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En la Sala d'Actes de la Casa Consistorial de l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Abrera, a les 
21:00 hores es reuneixen en primera convocatòria sota la presidència de l'alcaldessa, 
els membres del Ple Municipal amb l'assistència de la secretària acctal. de la Corporació 
Municipal. 
 
L'objecte d'aquesta reunió és dur a terme una sessió extraordinària i urgent, per a 
l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia de la convocatòria. 
 
Un cop comprovat el quòrum d'assistència necessari per a  la vàlida celebració de la 
sessió, la presidenta obra la sessió i es procedeix a l'examen dels assumptes inclosos 
en l'ordre del dia. 
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ORDRE DEL DIA                                                          Sessió de data 21 d’octubre de 2011 
 

 
 
 
 

ÍNDEX DE L’ACTA DEL PLE                                       Sessió de data 21 d’octubre de 2011 
 

 
NÚM. ASSUMPTE 

- ORDRE DEL DIA 
15 Ratificació de la urgència de la convocatòria extraordinària urgent. 
16 Conformitat al Text Refós elaborat en relació a la 31a Modificació del Pla General d’ordenació 

urbana. 
 
 
 

NOTES i OBSERVACIONS                                            Sessió de data 21 d’octubre de 2011 
 

 
D’assistència i permanència en la Sala: excusa la seva assistència el Sr. Antonio 
Rodríguez Ruiz i el Sr. Francisco Javier Bazán Sánchez. 
 
De retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o precs i preguntes: 
Cap 
 
Altres incidències de funcionament: Cap. 
 

A) PROPOSICIONS D’ACORDS / RESOLUCIONS 
S’aproven les que es transcriuen en els apartats següents. 

 
A1)  ACORDS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA (PART RESOLUTIVA) 
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ACORD DE PLE MUNICIPAL                                              NÚM. 15   DE DATA 21.10.11 
 
EXPEDIENT: De sessió de l'acta. ASSUMPTE: Ratificació de la urgència de la 
convocatòria extraordinària urgent. 
 
Vist que per part de la Presidència ha estat convocada sessió extraordinària i urgent 
d’aquest ple municipal per tractar el tema que s’especifica a l’ordre del dia. 
 
Atès que aquest Consistori considera justificats els motius de la urgència de la 
convocatòria tramesa. 
 
Vist tot l’anterior, i a iniciativa de l’Alcaldia, el Ple de la Corporació per unanimitat dels 
membres presents, ha adoptat el següent: 
 
                                                             ACORD                             
 
Primer. Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió plenària que ha estat 
convocada pel dia d’avui a les 21.00 hores. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                          NÚM. 16 DE DATA 21.10.11 
 
EXPEDIENT: C:8.1.1 N:2008/003 T:00 V:00 S:00 ASSUMPTE: Conformitat al Text 
Refós elaborat en relació a la 31a Modificació del Pla General d’ordenació urbana. 
 
Vist que en data 20.07.11 per acord del Ple Municipal núm. 6 es va aprovar 
provisionalment l’instrument de planejament general denominat 31a Modificació 
Puntual del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) – Sistema d’Equipaments 
Esportius de Sant Hilari Sud. 
 
Vist l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de data 22.09.2011 
que, respecte de la documentació anterior, entre d'altres, va resoldre: 

- 1 Aprovar definitivament la modificació puntual 31a del Pla general d’ordenació 
urbana, sistema d’equipaments esportius de Sant Hilari sud, d’Abrera, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament 
diligenciat, que incorpori les prescripcions de l’informe de la Direcció General de 
Carreteres de 8 de setembre de 2011 .../...” 

 
Atesa la nova documentació tècnica elaborada pel Departament d’Urbanisme i Territori 
de l’Ajuntament d’Abrera anomenada “Text refós. 31a Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació. Sistema d’equipaments esportius de Sant Hilari Sud” amb data 
Octubre de 2011. 
 
Atès l'informe favorable subscrit per l'arquitecte municipal, Cap de Departament,  núm. 
111017-03 de data 17.10.2011, que, literalment, diu: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Revisada la documentació tècnica del Text Refós de la 31a Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació d’Abrera, sistema d’equipaments esportius de Sant Hilari Sud, de data 
octubre de 2011, s’informa el següent: 
 
En data 20 de setembre de 2011 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va adoptar 
l’acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual 31a del Pla General d’Ordenació, 
sistema d’equipaments esportius de Sant Hilari sud, d’Abrera, promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament, supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació 
d’un text refós que incorpori les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Carreteres 
de 8 de setembre de 2011 següents: 
-1.1 Cal substituir en els plànols d’ordenació el traçat del vial de connexió entre Abrera i la 
futura autovia Martorell a Olesa Montserrat d’acord amb l’estudi informatiu, pel nou traçat 
definit en el plànol annex a l’informe. 
-1.2 Cal incorporar normativament els següents aspectes: 

a) no s’autoritzarà cap accés directe des de l’equipament al nou vial de connexió entre 
Abrera i la futura Autovia. 
b) El projecte d’urbanització haurà d’incloure les mesures de protecció pertinents per 
evitar enlluernaments sobre el vial i complir amb la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental 
d’enllumenat per la protecció del medi nocturn. 
c) No es permetran activitats que generin fums o altres residus que afectin la seguretat 
viària, tot complint amb el que estableix la Llei d’intervenció integral de l’Administració 
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Ambiental. 
-1.3. Cal incloure en les obligacions del promotor de l’equipament l’adopció de les mesures 
necessàries per evitar possibles incidències sobre la circulació en el vial de connexió. 
 
Cal indicar que com a conseqüència de la incorporació del nou vial de connexió entre Abrera i 
la futura autovia Martorell a Olesa Montserrat, que se situa lleugerament més desplaçat al sud 
de la zona d’equipaments esportius respecte a l’anterior traçat, la seva superfície ha 
augmentat, passant de 25.272,26 m

2
 a 26.393,44 m

2
, la qual cosa representa un augment de 

superfície de 1.121,18 m
2
. Així mateix, a més, s’ha deixat un franja de 3,00 d’amplada més 

enllà de l’aresta de l’esplanada del vial com a reserva del domini públic de la carretera. 
 
Els plànols del Text refós inclouen el nou traçat definit en l’informe de la Direcció General de 
Carreteres de 8 de setembre de 2011. Així mateix en la Normativa Urbanística de la 
modificació, en el punt 4 Condicions de l’edificació i l’equipament, s’incorporen normativament 
els aspectes indicats per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.  
 
Cal indicar que, respecte al punt 1.2.c), en la normativa del Text refós s’ha indicat el 
compliment de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, actualment en vigor. 
 
Per tot això, s’informa FAVORABLEMENT el Text refós de la 31a Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació d’Abrera, sistema d’equipaments esportius de Sant Hilari Sud. 
 
Tot el que es manifesta per a coneixement i decisió municipal al respecte.” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Atesos els informes favorables núms. 13/2011 i s/núm de dates 19.10.11 i 20.10.11 
subscrits pel Secretari i la Interventora municipals, respectivament, que diuen, 
literalment: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“INFORME DEL SECRETARI 
 
13/2011, de 19 d’octubre, sobre la “31a modificació del Pla general d’ordenació urbana de 
d’Abrera-Sistema d’equipaments esportius”. Verificació del text refós resultat de l’aprovació 
definitiva 
 
ANTECEDENTS 
 
1. L’alcaldessa sotmet a informe de la Secretaria la “31a modificació del Pla general d’ordenació 
urbana de d’Abrera-Sistema d’equipaments esportius”, a efectes de la verificació del text refós 
resultat de l’aprovació definitiva. 
 
2. Consta a l’expedient administratiu que el dia 22 de setembre de 2011 la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament la “31a modificació del Pla general 
d’ordenació urbana de d’Abrera-Sistema d’equipaments esportius”. Es correspon amb l’expedient 
2010/042245/B de la Comissió. 
 
La resolució condiciona la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes 
urbanístiques i la vigència de la modificació a la presentació d’un text refós que incorpori les 
determinacions introduïdes per la Comissió a l’acord d’aprovació definitiva, prèviament verificat 
pel ple municipal. 
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3. Com a secretari municipal, el dia 26 d’abril de 2011, per mitjà de l’informe 6/2011, vaig 
declarar que s’ajustava completament a dret l’instrument que va ser objecte de l’aprovació 
provisional. 
 
El text refós que ara se sotmet difereix del de l’aprovació provisional per les determinacions, de 
naturalesa exclusivament tècnica, que ha introduït la Comissió Territorial a l’acord d’aprovació 
definitiva. Aquestes determinacions porten causa a la seva vegada en l’informe de la Direcció 
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, de 8 de setembre de 2011, emès 
extemporàniament en relació a l’aprovació inicial, que consta a l’expedient i que va ser notificat a 
l’Ajuntament el 23 següent, i que es correspon amb l’entrada 8041 del registre general municipal. 
 
4. El dia 17 d’octubre de 2011, l’arquitecte municipal i cap del Departament d’Urbanisme, Antoni 
Muñoz i Franch, ha emès informe el qual declara que el text refós de la modificació format pel 
seu servei, s’ajusta als els termes indicats per l’acord de la Comissió. El citat text refós consta 
unit a l’expedient. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. Matèria de la regulació i quòrum plenari requerit 
 
La matèria regulada per l’instrument de planejament és ordenació urbanística general. 
 
De conformitat amb l’article 47.2.ll de la Llei reguladora de les bases del règim local, els acords 
del ple aprovatoris de planejament general requereixen la majoria absoluta del número legal de 
membre del ple, en el cas d’Abrera, 9, i són indelegables, conforme a l’article 22.4 de la mateixa 
Llei. 
 
2. Naturalesa de l’informe 
 
A tenor de la majoria qualificada requerida, l’informe és preceptiu i forma part de l’assessorament 
legal amb aquest atribut, conforme a l’article 54.1.a del Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local. 
 
La regulació institucional de l’informe es troba recollida als articles 82 i 83 de la Llei del règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i presenta les 
especialitats de l’article 179.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Segons aquesta regulació, l’informe és no vinculant. 
 
3. Grups normatius aplicables immediatament 
 
3.1. Dret urbanístic 
 
El grup normatiu del Dret urbanístic de Catalunya, que és aquell més immediatament aplicable al 
cas considerat, el presideix el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, i el desenvolupa el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. Aquest últim es troba subordinat al primer per raó 
de jerarquia normativa i derogat en tot allò que resulti contradit per les modificacions posteriors 
que ha experimentat la Llei d’urbanisme. Aquest grup suposa l’exercici de la competència 
exclusiva assumida per la Generalitat de Catalunya en raó a l’article 148.1.3 de la Constitució, 
actualment per l’article 149.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
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3.2. Avaluació ambiental de plans i programes 
 
Resulta també d’incidència al cas aquí considerat el grup normatiu sobre avaluació ambiental de 
plans i programes, presidit per la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 de juny, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 
ambient. La legislació bàsica estatal que la transposa, actuant la competència estatal exclusiva 
de l’article 149.1.23 sobre bases de protecció del medi ambient, és la Llei 9/2006, de 28 d’abril, 
sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient. El 
desenvolupament normatiu i transposició catalana, es recull a la Llei 6/2009, de 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, dictat en exercici de la competència exclusiva 
assumida pels articles 144.1 i 149.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
3.3. Dret sectorial substantiu 
 
També incideixen sobre el planejament urbanístic les normatives sectorials sobre les diverses 
matèries amb transcendència territorial que s’enumeren a continuació: d’accessibilitat, aeroports, 
agricultura, aigües, carreteres, comerç, contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, 
contaminació lumínica, defensa nacional, espais naturals, ferrocarrils, forests, habitatge (incloses 
les disposicions sobre ecoeficiència de les construccions), hidrocarburs, indústria, 
infraestructures elèctriques, impacte ambiental, mineria, obres d’interès general de les 
administracions General de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, ordenació territorial, patrimoni 
de les administracions públiques, patrimoni cultural, prevenció i control d’activitats, policia 
sanitària mortuòria, sanitat, ramaderia, residus, telecomunicacions, transports terrestres, vies 
pecuàries i qualsevol altre matèria que resulti d’incidència. 
 
3.4. Règim local 
 
La competència es distribueix entre les bases del règim jurídic (reservades a l’Estat per l’article 
149.1.18 de la Constitució) i el desenvolupament, el qual s’atribueix en exclusiva a la Generalitat 
a l’article 151 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (assumpció competencial en el marc de 
l’article 149.3 de la Constitució).  
 
El grup normatiu bàsic ve presidit per la Llei reguladora de les bases del règim local. 
 
Dins del mateix grup normatiu, s’hi troben els preceptes que presenten la naturalesa de bàsics 
del Text refós de les disposicions legals vigents a Catalunya en matèria de règim local.  
 
Subordinadament a l’anterior, per raó de jerarquia normativa, resulta d’aplicació el reglament que 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
El grup normatiu de desenvolupament l’encapçala el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Subordinadament, per raó de jerarquia normativa, i supletòriament, conforme a l’article 149.3 de 
la Constitució, resulta d’aplicació el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (aprovat Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre).  
 
3.5. Procediment administratiu comú  
 
El procediment administratiu comú no és immediatament aplicable a l’aprovació d’instruments de 
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planejament, en tant que es tracta de disposicions administratives generals (article 94 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme) i aquest procediment només s’aplica a la producció d’actes 
administratius (segons la caracterització que de la institució d’arrel constitucional que del 
procediment administratiu comú va fer el fonament jurídic 32 de la sentència 227/1988, del 
Tribunal Constitucional). Tanmateix, s’ha de recórrer a ell, per raó d’integració normativa, atès 
que no es regula el contingut substantiu del tràmit a la legislació urbanística. 
 
3.6. Planejament Territorial  
 
Li és d’aplicació el Pla Territorial General de Catalunya i el Pla Territorial Metropolità. 
 
4. Promotor de la modificació 
 
De conformitat amb l’article 101 en connexió amb l’article 76.2, ambdós del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, la competència per promoure la modificació recau exclusivament en l’Ajuntament. 
 
5. Competència de la Generalitat de Catalunya per introduir les determinacions en l’acord 
d’aprovació definitiva 
 
Les determinacions introduïdes per la Generalitat de Catalunya en l’acord d’aprovació definitiva 
suposen l’exercici de la competència sectorial i pròpia en matèria de carreteres i, per tant, s’ha de 
considerar ajustada a dret aquesta innovació, conforme a l’article 90 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme i la jurisprudència recaiguda sobre la distribució de competències entre les 
comunitats autònomes i els ajuntaments en matèria d’aprovació definitiva del planejament 
urbanístic (veure en aquest sentit, entre moltes altres, les dictades per la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Suprem de 18 de juliol de 1988, 23 de gener i 17 de juny de 1989, 20 
de març, 30 d’abril i 4 de maig de 1990, 25 d’abril de 1992, 25 d’octubre i 4 de desembre de 
1995, 10 i 17 de juny de 1997, 6 d’abril de 1998 i 15 de febrer de 1999). 
 
6. Naturalesa del text refós 
 
Tota vegada que la modificació del planejament general ha estat aprovada definitivament, el text 
refós s’ha de limitar a integrar en un únic instrument aquell que va ser aprovat provisionalment 
amb les determinacions que innova l’acord d’aprovació definitiva: és el que succeeix en aquest 
cas. 
 
7. Esmena d’error material en la menció de la legislació ambiental sobre activitats 
aplicable 
 
L’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona incorre en un error material a l’hora 
de citar la legislació ambiental sobre activitats, el qual, a la seva vegada, reprodueix l’error 
material que ja constava a l’informe de la Direcció General de Carreteres que ha estat citat.  
 
L’error consisteix en què se cita que les activitats del sistema hauran de complir Llei sobre 
intervenció integral de l’administració ambiental. Aquesta Llei, que en origen fou la 3/1998, de 27 
de febrer, i que va experimentar diverses modificacions amb posterioritat, va ser derogada per la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, actualment 
vigent, segons resulta de la interpretació conjunta de les seves disposicions derogatòria i final 
tercera. El dret transitori de la llei posterior no estableix cap ultractivitat que aquí resulti aplicable. 
La menció en qüestió és una remissió a la normativa que en cada moment resulti aplicable, 
merament informativa, que no innova l’ordenament, sinó que és completament supèrflua, atès 
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que l’eficàcia de les lleis no deriva naturalment del recordatori que facin les disposicions 
administratives generals, com és el supòsit dels plans, sobre la seva aplicació. En tot cas, cal 
atribuir-la a un error material de l’acord de la Comissió que pot ser esmenat per l’Ajuntament en 
la seva funció de formar el text refós. 
 
La redacció del text refós sotmesa a informe esmena aquest error material. L’acord de verificació 
del text refós adverteix la Comissió Territorial d’aquesta esmena. 
 
CONCLUSIONS 
 
El text refós de la  “31a modificació del Pla general d’ordenació urbana de d’Abrera-Sistema 
d’equipaments esportius” s’ajusta a dret i suposa el compliment de l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme que disposa la seva aprovació definitiva i al qual executa. 
 
Aquest text, informat per l’arquitecte com a cap de la dependència competent, i per la Intervenció 
i la Secretaria, ha de ser dictaminat per la Comissió Informativa d’Assessorament al Ple, i 
verificat per aquest. La presa de l’acord plenari requereix la majoria absoluta legal dels número 
de dret de membres corporatius, es a dir, 9. 
 
Abrera, 19 d’octubre de 2011 
 
Abrera, 19 d’octubre de 2011 
Signat: El secretari, Josep González i Ballesteros” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INFORME DE LA INTERVENCIÓ 
 
Sobre la “31a Modificació del Pla general d’ordenació urbana d’Abrera – Sistema d’equipaments 
esportius”. Verificació del text refós resultat de l’aprovació definitiva 
 
Als efectes del compliment del deure d’emissió d’informe preceptiu en l’assumpte referenciat al 
títol d’aquest informe, d’acord amb els articles 47.2.11 de la Llei reguladora de les bases del 
règim local, analitzant l’expedient, m’adhereixo a l’informe 13/2011, de 19 d’octubre, del secretari 
municipal, relatiu a aquest mateix assumpte. 
 
Abrera 20 d’octubre de 2011 
Signat: La interventora, Rocio Llaràs i Muzas 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Atès que a la vista de la documentació presentada procedeix atorgar l'acte de 
conformitat corresponent. 
 
Atesa la proposta de resolució formalitzada en data 20.10.11 que s’adopta en el seu 
contingut essencial, el Ple Municipal per unanimitat i amb el quòrum dels membres 
presents, essent aquest 15. 
 

ACORDA 
 
Primer. Donar conformitat al Text refós indicat i trametre'l a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona perquè procedeixi a la declaració de l'executivitat de 
l'aprovació definitiva de la 31a Modificació Puntual del Pla general d’ordenació urbana 
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(PGOU) – Sistema d’Equipaments Esportius de Sant Hilari Sud, i, en conseqüència, a 
la publicació al DOGC. 
 
Segon.  Diligenciar de conformitat la documentació tècnica aprovada mitjançant aquest 
mateix acord (datada a l’Octubre de 2011). 
 
Tercer. Practicar en relació amb l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
NOTIFICACIONS:  a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció general, Tresoreria i Finances i al 
d’Urbanisme i Territori (arquitecte, arquitecte tècnic i arquitecta tècnica municipal) i a la resta dels 
òrgans i unitats afectats. 
 



 
 

 11 

 

 
A2)  DELIBERACIONS DE LES PROPOSICIONS D’ACORD 
 
 
Les deliberacions dels acords consten íntegres en el CD que s’adjunta com annex 
 
 
 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ PLENARIA                   Sessió de data 21 d’octubre de 2011 
 

 
Com sigui que no hi ha més assumptes per tractar la presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 21.20 hores, de la qual s'estén aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
Maria Soler Sala                                                                 Isabel de la Cerda Fernández 
ALCALDESSA                                                                   SECRETÀRIA acctal. 
 
 
 
 

CODI DE DOCUMENT: 08PL_2011_2110.doc         Sessió de data 21 d’octubre de 2011 
 

 
 

Nota: La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 21 en la 
sessió plenària de 25 de novembre de 2011  
 

 


