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ACTE D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A LA
REDACCIÓ D’INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DELS MUNICIPIS
DE CASTELLCIR I SOBREMUNT (2 LOTS)

Promotor
Núm. d’expedient

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
2020/0008894

Aquest acte té per objecte donar compliment al que estableix l’article 116.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). Aquest
article assenyala que la subscripció de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu
l’article 28 de la LCSP i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa
complet de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de
l’urbanisme ofereix, entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments
de planejament urbanístic, tant de planejament general com derivat.
En conseqüència, l’objecte d’aquesta actuació és la contractació del servei consistent
en la Redacció d’instruments de planejament urbanístic dels municipis de Castellcir i
Sobremunt, en 2 lots.
Cada lot correspon a la redacció d’un instrument de planejament urbanístic per un
concret municipi, i incorporarà tots els treballs d’elaboració i tramitació d’aquest
instrument urbanístic, d’acord amb les especificats ressenyades en el Plec de
Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT).
Ateses les característiques dels treballs a contractar, es considera adient la divisió de
l’expedient en diversos lots, corresponent als treballs a desenvolupar en els diferents
ens locals referenciats:
Lot 1: Pla parcial urbanístic, sector industrial del municipi de Castellcir.
Lot 2: Modificació puntual de les normes de planejament urbanístics en l'àmbit del
PAU1 del municipi de Sobremunt.
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Lot 1 Castellcir:
El municipi disposa del Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant POUM),
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya central
el 31 de maig de 2012 i el seu text refós el 14 de març de 2013, publicat al DOGC
núm. 6397 el 14 de juny de 2013.
El POUM preveu el desenvolupament d’un petit sector de sòl urbanitzable no delimitat,
anomenat Pla parcial sector industrial, per a nous usos industrials i d'activitats
econòmiques. Aquest sector està situat a nord-oest del nucli del municipi abasta els
sòls al nord-oest del sector d’Espiell, just a l’altra banda de la carretera. L’objectiu
principal del sector és incorporar un sòl exclusivament industrial al municipi, en un
indret amb bona accessibilitat connectat directament des de la carretera. El POUM
estableix una ordenació orientativa que caldrà valorar a l’inici dels treballs.
Al ser un sòl urbanitzable no delimitat, el Poum no va determinar en la programació
quan s’havia de dur a terme el seu desenvolupament i sols va fer una possible
estimació a nivell econòmic pel segon sexenni del Poum i apuntant un possible
sistema de gestió per compensació.
El municipi no disposa de cap altre sòl urbanísticament compatible amb aquests usos.
Aquest nou desenvolupament ha de permetre la implantació de nova activitat
econòmica en el municipi, actualment hi ha dues empreses interessades, i per tal de
garantir-ho l’Ajuntament previ al desenvolupament del PPUD ha dut a terme un estudi
de viabilitat de costos.
És per aquest motiu que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i
tramitació del Pla parcial urbanístic de delimitació del sector industrial de Castellcir.
Lot 2 Sobremunt:
El planejament urbanístic general vigent al municipi són les Normes de planejament
urbanístic a la Catalunya Central aprovades definitivament en data 18 de febrer de
2015 (en endavant NPU) i publicades el 13 de març de 2015.
Les NPU preveuen el desenvolupament d’un petit àmbit de sòl urbà no consolidat
mitjançant un polígon d’actuació urbanística, PAU-1 El Molí, amb la finalitat d’ordenar
els solars vacants al voltant de l’equipament El Molí. Les NPU inclouen la fitxa de
característiques del PAU-1 on s’estableix els seus paràmetres reguladors, tanmateix,
cal destacar que durant la tramitació de les NPU no es va realitzar cap avaluació de
viabilitat econòmica i financera del PAU-1.
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El PAU-1 es troba situat en el sud del nucli central del municipi entre la carretera de
Vic i la Riera amb l’encreuament amb el carrer que va a l’Ajuntament. És un àmbit
estratègic entre dos espais públics de gran centralitat i activitat al municipi, la sala
polivalent El Molí, on es realitzen la pràctica totalitat d'activitats de caràcter social,
cultural i esportives del municipi, i la Font de la Roca, un espai d'interès natural i de
lleure. L’Ajuntament té interès en desenvolupar-lo pels següents motius:
-

Per a la creació d’un espai lliure públic associat a l’equipament municipal d’”El
Molí” pel desenvolupament d’activitats municipals a l’aire lliure.

-

Voluntat de conservació i protecció de la Font de la Roca i l’espai de la riera del
costat de l’equipament.

-

L’obtenció de sòl municipal o habitatge protegit per a poder solucionar els
problemes actuals d’habitatge, impulsar un programa de masoveria urbana.
L'Ajuntament de Sobremunt ha detectat la necessitat de mobilitzar parc
d'habitatge de lloguer al municipi per contribuir a frenar l'èxode rural de joves
cap a zones urbanes amb possibilitat de poder-hi establir la seva residència.

-

Dotar d’accés rodat l’habitatge de Cal Boix, actualment amb accés per a
vianants des de l’espai públic i rodat a través d’espai privat que no és de la
seva mateixa propietat

Donat que l’ordenació establerta a les NPU sembla que no pot recollir aquests
interessos i davant els dubtes de la seva viabilitat econòmica, l’Ajuntament de
Sobremunt va demanar assistència a la Diputació de Barcelona, per la redacció de
l’”Estudi de viabilitat econòmica del PAU-1 de Sobremunt”.
La conclusió de l’estudi apunta a la necessitat d'elaborar la modificació de les NPU per
tal de poder tirar endavant el desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit, per establir
una nova ordenació per poder acollir els interessos de l’ajuntament i garantir la
viabilitat econòmica del polígon.
És per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la
redacció i tramitació de la MPNPU en l’àmbit del PAU-1 de Sobremunt.

D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP, les entitats del sector públic no poden
subscriure contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus
fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les, s’ha de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar
constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicació.
La competència d’aquest acte, atribuïda en primer terme al President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, d’acord amb l’apartat 4.1.1.a) de la Refosa 1/2020,
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sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 14600, de 16 de desembre de 2019,
publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019.
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer les necessitats exposades i
es dona compliment a les finalitats pròpies de la Diputació de Barcelona,
DISPOSO:
•

que s’iniciï l’expedient de contractació relatiu al servei consistent en la Redacció
d’instruments de planejament urbanístic dels municipis de Castellcir i Sobremunt,
en 2 lots

•

que s’elabori la memòria justificativa de la configuració de l’expedient, així com la
resta de documents necessaris per tramitar l’expedient esmentat.
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