
 

 

 

 

 

 

 PROPOSTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ URBANÍSTICA 
 

 

 

 

 

A Sant Pere de Vilamajor, a  

 

 

R E U N I T S : 

 

D’una banda, el Sr. JOSEP Mª 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. JOAN ICART CLOS, major de edat, veí de Sant Pere de Vilamajor, amb 

domicili a l’avinguda Sant Elies, nº 10 i amb NIF nº 36.508.218-L, segons fotocòpia que 

s’adjunta com a document 1 

 

 

 

A C T U E N : 

 

El Sr. JOSEP Mª LLESUY SUÑOL, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Pere de 

Vilamajor. 

 

El Sr. JOAN ICART CLOS, en nom i representació de l’empresa PINSOS PICART, S.A. 

 

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal necessària pel present atorgament, i 

 

 

 

M A N I F E S T E N : 

 

I.- Que l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en la seva sessió plenària de 17 de juny 

de 2004, va aprovar el Programa de Participació Ciutadana on es defineixen els criteris i 

objectius generals del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (en endavant POUM) i 

l’Avantplà que s’està redactant. Aquest acord va ser publicat en el BOP número 152, de 

27 de juny de 2005, i sotmès a informació pública durant el període d’un mes. 

 

En l’esmentat Avantplà es proposa com a objectiu del nou POUM de Sant Pere de 

Vilamajor, l’ordenació i el reequilibri del seu espai territorial de manera que reculli les 



iniciatives i propostes de desenvolupament econòmic, sociocultural i urbanístic, tot 

articulant-lo dins del sistema format per la seva àrea d’influència. 

 

Que a partir de les dades de població dels diferents barris del municipi i les dades 

previstes en les NNUU de 1.987, recollides en l’esmentat Avantplà, es planteja com a un 

dels principals criteris per a la redacció del POUM de Sant Pere de Vilamajor, ordenar i 

fer créixer l’actual nucli urbà, evitant la dispersió d’actuacions en el territori i 

consolidant aquelles zones ja urbanitzades. Així mateix, l’Avanplà ja indicava les mesures 

i procediments per a millorar la imatge urbana, adequar els usos a les diferents zones i 

àmbits del territori així com també mantenir i afavorir una diversificació econòmica del 

territori dins del contexte comarcal. 

 

 

II.- Pel que fa als usos industrials, l’Avantplà ja havia fet una proposta per regularitzar 

els usos industrials al municipi i, concretament, pel que fa a l’empresa PINSOS PICART, la 

seva adequació als decrets de la Generalitat sobre la matèria. Aquest fet, com ja deia 

l’Avantplà, suposava una deslocalització progresiva de dita empresa. 

 

III.- En data 10 de gener de 2008, per resolució d’alcaldia núm. 47, s’incoà procediment 

per la declaració de caducitat de l’expedient promogut per Pinsos Picart de tràmit per a 

llicència ambiental. ( Reg. Entrada 4304, del 29711/06). 

 

IV.- Que les finques sobre les que es proposa l’actuació de col·laboració urbanística són 

propietat del Sr. JOAN ICART CLOS. Damunt d’aquestes finques està ubicada la indústria 

de l’empresa PINSOS PICART, S.A. Les esmentades finques són les que s’identifiquen amb 

les lletres A i B en el plànol que s’adjunta com a document 2, i que estan classificades 

com a sòl urbà. 

 

Dites finques estan inscrites en el Registre de la Popietat de Granollers, número 3, en el 

volum ___________, llibre ___________, foli ___________, finca registral _________ 

amb la descripció i dades registrals que es detallen a continuació: 

 

Descripció registral: 

 

Títol: 

 

Càrregues i gravàmens: 

 

S’adjunta nota simple registral expedida pel Registre de la Propietat nº _______ de 

______________, acreditativa de les dades abans referenciades com a document 3. 

 

La superfície real de la finca, segons plànol topogràfic, que s’adjunta com a document 4, 

és de ___________ m2. 

 

 

V.- El planejament urbanístic vigent de Sant Pere de Vilamajor són les Normes 

Subsidiàries aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en 

sessió del dia 13 de maig de 1987. 

 



La finca A està classificada com a sòl urbà, zona d’illa tancada, clau urbanística 4, 

subzona 4a, segons les Normes Subsidiàries, aprovades definitivament (veure documents 

5 i 6). 

La finca B està classificada com a sòl urbà. Una part està qualificada com a zona de 

front de carrer d’ordenació mixta, subzona 5b, d’ordenació especial, on no s’admet l’ús 

residencial (finca B1). L’altra part, està qualificada com a zona d’edificació aïllada, 

subzona 3a, unifamiliar (finca B2) (veure documents 5 i 6). 

 

 

VI.- Que per tal de materialitzar i fer efectives les actuacions descrites a l’Expositiu II, 

d’acord amb l’Avantplà i els treballs de redacció del POUM relacionats a l’Expositiu I 

d’aquest Conveni i, amb la finalitat d’harmonitzar interessos públics i privats, d’agilitzar 

el desenvolupament de la gestió i execució de l’ordenació prevista, i de garantir la 

materialització dels objectius definits anteriorment, ambdues parts formulen el present 

conveni, d’acord amb els següents 

 

P A C T E S 

 

PRIMER 

 

1.1. L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor contemplarà, en el POUM de Sant Pere de 

Vilamajor, que sotmetrà a aprovació inicial: 

 

A. La qualificació de Zona d’Eixample, clau 4a ( PB+3pp), de part de la finca B1, 

descrita en l’expositiu III d’aquest Conveni. 

 

B. La qualificació de Sistema d’Equipaments Públics, clau Ea (equipament 

administratiu) de part de la finca B2, descrita en l’expositiu III d’aquest Conveni. 

 

C. La qualificació de Sistema Viari, tal i com es decriu en el plànol adjunt. 

Document. 7. 

 

Amb aquesta qualificació que proposa el POUM, l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

manifesta la seva voluntat d’ubicar en la masia de Can Derrocada, la seu del nou 

Ajuntament. 

 

1.2. Així mateix, el Sr. JOAN ICART CLOS, manifesta la seva voluntat de procedir a una 

deslocalització definitiva de la indústria PINSOS PICART, S.A. des de la signatura del 

present Conveni, d’acord amb el Pla d’Etapes que es determini de mutu acord amb 

l’Ajuntament, i  que serà com a màxim de cinc anys. 

 

 

 

SEGON 

 

2.1. El Sr. JOAN ICART CLOS coneix i accepta les condicions d’ordenació, edificació, ús i 

gestió del Polígon d’Actuació de Can Derrocada, incloses en la documentació del POUM, 

en el que es trobaran incloses les finques de la seva propietat, descrites en el Pacte 1.1. 

d’aquest Conveni, i grafiats en el plànol que s’adjunta com a document 7, i en 



conseqüència assumeix les obligacions que es deriven d’aquesta regulació urbanística, 

que es recullen en el plànol d’ordenació que s’acompanya com a document 7, i en la 

fitxa normativa del Polígon d’Actuació, còpia de la qual s’adjuntarà  com a document 

annexa. 

 

En aquest sentit el Sr. JOAN ICART CLOS, per tal de garantir el compliment de les 

obligacions urbanístiques que comporta el nou règim urbanístic de la finca de 

referència, d’acord amb allò especificat al Pacte Primer, haurà de cedir a favor de 

l’Ajuntament les dotacions de zona d’ equipaments i vialitat que s’assenyalen en el 

plànol que s’adjunta com a document 7, en concepte de cessions obligatòries i gratuïtes, 

comprometent-se a realitzar i assumir la seva urbanització i, en virtut de 

l’equidistribució de beneficis i càrregues que en el seu moment es formuli conforme a les 

determinacions del planejament, i d’acord amb el Pla parcial que s’aprovi per 

l’Ajuntament. 

 

2.2.- La determinació del sòl industrial per a la ubicació de l’empresa a deslocalitzar, es 

pot donar de dues maneres: 

 

 Opció A.- El Sr. Joan Icart Clos proposa un terreny adient com a nova ubicació de 

l’empresa i l’Ajuntament requalifica aquest terreny perquè sigui apte per a l’ús industrial. 

 

 Opció B.- L’Ajuntament cedeix un sòl industrial, adient i suficient al Sr. Joan Icart 

Clos,  amb dret d’ús per a cinquanta anys,  el que comporta que la qualificació de la 

finca B1 descrita en l’expositiu IV sigui la de 4b ( Pb + 2pp). 

 

 

2.3. L’elevació a escriptura pública de la cessió dels terrenys esmentats en l’apartat 2.1 

d’aquest pacte, es formalitzarà en el termini màxim d’un mes, a comptar des de la data 

de notificació a la propietat conforme aquest Conveni ha estat ratificat pel Ple 

municipal, a partir de quina data l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor esdevindrà 

propietari dels terrenys assenyalats en el Pacte 1.1.B, i 1.1 C, i en cedirà l’ús a PINSOS 

PICART fins a la deslocalització definitiva de l’empresa. 

 

 És condició resolutòria de la cessió d’aquestes finques que no es produeixi l’aprovació 

definitiva del POUM de Sant Pere de Vilamajor, amb els criteris definits en el present 

Conveni.  

 

Conseqüentment, en el cas que l’esmentada aprovació definitiva del POUM de Sant Pere 

de Vilamajor no es produeixi en els termes  assenyalats en aquest Pacte, la cessió 

quedarà sense cap efecte. En cas de produir-se aquest supòsit, l’Ajuntament quedarà 

obligat a atorgar la corresponent escriptura pública de resolució de la cessió a 

requeriment de la part cedent a fi de fer constar la mateixa en el Registre de la 

Propietat. Les despeses ocasionades per formalitzar el retorn a la titularitat a la part 

cedent, com a consequència del compliment de la condició resolutòria per transcurs del 

termini de dos anys assenyalat, aniran a càrrec de l’Ajuntament. 

 

 

2.4. Tots els costos i totes les despeses d’urbanització del sector, i les despeses i impostos 

derivats de les escriptures públiques necessàries per a formalitzar les cessions definides 



en aquest Pacte, fins la seva inscripció en el Registre de la Propietat, aniran a càrrec dels 

cedents. 

 

 

TERCER 

 

El Sr. JOAN ICART CLOS es compromet a no oposar-se ni recòrrer el Pla d’ordenació 

urbanística municipal de Sant Pere de Vilamajor, que es tramiti i s’aprovi, si aquest 

incorpora els criteris defnits en el present Conveni. 

 

 

 

 

QUART 

 

L’eficàcia del present Conveni queda subordinada a l’aprovació definitiva del Pla 

d’ordenació urbanística municipal de Sant Pere de Vilamajor, en els termes expressats en 

el present conveni. Aquells aspectes del present Conveni, la validesa dels quals queda 

expressament sotmesa a la ratificació pel Ple municipal, tindran efectes a partir de la 

notificació al Sr. JOAN ICART CLOS de l’acord de ratificació del present Conveni per part 

del Ple municipal. 

 

 

CINQUÈ 

 

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. 

 

 

SISÈ 

 

Pel cas que el Sr. JOAN ICART CLOS transmetés la propietat de les finques objecte 

d’aquest Conveni, el nou adquirent es subrogarà i haurà d’acomplir les obligacions 

assumides pel Sr. JOAN ICART CLOS en virtut d’aquest Conveni. 

 

 

SETÈ 

 

El present Conveni haurà de ser ratificat per l’Excm. Ajuntament de Sant Pere de 

Vilamajor en Ple i s’haurà d’incorporar als documents urbanístics corresponents. 

 

 



FINAL.-  L’assoliment dels objectius d’aquest  conveni han estat previstos mitjançant la 

tramitació d’el POUM de Sant Pere de Vilamajor, sens perjudici de que es pugui tramitar 

mitjançant la modificació puntual de les Normes subsidiàries del planejament 

actualment en vigor. En aquest supòsit es mantindrà la validesa d’aquest conveni en el 

benentès de que allà on es diu POUM s’ha d’entredre que diu Modificació puntual de 

NNSS. 

 

I per que consti als efectes oportuns, les persones ressenyades a l’inici del present 

document, signen aquest Conveni, en la representació que ostenten, junt amb els 

documents que l’integren en el lloc i data expressats al seu encapçalament, per triplicat i 

a un sol efecte. 

 

 

 

 

 Per l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

Sr. JOSEP Mª LLESUY SUÑOL Sr. SALVADOR VIDAL PUIG Sr. JOAN ICART CLOS 

 

 

 

 

 

Alcalde — President Secretari 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


