
 
 

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

 
 
Número d'expedient: N197-2018-01 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  16/01/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  18:30  
  
 Hora Final:  19:25 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Angel Carcelén Luján  
Vocals Elena Amat i Serrano 

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 
 Isabel Sarrate Buisan 

directora de l'àrea de Territori i Desenvolupament Econòmic 
 Maria Salinas Salinas 
cap del servei de Planificació del Territori   

 
S'han excusat d'assistir-hi 
    
 
No hi assisteix 
 Ramón Núñez Nogueira 

Rafael Cañedo Torrubiano   
 
 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N197-2017-11 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   
 
 
 
 
 



TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
Planejament i gestió urbanística 
 
 
002. Aprovar inicialment de nou la Modificació punt ual de pla general metropolità per a la 
millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de  Muntanya i el seu Estudi Ambiental 
Estratègic 
Número d'expedient X103/2017/000001 
 
 
Com a conseqüència de diversos instruments de planejament que s'han dut a terme en el municipi, 
des del Pla General Metropolità i fins a l'actualitat, hi ha un conjunt d'espais lliures que ja no 
responen a una visió estratègica i estructural del municipi. En aquest context, l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona (en endavant AMB) elabora, a petició de l'Ajuntament, un estudi de tot el municipi que 
conté una diagnosi i una proposta de nova estructura d'espais públics que ha de servir com a marc 
de referència per a futures actuacions de caràcter urbanístic, social i ambiental; 
 
A partir de l'estudi iniciat per l'AMB, l'equip de JPAM Arquitectura & Urbanisme, amb el suport dels 
serveis tècnics del servei de Planificació del Territori de l'Ajuntament i de l'AMB, elabora el 
document de "Diagnosi i estudis previs per a la millora de la xarxa d’espais públics dels Barris de 
Muntanya del municipi de Sant Boi de Llobregat"; 
 
Amb la voluntat d'estudiar l'estructura dels espais verds i definir el model d'articulació entre els 
barris de muntanya, el nucli urbà de Sant Boi i el verd metropolità, en el Ple de data 29 de 
setembre de 2016 es va aprovar una suspensió de tramitacions i de llicències, amb la finalitat 
d'estudiar els instruments de modificació del planejament general que s'escaiguin per a la millora 
de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya; 
 
L'equip de JPAM Arquitectura & Urbanisme, amb el suport del serveis tècnics del servei de 
Planificació del Territori de l'Ajuntament i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, va redactar l'Avanç 
de la Modificació puntual de pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics 
dels Barris de Muntanya;  
 
D'acord amb l'article 7 de la Llei 6/2009, d'avaluació ambiental de plans i programes, s'han de 
sotmetre a avaluació ambiental les modificacions de planejament urbanístic general que alterin la 
classificació de sòl no urbanitzable o que n'alterin la qualificació. L'àmbit del present Avanç de pla 
inclou una petita part de sòl no urbanitzable, sense que en cap cas es redueixi la superfície 
d'aquesta classe de sòl,  i l'instrument de planejament de referència està, doncs, sotmès a 
avaluació ambiental; 
 
L'Avanç i el document Ambiental Estratègic de la Modificació puntual de Pla general metropolità per 
a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya, van ser aprovats en el Ple 
municipal de data 16 de febrer de 2017 i posteriorment foren tramesos en data 22 de febrer de 
2017 al Departament de Territori i Sostenibilitat per tal d'iniciar el procediment d'avaluació 
ambiental estratègica, d'acord amb la normativa sectorial d'avaluació ambiental; 
 
La resolució TES/1402/2017 de 12 de maig, publicada en el DOGC en data 19 de juny de 2017, 
emet informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual del pla general metropolità 
per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya s'ha de sotmetre a avaluació 
ambiental estratègica ordinària; 
 
El Document d'abast elaborat per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, de data 19 de maig de 2017, determina l'abast de l'estudi ambiental 
estratègic, amb l'amplitud i el nivell de detall necessaris en funció del tipus i l'escala del pla subjecte 



a avaluació; estableix els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris i els 
indicadors que cal aplicar en l'elaboració, la modificació i l'avaluació del pla; 
 
El Programa de participació ciutadana de la Modificació puntual del pla general metropolità per a la 
millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya, amb el contingut i determinacions de 
articles 22 i 105 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme va ser aprovat en el Ple municipal de data 24 de maig de 2017; 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 27 de setembre de 2017 va aprovar inicialment la 
Modificació puntual de Pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics dels 
Barris de Muntanya i el seu Estudi Ambiental Estratègic; 
 
L'edicte corresponent a l'acord esmentat va ser publicat al diari el Periódico de data 29 de 
setembre de 2017 i al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2017, i va ser 
exposat el document tècnic en la pàgina web municipal (http://www.santboi.cat) durant el termini 
d'un mes; 
 
Finalitzat el període d'exposició pública i, segons diligència emesa en data 3 de gener de 2018 per 
la unitat d'Arxiu i Documentació, s'han presentat tres al·legacions contra l'acord d'aprovació inicial, 
les quals s'han incorporat a l'expedient administratiu; 
 
Com a resultat del procés de participació ciutadana, que inicialment prenia com a base el 
document d'Avanç i, posteriorment, la primera MPGM aprovada inicialment, es considera oportú la 
redacció de la present Modificació puntual de pla general metropolità per a la millora de la xarxa 
d'espais públics dels Barris de Muntanya que, a diferència de l'anterior MPGM, defineix les 
ordenacions incloses en el Pla; 
 
Atès que es considera que la Modificació de pla general de referència ha de ser aprovada de nou 
inicialment i que aquest fet comporta un nou període d'exposició pública de 45 dies hàbils, es 
proposa que l'anàlisi i la resolució de les al·legacions, tant les ja presentades així com les que 
potencialment es puguin presentar, es resolgui una vegada finalitzat el segon període d'exposició 
pública; 
 
L'equip de JPAM Arquitectura & Urbanisme, amb el suport del serveis tècnics del servei de 
Planificació del Territori de l'Ajuntament i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha redactat la 
Modificació puntual de pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics dels 
Barris de Muntanya, que té com a principals objectius els de millorar la connexió dels barris satèl·lit 
i nuclis especialitzats amb la ciutat compacta, dotant els barris de muntanya de model que 
estructuri la seva xarxa d'espais públics i fent coherent l'estructura dels Barris de Muntanya amb la 
de la resta de la ciutat, compacta i ben relacionada amb el seu entorn; 
 
L'equip d'................. i ................., amb el suport del serveis tècnics del servei de Planificació del 
Territori de l'Ajuntament i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha redactat l'Estudi Ambiental 
Estratègic de la Modificació puntual del pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais 
públics dels Barris de Muntanya en base al document d'abast; 
 
Vista la Memòria Participativa de la Modificació de pla general elaborada pel departament de 
Participació Ciutadana i Proximitat; 
 
Vist l'informe del servei d'Infraestructures i Espai Públic, sobre l'Estudi de Mobilitat generada del 
pla; 
 
Vistos els informes del servei de Planificació del Territori de l'àrea de Territori i Desenvolupament 
Econòmic i de Secretaria que consten a l'expedient administratiu; 
 



D'acord amb l'article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei d'urbanisme (en endavant TRLUC), en relació a la tramitació dels plans d’ordenació 
urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats; 
 
D'acord amb els articles 96, 97 i 99 del TRLUC, en relació a la modificació de figures de 
planejament urbanístic; 
 
A l'empara de l'article 86 bis i l'apartat b) de la disposició transitòria divuitena del TRLUC i dels 
articles 115 i 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme (en endavant RLU); 
 
D'acord amb l'article 45 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; i 
de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica; 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  11/01/2018  
 
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 de nou la Modificació puntual de Pla general metropolità per a la 
millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya i el seu Estudi Ambiental Estratègic, 
l'objectiu principal de la qual és l'esmentat en l'apartat de fets i fonaments jurídics del present 
acord. 
 
Segon.- Mantenir la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats d'iniciativa privada i de 
projectes de gestió urbanística i d'urbanització; l'atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o 
ampliació d'activitats o usos concrets; l'efectivitat de les comunicacions prèvies i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes a la legislació sectorial, d'acord amb l'article 73 del 
TRLUC, pel termini d'un any, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (en endavant BOPB), en tot l'àmbit afectat per la modificació 
puntual del Pla general metropolità. Exceptuant, d'acord amb l'article 102.4 del RLU, els intruments 
o atorgaments de llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat. 
 
Tercer.- Exposar a informació pública l'esmentada Modificació puntual del Pla general metropolità i 
l'Estudi Ambiental Estratègic pel termini de 45 dies, a comptar des de l'endemà de la darrera 
publicació obligatòria, tal com estableix l'article 86 bis 1.c) del TRLUC, el 23 del RLU i el 21 de la 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, mitjançant el BOPB, la inserció d'un anunci 
en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, així com al web de 
l'Ajuntament de Sant Boi, a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes. 
 
Quart.- Sol·licitar informe als organismes següents: 
 
- La Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment. 
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
- Agència Catalana de l'Aigua 
- Companyia subministradora d'aigua: Aigües de Barcelona 
- Companyia subministradora d'electricitat: División Catalunya Occidental de Endesa Distribución 
Eléctrica-Coordinació Área Llobregat 



 
Cinquè.- Comunicar, als efectes de l'article 22 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació 
ambiental, el present acord a: 
 
- Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
- Agència Catalana de l'Aigua 
- Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona 
- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica 
- Subdirecció General de Biodiversitat i Medi natural 
- Subdirecció General de Programes de Protecció Civil 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
- Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
 
-------------------------------- 
 
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, ICV-EUiA-ME-E i GentdeSB-CUP-PA plantegen diverses 
qüestions fonamentalment orientades a la identificació de la tipologia d'habitatges permesa i els 
àmbits on cadascuna d'aquestes tipologies d'habitatge es permeten. En la resposta a les qüestions 
plantejades intervé la cap del servei de Planificació Territorial fent exposició de les solucions 
proposades. Per concloure, la directora de l'àrea de Territori i Desenvolupament Econòmic fa 
especial èmfasi en el fet que el prioritari en l'instrument de plantejament que s'aprova inicialment és 
millorar la connexió dels barris satèl·lit i nuclis especialitzats amb la ciutat compacta, dotant els 
barris de muntanya de model que estructuri la seva xarxa d'espais públics i fent coherent 
l'estructura dels Barris de Muntanya amb la de la resta de la ciutat, compacta i ben relacionada 
amb el seu entorn. 
 
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), de GentdeSB-CUP-PA (que representa 2 vots), i del PdeCat (que representa 1 
vot), es dictamina favorablement la proposta. 
 
-------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
 



Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 ->   Aprovació del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya que té per 
objecte el desplegament d’un estudi de naturalesa acadèmica en els edificis construïts amb 
anterioritat a l'any 1979 en els àmbits de Marianao, Molí Vell i Camps Blancs de Sant Boi de 
Llobregat 
 
 ->   Aprovació del protocol d'intencions entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i PIMEC, petita 
i mitjana empresa de Catalunya 
 
 ->   Aprovació de l'autorització per a la transmissió de la concessió administrativa de la parada 
núm. 25 i magatzems núm. 25 i 26 del Mercat municipal Sant Jordi, de la qual és titular la Sra. 
................., a favor de la Sra. .................. 
 
 ->   Aprovar inicialment les bases reguladores que han de regular el Concurs de fotografies a 
Instagram  «#orgullpages» i aprovar la convocatòria pública  
 
 ->   Aprovar l'acceptació de la subvenció concedida per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, dins del 
Pla Metropolità de suport a les Polítiques Socials Municipals 2014-2015, per a la 2a convocatòria 
(romanent) 
 
 ->   Aprovar les bases reguladores que han de regular el Concurs de fotografies a Instagram  
«#sbnadalresponsable» i aprovar la convocatòria pública 
 
 ->   Autoritzar la transmissió de la concessió administrativa del quiosc per a la venda sedentària de 
premsa, llibres, llaminadures i altres productes anàlegs identificat com Q2, al carrer Pau Casals, 
núm. 1, adoptat per la Junta de Govern Local en data 20 de setembre de 2010 
 
 ->   Autorització, disposició i reconeixement de l'obligació i posterior pagament de l'aportació 
ordinària per al desenvolupament de l'activitat corresponent al foment del lloguer social local en 
relació als habitatges adscrits a la borsa per part de l'empresa pública municipal Claus, SA.  
 
 ->   Comparèixer i ser present en el recurs ordinari núm. 31/2016 secció M, que se segueix davant 
de la secció tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya interposat pels senyors 
................. i ................. i la mercantil Catalana de Projectes i Construccions, SA 
 
 
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. 
 


