
Ref.: 2019/2253/6 - Modificació PGM de l'àmbit patrimonial de l'antiga Fàbrica Rosés
(esquerra) (residencia avis Vitalia)EQUIPAMENTS

Núm. 10
Diligència

Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord
aprovat per Ple en sessió que va tenir lloc en data 30 de juny de 2021.

El Ponent de la Comissió Informativa de Territori i Medi ambient
Proposa al  PLE l'adopció del següent ACORD:

6F/2019-. Inicial- Modificacio PGM de l'àmbit patrimonial de l'antiga Fàbrica Rosés(esquerra) (residencia avis)

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de juliol de 2020, va acordar
publicar i sotmetre a informació pública l’expedient “Avanç Modificació del Pla
General Metropolità de l’àmbit patrimonial de l’antiga Fàbrica Rosés, desembre 2019,
ID 1331060 redactat per Eduard Rodríguez Villaescusa, Dr. Arquitecte, entrat per
Registre General d’Entrada amb núm. 46624 de 19 de desembre de 2019, i que va ser
sotmès a informació pública per període d’un mes per acord i que va ser publicat
mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
diari “El Periódico de Catalunya” i a la web municipal i Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, des del 3/9/2020 fins el 15/10/2020, havent-ne donat també trasllat als
ajuntaments limítrofs d’Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, El Prat de
Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, i Sant Joan Despí. En el període d’informació
pública no es va presentar cap al·legació, reclamació o suggeriment, com resulta de
l’informe emès per la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà obrant a l’expedient, de
data 21 d’octubre de 2020.

Vist que mitjançant escrit presentat en data 4/02/2021 per ERV ARQUITECTES
ASSOCIATS SLP, es va sol·licitar la continuació del tràmit d’aprovació del nou
document presentat per a l’aprovació inicial de “Modificació del Pla General
Metropolità de l’àmbit esquerra de l’antiga Fàbrica Rosés – Equipament”, redactat per
ERV Arquitectes Associats SLP, signat per Lina Llorente Sánchez, arquitecte amb
número de Col·legiat 59.185-8 del COAC, amb ID 1887042 i Hash SHA-512:

E7E9BF4D7FDA767BA3A08300B68F69174168ECC2DF3F2F3EFC29B1F4FE20B48A669BF
8251CDB7721986F3C7B506CB1439051A08964A529ECD8A02E94C7298126.



Vist  l’informe emès pel Cap de Gestió de l’Àrea de Política Territorial  en data 8 de
juny de 2021, en el qual conclou que “s’informa favorablement en allò que és de la
meva competència la Modificació del Pla General Metropolità de l’àmbit patrimonial
de l’antiga Fàbrica Rosés, novembre 2019, redactat per ERV Arquitectes Associats SLP ,
signat per Lina Llorente Sánchez, arquitecte amb número de Col·legiat 59.185-8 del
COAC, que té per objecte reduir el sol industrial transformant-lo en equipament
sanitari-assistencial, amb el benentès que resta condicionada a la prèvia aprovació de
la “Modificació del Pla Especial de protecció del patrimoni històric, artístic i
arquitectònic i el catàleg” que es tramita paral·lelament.”

Vist que en document annex s’incorpora la certificació registral de les finques
afectades per la modificació als efectes de l’article 70 ter 3 de la Llei 7/1985, de 2 abril,
de Bases de Règim Local i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídic i Administratiu de Política Territorial
i Sostenibilitat de data 9 de juny de 2021 obrant a l’expedient.

Vist, en relació al tràmit d’informació pública, l’article 23.1.b) i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i; en
quant al procediment d’aprovació, els articles 76, 85 i 96 i següents del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya; i, en relació a les competències per a l’adopció i quorom d’aquest acord,
l’article 22.2 i 47.2 II de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de règim Local i l’art
52.2 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.

El President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa al Ple
l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment la “Modificació del Pla General Metropolità de l’àmbit
esquerra de l’antiga Fàbrica Rosés – Equipament”, redactat per ERV Arquitectes
Associats SLP, signat per Lina Llorente Sánchez, arquitecte amb número de Col·legiat
59.185-8 del COAC, amb ID 1887042 i Hash SHA-512:

E7E9BF4D7FDA767BA3A08300B68F69174168ECC2DF3F2F3EFC29B1F4FE20B48A669BF
8251CDB7721986F3C7B506CB1439051A08964A529ECD8A02E94C7298126.

Segon.- Declarar de conformitat amb allò previst als articles 73 i 74 del Text refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya, la suspensió de la tramitació de plans urbanístics
derivats, de gestió urbanística, de llicències d’edificació, de reforma, de rehabilitació i



d’instal·lacions o ampliacions d’activitat o usos concrets sempre que contravinguin les
determinacions de la normativa del present MPPGM. D’altra banda es podran tramitar
els instruments o atorgament de llicències fonamentades en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament en tràmit (art. 102.4 Decret
305/2006). L’àmbit de suspensió de llicències queda establert al plànol SI 01

Tercer.- Sotmetre el present acord a informació pública mitjançant inserció d’edictes
en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major difusió de la província
de Barcelona, en la web/seu municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, pel
termini d’un mes, termini que s’ampliarà en un altre mes, en cas que coincideixi
totalment o parcialment amb el mes d’agost, així com concedir audiència a les
persones interessades.

A més de telemàticament, la documentació integrant de l’expedient administratiu es
podrà consultar presencialment de dilluns a divendres laborables, en horari de 9’30 a
13’30 hores, a les dependències d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora i Gosch, s/n (Edifici de la Rectoria). 08940
Cornellà de Llobregat.

Quart.- Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient i als
Ajuntaments del Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de
Llobregat, de Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat.

En Cornellà de Llobregat a la data i amb les signatures electròniques que figuren en
aquest document.
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