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Antoni Alsina Simal, Secretari - Interventor de l’Ajuntament de Canyelles,
CERTIFICO: Que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29/01/2019 va
adoptar, entre altres, el següent acord:

PART EXPOSITIVA
El Ple de l’Ajuntament amb data 30.07.2008 va acordar iniciar el procés de formulació d’un
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) atès que el Pla General d’Ordenació
Urbana vigent al municipi es va aprovar definitivament en data 23 de març de 1987, tot
havent transcorregut abastament el seu termini temporal de referència.
En data 30 de març de 2010 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla de Participació
Ciutadana a implementar al llarg del procés de formulació i tramitació del nou POUM de
Canyelles.
L’avanç de Pla d’Ordenació Urbana de Canyelles va ésser aprovat pel Ple de l’Ajuntament
en sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2011 i publicat en El Periódico de data 20 de
desembre de 2011, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6030 de data 22
de desembre de 2011, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 de
desembre de 2011 i a la Web municipal, obrint-se un període d’un mes a l’efecte que els
interessats poguessin presentar suggeriments.
La revisió del POUM va ésser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 17 de desembre de 2013 i publicat en El PUNT AVUI de data 27 de
desembre de 2013, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6534 de data 7
de gener de 2014, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de gener de
2014 i a la Web municipal, obrint-se un període d’un mes a l’efecte que els interessats
poguessin presentar suggeriments.
L’Ajuntament de Canyelles va trametre la proposta de Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, per tal que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona emetès l’informe
urbanístic i territorial que preveia sotmetre a l’aprovació provisional a l’empara del previst a
l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del text refós de la llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90
de la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
En sessió de 12 de novembre del 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va
emetre el requerit informe amb un conjunt d’observacions per tal que pugessin ésser
considerades en l’acord d’aprovació subsegüent per part de l’Ajuntament de Canyelles.
El compliment d’aquestes observacions implicava la modificació de la classificació del sòl en
diferents sectors de planejament i la modificació de la qualificació o normativa urbanística en
altres, motiu pel qual caldria obrir un nou període d’informació pública per tal que es puguin
presentar al·legacions a la nova proposta i no caure en causes d’indefensió.
Amb data 27.10.2016, el Ple de l’Ajuntament de Canyelles, va acordar obrir un nou període
d’informació pública durant 45 dies hàbils, mitjançant en els corresponents diaris oficials.
Durant aquest període es van presentar 2 al·legacions demanant l’ampliació d’exposició
pública, donat la complexitat de l’assumpte.
En data 14 de febrer del 2017 el Ple de l’Ajuntament de Canyelles, va adoptar l’acord
d’ampliació del termini d’exposició pública del POUM per un termini de 23 dies hàbils a
comptar a partir de l’endemà de la publicació al DOGC. Aquesta acord es va publicar amb
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data 22 de febrer del 2017. Per tant, el nou termini d’exposició pública finalitzava el dia 27 de
març del 2017
Amb data 1 d’agost de 2018, El Secretari de l’Ajuntament de Canyelles, expedeix una
diligencia on fa constar que falta una publicació en un del diaris de premsa periòdic ja que es
va publicar al BOPB de data 21 de novembre del 2016, al DOG de data 22 de febrer del
2017 i al Diari “El PUNT AVUI de data 11 de novembre del 2016, i per tal de corregir aquest
error material es va tornar a obrir un nou període de 45 dies hàbils d’informació pública, fent
les publicacions als diaris oficial corresponents. Aquest anunci es va publicar al BOPB de
data 7 d’agost del 2018, al DOGC de data 8 d’agost del 2018, al diari de premsa “El Punt
Avui” de data 6 d’agost del 2018 i al diari de premsa “El Periódico” de data 6 d’agost del
2018. Per tant, va començar el període d’exposició pública el dia 8 d’agost del 2018 i esta
previst i publicat com a data de termini el 16 d’octubre del 2018.
Amb data de 17 d’octubre del 2018 el sr. Juan Pedro Casado Agredano, en nom i
representació de PRIHA SL presenta una al·legació a la revisió de POUM sol·licitant una
ampliació de termini de l’exposició publica i la revisió del còmput del termini, ja que el
període d’exposició pública coincidia amb el mes d’agost. Segons Decret d’Alcaldia
311/2018 del 25 d’octubre del 2018, per les facultats que atribueix l’article 21 de la llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es va resoldre aprovar
parcialment l’al·legació en quan al còmput del termini d’exposició pública, fixant una nova
data límit per a la presentació d’al·legacions el 3 de novembre del 2018 i denegant la
pretensió d’ampliar el termini d’exposició.
Durant aquest nou període d’exposició pública s’han presentat les següents al·legacions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria Isabel López Herranz
María Rosa Torrecillas Fernàndez
Carlos Español Montardit
Pedro Martí- Ventosa Leita
Lara Nikolic Gandulfo i Araceli Elba Gandulfo Zardain
Herència Jacent de Pedro Coca Cañizares
José Bernad Santolari
Juan Pedro Casado Agredano
Juan Pedro Casado Agredano
Sandra Puerta Martinez
Blanco Collado Duran

12.01.2018
10.05.2018
06.09.2018
28.09.2018
05.10.2018
11.10.2018
11.10.2018
17.10.2018
26.10.2018
05.11.2018
22.11.2018

D’aquestes 11 al·legacions: 9 fan referència a aspectes documentals de la Revisió del Pla
General; una fa referència a l’ampliació i finalització del període de l’exposició publica de
l’expedient de la revisió del POUM; i una s’ha presentat fora de termini, ja que es va
presentar amb data 22.11.2018 i per tant no ha estat acceptada.
En data 20 de desembre de 2018, la Sra. Aurora Garófano Aguilera, Llicenciada en Dret i
membre de l’Oficina de Desenvolupament Urbanístic de l’Ajuntament de Canyelles, en
relació a les al·legacions presentades durant el nou període d’exposició pública de la revisió
del POUM:
“ Aurora Garófano Aguilera, Llicenciada en Dret i membre de l’Oficina de
Desenvolupament Urbanístic de l’Ajuntament de Canyelles, en relació a les
al·legacions presentades durant el nou període d’exposició pública de la revisió del
POUM:

ANTECEDENTS:
El Ple de l’Ajuntament amb data 30.07.2008 va acordar iniciar el procés de
formulació d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) atès que el Pla
General d’Ordenació Urbana vigent al municipi es va aprovar definitivament en data
23 de març de 1987, tot havent transcorregut abastament el seu termini temporal de
referència.
En data 30 de març de 2010 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla de Participació
Ciutadana a implementar al llarg del procés de formulació i tramitació del nou POUM
de Canyelles.
L’avanç de Pla d’Ordenació Urbana de Canyelles va ésser aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2011 i publicat en El
Periódico de data 20 de desembre de 2011, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, núm. 6030 de data 22 de desembre de 2011, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 29 de desembre de 2011 i a la Web municipal,
obrint-se un període d’un mes a l’efecte que els interessats poguessin presentar
suggeriments.
La revisió del POUM va ésser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 17 de desembre de 2013 i publicat en El PUNT AVUI de data 27 de
desembre de 2013, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6534 de
data 7 de gener de 2014, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9
de gener de 2014 i a la Web municipal, obrint-se un període d’un mes a l’efecte que
els interessats poguessin presentar suggeriments.
L’Ajuntament de Canyelles va trametre la proposta de Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, per tal que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona emetès
l’informe urbanístic i territorial que preveia sotmetre a l’aprovació provisional a
l’empara del previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del text
refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la
redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
En sessió de 12 de novembre del 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona va emetre el requerit informe amb un conjunt d’observacions per tal que
pugessin ésser considerades en l’acord d’aprovació subsegüent per part de
l’Ajuntament de Canyelles.
El compliment d’aquestes observacions implicava la modificació de la classificació
del sòl en diferents sectors de planejament i la modificació de la qualificació o
normativa urbanística en altres, motiu pel qual caldria obrir un nou període
d’informació pública per tal que es puguin presentar al·legacions a la nova
proposta i no caure en causes d’indefensió.
Amb data 27.10.2016, el Ple de l’Ajuntament de Canyelles, va acordar obrir un nou
període d’informació pública durant 45 dies hàbils, mitjançant en els corresponents
diaris oficials. Durant aquest període es van presentar 2 al·legacions demanant
l’ampliació d’exposició pública, donat la complexitat de l’assumpte.
En data 14 de febrer del 2017 el Ple de l’Ajuntament de Canyelles, va adoptar
l’acord d’ampliació del termini d’exposició pública del POUM per un termini de 23
dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació al DOGC. Aquesta acord
es va publicar amb data 22 de febrer del 2017. Per tant, el nou termini d’exposició
pública finalitzava el dia 27 de març del 2017
Amb data 1 d’agost de 2018, El Secretari de l’Ajuntament de Canyelles, expedeix
una diligencia on fa constar que falta una publicació en un del diaris de premsa
periòdic ja que es va publicar al BOPB de data 21 de novembre del 2016, al DOG de
data 22 de febrer del 2017 i al Diari “El PUNT AVUI de data 11 de novembre del
2016, i per tal de corregir aquest error material es va tornar a obrir un nou període de
45 dies hàbils d’informació pública, fent les publicacions als diaris oficial
corresponents. Aquest anunci es va publicar al BOPB de data 7 d’agost del 2018, al

DOGC de data 8 d’agost del 2018, al diari de premsa “El Punt Avui” de data 6
d’agost del 2018 i al diari de premsa “El Periódico” de data 6 d’agost del 2018. Per
tant, va començar el període d’exposició pública el dia 8 d’agost del 2018 i esta
previst i publicat com a data de termini el 16 d’octubre del 2018.
Amb data de 17 d’octubre del 2018 el sr. Juan Pedro Casado Agredano, en nom i
representació de PRIHA SL presenta una al·legació a la revisió de POUM sol·licitant
una ampliació de termini de l’exposició publica i la revisió del còmput del termini, ja
que el període d’exposició pública coincidia amb el mes d’agost. Segons Decret
d’Alcaldia 311/2018 del 25 d’octubre del 2018, per les facultats que atribueix l’article
21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es va
resoldre aprovar parcialment l’al·legació en quan al còmput del termini d’exposició
pública, fixant una nova data límit per a la presentació d’al·legacions el 3 de
novembre del 2018 i denegant la pretensió d’ampliar el termini d’exposició.
INFORME:
Durant aquest nou període d’exposició pública s’han presentat les següents
al·legacions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria Isabel López Herranz
María Rosa Torrecillas Fernàndez
Carlos Español Montardit
Pedro Martí- Ventosa Leita
Lara Nikolic Gandulfo i Araceli Elba Gandulfo Zardain
Herència Jacent de Pedro Coca Cañizares
José Bernad Santolari
Juan Pedro Casado Agredano
Juan Pedro Casado Agredano
Sandra Puerta Martinez
Blanco Collado Duran

12.01.2018
10.05.2018
06.09.2018
28.09.2018
05.10.2018
11.10.2018
11.10.2018
17.10.2018
26.10.2018
05.11.2018
22.11.2018

D’aquestes 11 al·legacions: 9 fan referència a aspectes documentals de la Revisió
del Pla General; una fa referència a l’ampliació i finalització del període de
l’exposició publica de l’expedient de la revisió del POUM; i una s’ha presentat fora de
termini, ja que es va presentar amb data 22.11.2018 i per tant no ha estat
acceptada.
En conseqüència, es donarà trasllat a l’equip redactor del la Revisió del Pla General
per tal que incorpori, aquestes 9 al·legacions, si escau, i doni resposta a les
mateixes.

Per a que així consti ho signo a Canyelles el 20 de desembre de 2018”

En data 20 de desembre de 2018, el Sr. Narcís Tusell i Borràs, com arquitecte redactor del
present document del POUM, emet informe en el qual informa sobre la resolució de les
al·legacions presentades, amb el següent tenor literal;

En data 21 de gener de 2019, el Sr. Joan López Fernàndez, enginyer geòleg, enginyer
tècnic d’obres públiques i tècnic urbanista de l’Oficina de Desenvolupament Urbanístic
(ODU) de l’Ajuntament de Canyelles, emet informe respecte a la proposta de POUM de
Canyelles per a la seva aprovació provisional;
En data 21 de gener de 2019, el secretari – interventor emet informe núm. 05/2019, en
relació al procediment a seguir i informa que l’òrgan competent és el Ple amb el quòrum de
la majoria absoluta, d’acord amb l’article 47.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.

D’acord amb el que disposa l’article 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text
refós de la Llei d’urbanisme i, la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article
22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’òrgan competent
per a l’aprovació provisional del PGOU és l’Ajuntament i la necessitat de majoria absoluta de
vots a favor.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS

PART DISPOSITIVA
Primer.- Fer seus els informes emesos per part del tècnic redactor respecte de les
al·legacions presentades durant els tres períodes d’informació pública, així com el de la
tècnica jurídica de l’Oficina de Desenvolupament Urbanístic de l’Ajuntament de Canyelles,
respectivament, i en conseqüència donar el vist i plau a la seva incorporació total o
parcial, o desestimació total al document definitiu que es sotmès a aprovació, transcrit
literalment a la part expositiva del present acord.

Segon.- Aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Canyelles
(POUM), en el qual s’han incorporat les al·legacions acceptades, així com la Memòria
Ambiental i tota la resta de document que el conformat.

Tercer.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional, per mitjans telemàtics d’acord amb l’art.
8.5. c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Quart.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial de Barcelona per
la seva aprovació definitiva.

Un cop la tramitació del POUM estigui aprovada definitivament, que es notifiqui a l’òrgan
ambiental en els termes establerts en l’art. 28 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril d’avaluació
ambiental del plans i programes i que es publiqui un edicte en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, posant a disposició de les administracions públiques afectades i
de les persones físiques i jurídiques que hagin participat en els tràmits de consulta i
participació ciutadana, els documents referits en dit article, explicat on esta disponibles per a
consultar-los

Cinquè.- Determinar que contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Perquè consti, ho signo, amb el vistiplau de l’Alcaldessa - Presidenta

Canyelles, dijous, 31 / gener / 2019
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