativa en substitució 
del vocal Jaume Sans Margenet mentre aquest no és present. 
 
El president de la comissió informativa proposa la incorporació per urgència del següent punt a 
l'ordre del dia: 
 
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general metropolità al sector Bonaventura 
Calopa. 
 
Prèvia justificació i motivació de la urgència, per unanimitat dels vocals assistents s'aprova la 
incorporació per urgència de l'esmentat punt a l'ordre del dia. 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N197-2018-08 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 



 
PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA 
 
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts: 
 
 
002. Aprovació inicial de la modificació puntual de  Pla general metropolità en l'àmbit del 
sector Bonaventura Calopa 
Número d'expedient X103/2018/000003                               Subdivisió: U640 
 
 
Mitjançant resolució del regidor de Planejament i Gestió Urbanística número AP26181013 de data 
11 de juny de 2018, es va aprovar la incoació de l'expedient de modificació puntual de Pla general 
metropolità en l'àmbit del sector Bonaventura Calopa; 
 
En la mateixa resolució es va encarregar a les àrees de Governança i Qualitat Democràtica i de 
Territori i Desenvolupament Econòmic que duguessin a terme la consulta prèvia a l'elaboració de 
l'esmentat pla i llur normativa urbanística; 
 
La consulta prèvia a què es fa esment es va fer efectiva mitjançant la seva publicació al web 
www.participa.santboi.cat/consultes, durant el termini de 15 dies, en el transcurs dels dies 22 de 
juny al 12 de juliol de 2018, en els quals els subjectes i organitzacions més representatives 
potencialment afectats per la futura norma podien donar la seva opinió; 
 
Examinat l'expedient de la modificació puntual de Pla general metropolità en l'àmbit del sector 
Bonaventura Calopa, 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 i l'estudi 
d'avaluació de la mobilitat generada; 
 
D'acord amb el contingut del document elaborat, la modificació puntual de Pla general metropolità 
en l'àmbit del sector Bonaventura Calopa té per objecte desenvolupar l'ordenació de l'àmbit del 
PMU Bonaventura Calopa, incorporant algunes modificacions en relació al règim dels habitatges 
definit al planejament vigent; 
 
D'acord amb l'establert a l'article 58 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), dites modificacions requereixen la tramitació d'una 
modificació de Pla general metropolità; 
 
D'acord amb l'article 76.2 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme,modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (en endavant TRLUC), en relació a 
la formulació de figures del planejament urbanístic general; 
 
D'acord amb els articles 80, 85, 90, 91, 92 i 96.a) del TRLUC que regulen les competències i el 
procediment establert per a la seva tramitació; 
 
D'acord amb els articles 96, 97, 98, 99 i 100 del TRLUC, on es regulen les modificacions del 
planejament urbanístic; 
 
Vist l'informe jurídic de data 9 d'octubre de 2018 que consta a l'expedient; 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  10/10/2018  
 
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 de Pla general metropolità en l'àmbit del sector 
Bonaventura Calopa. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l'esmentada modificació puntual de 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 en 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: 
 
- L'Agència Catalana de l'Aigua. 
- L'Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
- Companyia subministradora d'aigua: Aigües de Barcelona 
- La Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment. 
- Companyia subministradora d'electricitat: División Catalunya Occidental de Endesa Distribución 
Eléctrica-Coordinació Área Llobregat. 
 
--------------------------------- 
 
 
VOTACIÓ.- Amb el vot a favor 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 del PDeCAT(que 
representa 1 vot), d'ERC (que representa 3 vots), i de GentdeSB-CUP-PA (que representa 2 vots), 
es dictamina favorablement la proposta. 
 
-------------------------------- 
 
 
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. 


