
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENI DE COLABORACIÓ URBANÍSTICA. 

A Sant Pere de Vilamajor, 28 de gener de 2008;  

 
REUNITS: 
  
D’una banda, el Sr.. JOSEP MARIA LLESUY SUÑOL, Alcalde- President de l’Ajuntament de 
Sant Pere de Vilamajor, assistit pel Secretari de l’Ajuntament, Sr. SALVADOR VIDAL PUIG. 
  
De l’altra, el Sr. JOSEP SERRA PUIG, ENRIQUETA VELLVEHI OBIOLS, ANTONI SERRA 
VELLVEHI I JOSEP SERRA VELLVEHI, majors de edat,  veïns de Sant Pere de Vilamajor, quin 
DNI s’acompanya per  fotocòpia que s’adjunta com a document núm. 1 
  
 
  
ACTUEN: 
  
El Sr.JOSEP MARIA LLESUY SUÑOL, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor. 
 
  
El Sr. JOSEP SERRA PUIG, ENRIQUETA VELLVEHI OBIOLS, ANTONI SERRA VELLVEHI I 
JOSEP SERRA VELLVEHI,en interès propi. 
  
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal necessària pel present atorgament, i 
  
 
  
MANIFESTEN: 
 

 

Antecedents:  

 

1) És interès de l’Ajuntament comptar amb la dotació de terrenys d’equipaments 

suficients  per a la ubicació d’un Institut d’Educació Secundària (IES) i zona esportiva 

annexa.   

 

2) Els Senyors JOSEP SERRA PUIG, ENRIQUETA VELLVEHI OBIOLS, ANTONI SERRA 
VELLVEHI I JOSEP SERRA VELLVEHI, són propietaris  de la finca 597, inscrita al seu 

favor en el Registre de la Propietat núm 3 de Granollers, segons esciptura protocolitzada  

de compra venda adjunta, de data 25 de gener de 2008, formalitzat davant notaria de 

Llinars del Vallès Sra. Lluïsa Abella Crespo. Document núm 2. 

La finca abans dita núm 597, compta amb una superfície segons escriptura de quatre 

hectàrees, quaranta-sis àrees i vint-i-cinc centiàrees; Limita: Al Nord amb José Melchor 

Hidalgo Sánchez i amb línia elèctrica d’alta tensió; al Sud amb el límit del terme 



municipal de sant Antoni de Vilamajor; al Est amb la riera d’Aymar i a l’Oest, part amb la 

carretera de Llinars del vallès a la Garriga i part amb Esteban Genís Cullell. 

 

 

3) Als efectes d’aquest conveni, la finca  abans dita es distribueix en les seccions 

següents: 

 

A.-  Zona Verda. 

B.- Zona d’equipament Escolar i esportiu. 

C.- Zona d’equipament privat. ( 10.000 m2) a delimitar. 

D.- Reserva per vials i accessos i zona  de protecció municpal. 

 - S’adjunta plànol indicatiu.Document núm 3. 

 

PACTES: 

 

1.- . JOSEP SERRA PUIG, ENRIQUETA VELLVEHI OBIOLS, ANTONI SERRA VELLVEHI I 
JOSEP SERRA VELLVEHI,, cedeixen  gratuïtament a favor de l’Ajuntament, lliure de 

càrregues i gravàmens, la superfície de 34.625 m2 de la finca registral 597, 

aproximadament a resultes de la superfície final que en resulti de plànol topogràfic ,  

que constitueixen el conjunt dels sectors A + B + D, del plànol adjunt. 

Amb la present cessió queda saldat la totalitat de l’aprofitament mig que es pugui 

derivar de la urbanització dels terrenys requalificats ( 44.625 m2). 

 

2.- L’Ajuntament es compromet a modificar les Normes Subsidiàries del Planejament , 

requalificant la finca 597, propietat dels compareixents, com a  Zona Verda, zona 

d’Equipaments Educatiu i Escolar , zona d’equipament privat i Reserva de Vial, ( zona A, B, 

C i D del plànol adjunt), quines superfícies es determinaran oportunament, mitjançant 

plànol topogràfic. Els usos previstos a la zona d’equipament privat, excepte el residencial, 

són: Restauració, Comercial, Esbarjo, Lúdic i Hoteler, i els corresponents serveis 

administratius. 

 

3.- L’ Ajuntament, cedeix al Sr. Josep Serra Castellà, Cinc solars de 400 m2, dins del nucli 

urbà de Sant Pere, a determinar, resultat  de les primeres actuacions de la  de la gestió 

urbanística, objecte immoble equivalent o import econòmic immobiliari equivalent , a 

formalitzar un cop  feta  la cessió efectiva d’aquestes parcel·les  a favor de l’Ajuntament, 

d’acord amb el conveni  del que en depenguin. 

 

4.- Les cessions a favor de l’Ajuntament s’efectuaran en el termini de trenta dies  a 

comptar des de l’aprovació definitiva d’aquest conveni per  l’Ajuntament. En el moment  

d’elevar a públic el present document, els terrenys que el Sr. Josep Serra, cedeix a 

l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor s’hauran d’haver segregat, prèvia obtenció de la 

corresponent llicència municipal, lliures de càrregues i gravàmens, llevat de les servituds 

relacionades en la nota simple informativa protocolitzada davant notari de Llinars del 

Vallès el 25 de gener de 2008, amés de la servitud de pas dita en l’esmentat document, 

relativa a Gas Natural SDG. 

 

5.- En quant a l’aprofitament mig urbanístic del sector que correspon satisfer a favor de 

l’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor , ha quedat substituït per les cessions que 

efectuen els propietaris actuals , dins de la cessió que fan en el present conveni. Resten 

incloses dins d’aquest conveni , totes les cessions que correspondria  realitzar per la part 



cedent. S’inclouen per tant , les cessions obligatòries del terrenys determinats pels articles 

43,44 i 45 del decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’Urbanisme de Catalunya, art. 124 del decret 305/07, de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament Urbanístic; l’art. 16 de la Llei 8/ 2007, de 28 de maig, i art. 2 i 8 del 

Decret Llei 1/2007, de 16 d’Octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. Es 

consideren cessions anticipades i totals. 

 

 

6.- La Zona C  — Equipaments privats -, La zona “C” , comptarà amb una superfície neta de 

10.000 m2 destinats a equipaments privats, i gaudirà de tots els serveis a peu de 

propietat. Pel que, tots els costos i totes les despeses d’urbanització i de serveis del sector 

(Energia, Aigua, Clavegueram, gas, pavimentació, etc ), inclosos   els accessos a les zones 

d’equipaments des de la carretera BV 5109, i altres  despeses  derivades de la 

formalització en  escriptura pública de les cessions definides en aquest Pacte, fins la seva 

inscripció en el Registre de la Propietat, aniran a càrrec de l’Ajuntament;  

 

Els 10.000 m2 dits en el paràgraf anterior, de la zona “ C” equipament privat, queden 

garantits davant qualsevol imposició donada per altre administració que motives la 

reducció  d’aquesta  superfície. 

L’ Ajuntament facilitarà el vial d’accés a la zona d’equipament amb una amplada mínima 

de 10 metres. 

 

Als efectes urbanístics, la zona “C”, d’equipament privat, resta subjecte a les prescripcions 

de les  vigents Normes Subsidiàries del Planejament Municipal:  Clau “E” — Sistemes 

d’Equipaments,  i art. 53  - Condicions de l’edificació. Document núm. 4 

 

Per la determinació dels  10.000 m2 , nets, corresponents a la zona “C” , equipament 

privat, serà necessari el desplaçament del camí particular existent dins la finca, que també 

utilitzen altres persones; l’expedient i l’obra per la variació d’aquest camí anirà a càrrec de 

l’Ajuntament., havent-se de donar coneixement als afectats.  

 

El vial front a línia de façana de la zona “C”, equipament privat, tindrà un mínim de 12 

metres d’amplada.  

 

Respecte de la finca cedida, i als efectes previstos en l’article 11.1 c. Del Decret Llei 

1/2007, de 16 d’octubre, es fa constar per part dels cedents que no existeixen persones 

propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, durant els cinc anys 

anteriors a l’inici del procediment de modificació.  

 

7.- Per fer notar que a la Zona de protecció, de 5 metres d’amplada, indicada en el 

plànol   adjunt (Document núm. 3), de propietat municipal hi discorre un reg, l’evacuació 

del qual anirà a càrrec del cedent. 

 

 

8.- .- L’eficàcia del present Conveni queda subordinada a l’aprovació definitiva pel Ple de 

Ajuntament.  

El present Conveni  té caràcter administratiu, i per tant, la legislació aplicable al mateix, 

en cas de discrepàncies, serà la que es derivi en cada una de les respectives matèries de 

la llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local i normativa urbanística aplicable. 

  



Les discrepàncies que puguin sorgir respecte a l’aplicació i efectes dels pactes establerts 

en el present Conveni, seran resoltes per l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en 

virtut de les facultats d’interpretació que respecte als contractes administratius 

estableix, amb caràcter general per a tota l’Administració pública, la legislació 

administrativa vigent. 

 

9.- Els compareixents, signen en senyal de conformitat  aquesta proposta de conveni 

quin redactat definitiu  servirà per la seva l’aprovació definitiva, a Sant Pere de 

Vilamajor, 28 de gener de 2008. 

 

La propietat: 
Sr. JOSEP SERRA PUIG,    Sra. ENRIQUETA VELLVEHI OBIOLS,  
 
 
 
 
 
 
Sr. ANTONI SERRA VELLVEHI                                          Sr.  JOSEP SERRA VELLVEHI, 
  

 

 

 

 

 

L’ Alcalde,     davant meu,El Secretari 

J.Mª Llesuy Sunyol    Salvador Vidal Puig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


