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ESBORRANY ACTA 

 
Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
LL. RECODER I MIRALLES 
 
Tts. d'Alcalde: 
J. RECASENS I GUINOT 
M. CONESA I PAGÈS 
J. JOLY I LENA 
M. SUBIRÀ I ROCA 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
X. ESCURA I DALMAU 
 
Regidors: 
X. MARTORELL I VILLALOBOS 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
J. ROMERO I TEJERO 
E. SALAT I LLORENTE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
X. AMADOR I PITARCH 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
A. RODA I FÀBREGAS 
P. GORINA I SÀENZ DE CABEZÓN 
X. BOIX I ROCA 
J. MASSANÉS I PAPELL 
J. CALDERÓN I ORTEGA 
B. RODRÍGUEZ I CALLAO 
R. GRANGÉ I FLORES 
A. RAMON I ALGUERÓ 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXES 
 
Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÒS   

 Al Saló de Sessions de la 
nova Casa de la Vila de Sant 
Cugat del Vallès, essent les dinou 
hores i quatre minuts del dia vint-i-
sis de febrer de dos mil deu, es 
reuneix en sessió extraordinària el 
Ple municipal sota la Presidència 
de l'Il·lm. Sr. Alcalde, Lluís 
Recoder i Miralles, i amb 
l'assistència dels Regidors 
relacionats al marge, així com del 
Secretari General i de l’Interventor, 
havent estat excusada les 
absències dels regidors Sr. 
Amador i Sr. Vázquez-Dodero. 
 

El desplegament de la 
sessió i correlativa adopció 
d'acords, es van produir en els 
següents termes: 

 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
 - RATIFICAR el caràcter urgent de la convocatòria en els termes previstos per 
l’art. 46.2.b) de la Llei Estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 23 membres electius 
presents). 
 
TERRITORI 
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 2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ 
URBANÍSTICA I PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR DE LA RONDA SUD 
– TORRE NEGRA, EXPEDIENT NÚM. 81002/01 – X/01/6319 / 81003/01 – 
X/01/6424. PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
 Atès que l’esmentat expedient número 81002/01 – X/01/6319 / 81003/01 – 
X/01/6424 corresponent al “Programa d’Actuació Urbanística i Pla Parcial d’ordenació 
del sector de la Ronda Sud – Torre Negra” ha estat objecte d’aprovació inicial per part 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en sessió ordinària del dia 21 de setembre 
de 2009. 
 
 Atès que l’expedient ha estat sotmès al tràmit de participació ciutadana 
mitjançant l’edicte inserit en el BOPB número 260, de 30 d’octubre de 2009, en el 
Diari “Avui” de 27 d’octubre de 2009, en el Diari “La Vanguardia” de 26 d’octubre de 
2009, en el Diari de Sant Cugat de 30 d’octubre de 2009, i en el tauler d’anuncis 
municipal de 30 d’octubre de 2009; la notificació individualitzada als propietaris de 
l’àmbit del sector de la Torre Negra d’aquesta ciutat; i la corresponent pròrroga del 
termini d’informació pública per als propietaris de l’àmbit la notificació dels quals ha 
estat infructuosa, per causa no imputable a l’Ajuntament, publicada al BOPB número 
300 de 16 de desembre de 2009, i la conseqüent esmena d’aquest edicte de 
notificació infructuosa mitjançant l’edicte publicat al BOPB número 19 de 22 de gener 
de 2010. 
 
 Atès que s’han elaborat el conjunt d’informes necessaris per a la tramitació i 
correcta instrucció de l’expedient, l’informe tècnic ambiental de la Direcció de Medi 
Ambient i l’informe tècnic del Servei de Planejament i Gestió Urbanística, ambdós de 
l’Ajuntament de Sant Cugat, i els informes d’organismes amb competències 
concurrents, i una vegada examinat el contingut del projecte presentat, les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública i els informes que obren a 
l’expedient administratiu, és per la qual cosa que resulta convenient formular les 
següents consideracions: 
 
Primera. Àmbit i contingut del PAU i del PPO del sector Ronda Sud – Torre 
Negra. 
 
L’àmbit del Programa d’actuació urbanística i del Pla Parcial d’ordenació del sector 
Ronda Sud – Torre Negra (en endavant “PAU i PPO RS – TN”), té una superfície total 
d’1.608.001 m2 (100%), dels quals 362.840 m2 (22,56%) es proposen com a zones 
residencials plurifamiliars (clau 20b1), uniplurifamiliar (clau 20b2), unifamiliar (clau 
20b3) i unifamiliar de contenció (clau 20b4) amb una edificabilitat total de 544.087 m2 
de sostre residencial equivalent a 3.584 habitatges. La resta de l’àmbit, d’una 
superfície d’1.245.161 m2 (77,44%), correspon als sistemes viari (clau 5), 
equipaments actuals (clau 7a), equipaments de nova creació (clau 7b), equipaments 
de nova creació relacionats amb l’estudi i preservació del seu entorn natural (clau 
7b1) i parc integral (clau 6b). 
 
Els límits del PAU i del PPO RS – TN queden definits a Llevant per la prolongació del 
Parc de Collserola i el límit del terme municipal de Cerdanyola del Vallès, a Ponent 
per la carretera de l’Arrabassada, a Migdia pels límits del Parc de Collserola i al Nord 
per la zona urbana de Torre Blanca i els carrers Llaceres, Corts Catalanes i Vicenç 
Calders. 
 
Segons el redactor del PAU i del PPO, els objectius generals del PAU desenvolupat 
pel PPO són el correcte acabament de la ciutat i la preservació d’uns terrenys que 
compleixen una funció ecològica de qualitat ambiental i de protecció de la massa 
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forestal. Com s’exposa a continuació, el PAU i el PPO no compleix cap d’aquestes 
dues finalitats. 
 
Segona. Normativa aplicable en matèria de protecció de la flora i la fauna. 
 
L’any 2001 en que es va presentar el PAU i PPO RS – TN, la fauna i la flora tenien 
dues vies de protecció que derivaven directament del que disposava la normativa 
europea, concretament la Directiva 79/409/CEE que regulava les espècies d’aus 
salvatges que s’havien de protegir i els seus hàbitats, i la Directiva 92/43/CEE que 
creava la xarxa Natura 2000 per tal de protegir els hàbitats i les espècies europees. 
Aquestes directives van ésser transposades a l’Estat espanyol respectivament 
mitjançant la Llei 4/1989 de Conservació dels espais naturals i de la flora i fauna 
silvestres i el Reial Decret 439/1990 pel qual es regula el Catàleg Nacional 
d’Espècies Amenaçades, i els Reials Decrets 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual 
s’estableixen mesures per a contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori 
espanyol, i 1193/1998, de 12 de juny, que el modifica. A més a més, a Catalunya es 
va aprovar la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció d’animals de Catalunya, vigent 
l’any 2001 (avui refosa mitjançant Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril) on es 
declaren espècies protegides de Catalunya gran part de la fauna de Torre Negra. 
 
2.1.- Espais de Xarxa Natura 2000. 
 
2.1.1.-  Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i flora silvestres. 
 
La Directiva 92/43/CEE, del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació 
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, publicada en el DOCE núm. L206, 
de 22 de juliol de 1992, estableix en el seu article 2 que l’objectiu d’aquesta Directiva 
és “contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori europeu dels Estats Membres als 
quals s’aplica el Tractat”.  
 
Per tal de garantir aquesta protecció de la biodiversitat, la Directiva 92/43/CEE 
estableix la creació d’una xarxa ecològica de zones especials de conservació 
anomenada “Natura 2000”. L’article 3 estableix que aquesta xarxa estarà composta 
dels indrets que continguin els tipus d’hàbitats naturals que es relacionen en l’annex I, 
i dels hàbitats d’espècies que figuren en l’annex II, formant així una zona protegida on 
s’haurà de garantir el manteniment o restabliment en un estat de conservació 
favorable dels tipus d’hàbitats naturals i d’espècies que s’hi protegeixin. 
 
El mateix article 3 estableix que seran els propis Estats els que designaran els indrets 
que formaran part de la xarxa natura 2000, sempre i quan incloguin els tipus 
d’hàbitats naturals i els hàbitats d’espècies protegits relacionats en els annexos 
d’aquesta Directiva; i els Estats considerin que són indrets que tenen hàbitats i 
especies que cal protegir per la seva particularitat, interès comunitari i valor ecològic 
en el territori on es troben. L’Annex III de la Directiva indica els criteris que han de 
seguir els Estats per a la selecció dels indrets que es poden classificar com a llocs 
d’importància comunitària i zones especials de conservació. 
 
2.1.2.- Transposició a l’Estat Espanyol de la Directiva 92/43/CEE mitjançant el Reial 
Decret 1997/1995. 
 
L’article 24 de la Directiva 92/43/CEE afirma que els destinataris de la Directiva són 
els Estats membres, és a dir, que els Estats Membres tenen l’obligació de transposar 
el contingut d’aquesta Directiva al seu dret d’àmbit nacional per tal que sigui 
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d’aplicació als ciutadans dels Estats. Per aquest motiu, l’article 23 estableix un 
període de transposició de dos anys des de la seva notificació que finalitzava el 
juliol/agost de 1994. 
 
Tanmateix, l’Estat Espanyol no va transposar la Directiva fins l’any 1995 mitjançant el 
“Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per a 
contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i 
de la fauna i flora silvestres en el territori espanyol”, que fou publicat al BOE núm. 310 
de 28 de desembre de 1995 entrant en vigor el dia 29 de desembre del mateix any. 
 
L’article 3 del RD 1997/1995 estableix que a l’Estat espanyol seran les Comunitats 
Autònomes les que designaran els indrets i zones especials de conservació que 
continguin els hàbitats naturals que figuren a l’Annex I del Reial Decret i els hàbitats 
d’espècies que figuren en l’annex II. En aquest sentit, seran les Comunitats 
Autònomes qui, aplicant els criteris de l’Annex III i la informació científica disponible, 
és a dir, informes d’especialistes en fauna i flora del territori, determinin quins hàbitats 
i espècies d’animals i vegetals de la Comunitat han de ser protegits i catalogats dins 
de l’espai de Xarxa Natura 2000. 
 
Concretament, el que es pretén és protegir les espècies d’animals i vegetals i els 
hàbitats on aquestes viuen, i es deixa a cada un dels Estats i en el nostre cas, 
Catalunya, perquè d’acord amb els criteris ambientals i tècnics es protegeixin les 
zones que compleixen els requisits per ser considerades hàbitats d’important interès 
comunitari.  
 
Per aquest motiu, el RD 1997/1995 defineix uns tipus d’hàbitats naturals d’interès 
comunitari enumerats en Annex I que per tal d’ésser conservats, requeriran la 
designació per part de les Comunitats Autònomes d’una zona especial de 
conservació. I l’Annex II enumera les espècies d’animals i vegetals d’interès 
comunitari que també requeriran la designació de zones especials de conservació per 
tal de poder ésser conservats.  
 
Ara bé, el RD 1997/1995, transposant el que determina la Directiva, estableix un 
Annex IV on enumera les espècies animals i vegetals que pel seu interès comunitari 
requereixen una protecció estricta, és a dir, que els indrets on habitin aquestes 
espècies animals i vegetals hauran de ser protegits per les Comunitats Autònomes i 
inclosos en la xarxa natura 2000. Així ho determina l’article 10 del Reial Decret quan 
remet la protecció de les espècies animals i vegetals  contingudes  en  els  paràgrafs  
a) i b)  de l’Annex IV a les mesures de protecció del Títol IV de la Llei 4/1989, de 
Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna silvestres, i al que disposa el 
Reial Decret 439/1990, de 30 de març, pel qual es regula el Catàleg Nacional 
d’Espècies Amenaçades. 
 
2.1.3.- Directiva 97/62/CE que modifica la Directiva 92/43/CEE i transposició en el RD 
1193/1998. 
 
El Consell de la Unió Europea va decidir actualitzar els tipus d’hàbitats naturals i 
determinades espècies animals i vegetals incloses en els annexos I i II de la Directiva 
92/43/CEE per tal d’adaptar-les al progrés científic i tècnic, incloent uns nous codis 
Natura 2000 dels tipus d’hàbitats de l’Annex I. Així doncs, es va elaborar la Directiva 
97/62/CE del Consell de 27 d’octubre de 1997 per la qual s’adaptava al progrés 
científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals 
i de fauna i flora silvestres, publicant-se al DOCE núm. L305 del dia 8 de novembre 
de 1997. 
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El Govern Espanyol va transposar la Directiva Europea mitjançant el Reial Decret 
1193/1998, de 12 juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1997/1995, publicat al 
BOE núm. 151 de 25 de juny de 1998, entrant en vigor al dia següent de la seva 
publicació. Així doncs, mitjançant aquesta transposició del dret comunitari es 
modifiquen els annexos I i II del Reial Decret 1997/1995. 
 
 
2.2.- Protecció de les espècies de fauna i flora salvatges 
 
2.2.1.- Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació de les aus salvatges. 
 
La Directiva 79/409/CEE, del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació 
de les aus salvatges estableix un marc de protecció per totes aquelles aus que viuen 
normalment en estat salvatge en el territori europeu format  pels  Estats  signants  del  
Tractat  de  Roma i posteriors modificacions, adoptant els Estats l’obligació de 
prendre totes les mesures necessàries per a protegir, mantenir i restablir si s’escau, 
aquestes espècies d’aus i també els seus hàbitats. Aquesta Directiva es va publicar 
en el DOCE núm. L 103 de 25 d’abril de 1979. 
 
Així doncs, l’article 5 de la Directiva estableix que els Estats Membres prendran les 
mesures necessàries per establir un règim general de protecció de totes les espècies 
d’aus contemplades en aquesta Directiva, i d’acord amb l’article 4 els Estats estan 
obligats a establir unes mesures de conservació especials en relació amb l’hàbitat 
que tenen aquestes espècies protegides per tal d’assegurar la seva supervivència i 
reproducció. 
 
En aquest sentit, les espècies protegides es divideixen en quatre grups de protecció: 
les espècies amenaçades d’extinció, les espècies vulnerables a determinades 
modificacions dels seus hàbitats, les espècies considerades com estranyes perquè 
les seves poblacions són escasses o perquè la seva distribució local és limitada, i 
altres espècies que requereixin una atenció particular pel seu caràcter específic. 
 
Aquesta directiva fou modificada en diferents ocasions, entre les quals cal destacar la 
modificació que es realitzà mitjançant l’acta relativa a les condicions d’adhesió i a les 
adaptacions dels Tractats de l’adhesió del Regne d’Espanya i de la República 
portuguesa publicada el dia 15 de novembre de 1985 en el DOCE núm. L302.  
 
2.2.2.- Llei 4/1989 de conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna 
Silvestres. 
 
A partir de l’entrada de l’Estat espanyol a la Comunitat Econòmica Europea, l’Estat 
espanyol es trobava obligat a transposar tot el dret comunitari, i en aquest cas, estava 
obligat a transposar la Directiva 79/409/CEE al dret espanyol. Així doncs, mitjançant 
la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i 
Fauna silvestres es va procedir a transposar, entre d’altres, la Directiva 79/409/CEE 
(BOE núm. 74 de 28 de març de 1989).  
 
Concretament el Títol IV de la Llei (article 26) estableix que les administracions 
públiques tenen l’obligació de prendre les mesures necessàries per a garantir la 
conservació de les espècies de la flora i la fauna silvestres, especialment les 
autòctones, protegint els seus hàbitats i creant així un Catàleg Nacional d’Espècies 
Amenaçades. Així doncs, la Llei 4/1989 va més enllà del que estableix la Directiva i 
engloba la protecció no només de les aus silvestres, sinó de tota la flora i fauna que 
viu en estat salvatge en el territori de l’Estat espanyol. 
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A més a més, l’article 30 de la Llei crea el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades i 
preveu que es desenvolupi reglamentàriament, incloent totes aquelles espècies, 
subespècies i poblacions que s’han de classificar d’acord amb el que disposa l’article 
29 en les quatre categories de protecció en què es poden classificar les aus 
salvatges: en perill d’extinció, sensibles a l’alteració de l’hàbitat, vulnerables o 
d’interès especial. Totes les espècies incloses en el Catàleg estaran subjectes a la 
protecció de les administracions, protegint també els hàbitats en els quals es 
desenvolupen. 
 
2.2.3.- Reial Decret 439/1990 pel qual es regula el Catàleg Nacional d’Espècies 
Amenaçades. 
 
D’acord amb el mandat legal de l’article 30 de la Llei 4/1989, mitjançant el Reial 
Decret 439/1990, de 30 de març, es va regular el Catàleg Nacional d’Espècies 
Amenaçades.  
 
En aquest Catàleg, les espècies protegides de flora i fauna, i concretament també les 
aus salvatges que s’han de protegir d’acord amb la Directiva 79/409/CEE, es 
classifiquen dins de dues categories: les espècies i subespècies en perill d’extinció 
(annex I) i les catalogades d’interès especial (annex II), facultant a l’Institut per a la 
conservació de la Natura perquè modifiqui la catalogació de les espècies de l’annex 
II. Això significa que cal mantenir el seu hàbitat natural per tal de poder mantenir i 
protegir l’espècie catalogada dins del Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades. 
 
2.2.4.- Llei 3/1988 de protecció dels animals de Catalunya. 
 
Com a conseqüència de l’entrada de l’Estat espanyol a la Comunitat Econòmica 
Europea, el Govern de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat d’adaptar la seva 
legislació a la normativa comunitària i als convenis internacionals de Washington, 
Berna i Bonn que regulen la protecció dels animals, insta al Parlament a aprovar la 
Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals de Catalunya, que té per objecte 
establir les normes per a la protecció dels animals i per a la regularització específica 
dels animals de companyia i la fauna salvatge. En l’actualitat, aquesta Llei s’ha refós 
amb la Llei 22/2003, de 4 de juliol, mitjançant el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals. 
 
A l’any 2001, la normativa aplicable era la Llei 3/1988, que establia en el seu article 
18 que totes les espècies de fauna salvatge incloses en l’Annex II de la Llei es 
declaraven protegides a Catalunya, diferenciant quatre categories de protecció (de 
major a menor A, B, C i D). Conseqüentment, s’estableix en l’article 19 l’obligació de 
totes les Administracions Públiques d’assegurar la preservació, manteniment i 
recuperació dels biòtops i hàbitats de les espècies protegides de l’Annex II en els 
instruments de planejament territorial i urbanístic que afecti els seus hàbitats. 
 
Tercera. La transformació urbanística que proposa el PAU i PPO RS – TN afecta 
hàbitats protegits 
 
L’Informe tècnic ambiental emès el dia 17 de febrer de 2010 pels serveis tècnics de la 
Direcció de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès destaca que la 
transformació urbanística proposada pel PAU i PPO RS – TN suposa, entre altres 
afeccions, l’actuació sobre hàbitats d’interès comunitari objecte de protecció i 
preservació per les Directives 92/43/CEE i 97/62/CE i els Reials Decrets que les 
transposen al Dret espanyol. L’informe estableix que la zona de Torre Negra està 
formada per diferents hàbitats catalogats com d’interès comunitari per la normativa 
comunitària i estatal. Concretament, aquests hàbitats objecte de protecció estan 
inclosos en l’Annex I “Hàbitats naturals d’interès comunitari la conservació de la qual 
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requereix la designació de zones d’especial conservació” del Reial Decret 1193/1998, 
de 12 de juliol, que modifica el RD 1997/1995. Amb tot, aquests hàbitats protegits de 
l’àmbit de Torre Negra ja estaven protegits pel RD 1997/1995 que transposava la 
Directiva 92/43/CEE.  
 
Per aquest motiu, els hàbitats existents en l’àmbit del PAU i PPO RS – TN són zones 
de protecció d’interès comunitari que s’han de preservar i protegir, no només pels 
hàbitats que formen sinó també per les espècies animals que hi viuen i que també 
seran objecte de protecció. En aquest sentit, el PAU i PPO RS – TN no es pot aprovar 
provisionalment tal i com s’ha presentat amb data de 10 d’abril de 2001 perquè la 
seva execució afectaria hàbitats naturals d’interès comunitari vulnerant el què 
disposen els RD 1997/1995 i 1193/1998, i alhora, el què estableixen les Directives 
comunitàries 92/43/CEE i 97/62/CE. 
 
Segons el punt 2.3.1 de l’Informe Tècnic Ambiental, dins de l’àmbit del PAU i PPO RS 
– TN existeixen entramats de petites rieres i torrents on destaquen els fragments 
d’albereda (àlber – populus alba), de salzeda (salze – salix alba) i d’omeda  
mediterrània (om – ulmus minor) i també de sargar (sarga – salix elaeagnos) i 
avellanosa (avellaner – corylus avellana), tots ells fragmentaris i força degradats amb 
bardissa i canyar, que són propis dels boscos de ribera. D’acord amb el RD 
1193/1998, aquestes espècies estan incloses dins dels “Boscos galeria de salix alba i 
populus alba (codi Natura2000 92A0)” de l’Annex I que s’inclouen dins dels Boscos 
mediterranis caducifolis (codi 92).  
 
En l’àmbit del PAU i PPO RS – TN també existeixen masses d’alzinars i rouredes que 
tal i com exposa l’informe tècnic ambiental en el punt 2.3.2. “han quedat dels boscos 
que devien ocupar la majoria de les muntanyes abans de la seva explotació. Això fa 
que tinguin especial valor simbòlic i ecològic” i conseqüentment, d’acord amb l’Annex 
I del RD 1193/1998, són objecte de protecció els “Alzinars de Quercus ilex i Quercus 
rotundifolia (codi Natura2000 9340)”.  
 
Amb tot, d’acord amb l’informe, “els hàbitats boscosos ben constituïts són les pinedes 
de pi blanc (pinus halepensis) i pi pinyer (pinus pinea) amb sotabosc de màquies o 
garrigues que s’inclou en l’Annex I com “Pinedes mediterrànies de pins sesogeans 
endèmics (codi Natura2000 9540)”. 
 
Davant d’aquesta situació, es conclou que aquests hàbitats d’interès comunitari 
existents dins de l’àmbit del PAU Torre Negra s’han d’incloure necessàriament en una 
zona d’especial conservació en la futura aplicació del RD 1193/1998 pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya. Cal recordar que als efectes de tramitació d’aquest PAU i 
PPO RS – TN ens trobem a l’any 2001, i en aquest moment la Generalitat de 
Catalunya encara no ha definit les zones d’especial conservació en aplicació de la 
normativa comunitària. Per tant, com que l’àmbit del PAU i PPO RS – TN inclou 
diferents hàbitats naturals d’interès comunitaris que s’han d’incloure en una zona 
d’especial conservació per les seves característiques, tal i com s’observa en l’apartat 
2.4 de l’Informe tècnic ambiental, no poden ser objecte d’inclusió en un PAU i un PPO 
que promou precisament la seva transformació urbanística, i al cap i a la fi, la seva 
progressiva i imparable desaparició de Torre Negra. 
 
Per consegüent, el Programa d’Actuació Urbanística i el Pla Parcial d’Ordenació 
examinats són incompatibles amb la preservació d’aquells hàbitats. 
 
Quarta. La transformació urbanística que proposa el PAU afecta fauna 
protegida. 
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En el punt 2.4 de l’Informe tècnic ambiental emès el dia 17 de febrer de 2010 per part 
dels serveis tècnics de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès també 
es destaca l’existència, dins de l’àmbit territorial del PAU i PPO RS – TN, de diferents 
espècies que a la tardor s’observen com migren cap al sud, com són l’àguila 
pescadora (P.haliaetus), l’esparver vulgar (accipiter nisus), l’aligot (buteo buteo). 
Altres espècies que també es poden trobar en la seva migració són la cigonya 
comuna i la cigonya negra (ciconia ciconia i ciconia nigra), el rossinyol (luscinia 
megarhynchos), el trencapinyes (loxia curviostra) i el pinsà comú (fringilla coelebs). 
D’altra banda, també s’hi poden observar espècies com l’esmerla (falco columbarius) 
i l’oreneta cua-rogenca (hirundo daurica). Així doncs, la Serra de Collserola en la 
seva globalitat, incloent l’àmbit del PAU Torre Negra, són una important zona de pas 
de totes aquestes aus migratòries. 
 
Totes aquestes aus migratòries menys la cigonya negra i l’àguila pescadora, que 
tenen un grau més elevat de protecció, estan catalogades dins la categoria 
d’espècies d’interès especial d’acord amb l’Annex II del Reial Decret 439/1990, de 30 
de març, pel qual es regula el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades. La cigonya 
negra (ciconia nigra) està catalogada com a espècie en perill d’extinció i l’àguila 
pescadora (p. haliaetus) està catalogada avui com espècie vulnerable. Per tant, és 
indubtable la necessitat de protegir tot l’àmbit de la Serra de Collserola incloent 
l’àmbit del PAU Torre Negra. 
 
En l’apartat 2.5 del mateix informe es determina quines són les espècies que habiten 
dins de l’àmbit delimitat pel PAU Torre Negra, de les quals la major part es troben 
catalogades en el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades dins de la categoria 
d’espècies d’interès especial a protegir (annex II del RD 439/1990).  
 
Entre parèntesis es fa constar el codi de l’espècie protegida en el Catàleg 
(VER/número). Podem destacar diferents espècies: 
 
• De la família de les rapinyaires, a Collserola hi ha rapinyaires nocturnes com el 

mussol banyut -asio otus- (VER/224), destacant que l’àmbit de Torre Negra és un 
dels pocs llocs on cria en tot el Parc de Collserola i entorn; l’òliba -tyto alba- 
(VER/219) que segons s’informa en l’Informe Tècnic ambiental és una espècie que 
està en regressió a Collserola i que per tant, cal prestar-hi una protecció especial. 
Pel que fa a les rapinyaires diürnes cal destacar el xoriguer comú -falco 
tinnunculus- (VER/139) que és una espècie d’una raresa considerable a Collserola. 
També cal destacar la presència ocasional de l’àguila marcenca -circaetus gallicus- 
(VER/127) i del falcó mostatxut -falco subbuteo- (VER/142). 

 
• D’espècies de caràcter euro-siberià cal destacar el pinsà comú -fringilia coelebs- 

(descatalogada del CNEA el 9 de juny de 1999 VER/339) i el durbec -
coccothraustes coccothraustes- (VER/346). 

 
• Espècies poc comunes a la zona com el cucut reial –clamator glandarius- 

(VER/217) i la fagina –martes foina- (no inclosa en el CNEA), segons ens diu 
l’informe tècnic, és una espècie que de tot Collserola només es coneix la seva 
presència a la zona de la Torre Negra i de Can Montmany. 

 
En aquest sentit, l’àmbit del PAU i PPO RS – TN inclou diferents espècies 
catalogades dins de la categoria d’espècies d’interès especial del CNEA, i per aquest 
motiu s’han de protegir de la transformació urbanística de l’àmbit. L’article 7 del RD 
439/1990 estableix que la inclusió d’una espècie en el Catàleg Nacional d’Espècies 
Amenaçades, i en aquest cas com a espècie d’interès especial a protegir, comportarà 
automàticament l’aplicació en tot el territori estatal dels efectes previstos en l’article 
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31.5 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora 
i fauna silvestres.  
 
Concretament, l’article 31.5 de la Llei 4/1989 estableix que la catalogació d’una 
espècie, subespècie o població en la categoria d’”interès especial” exigirà la redacció 
d’un “Plan de Manejo” que determinarà les mesures necessàries per a mantenir les 
poblacions de les espècies a protegir a un nivell adequat. A data de 10 d’abril de 2001 
la Generalitat de Catalunya, òrgan competent d’acord amb l’article 31.6 de la Llei 
4/1989, no ha redactat el “Plan de Manejo” d’aquestes espècies. 
 
Davant d’aquesta realitat, també es conclou que aquestes espècies d’interès 
especial, en perill d’extinció o amenaçades que habiten dins de l’àmbit del PAU i PPO 
RS – TN s’han d’incloure necessàriament en una zona d’especial conservació en què 
es protegeixin mitjançant la protecció del seu hàbitat, i s’ha de redactar un “Plan de 
Manejo” que en garanteixi la seva protecció i la seva conservació en l’àmbit de Torre 
Negra.  
 
D’altra banda, aquestes espècies citades amb anterioritat també estan protegides a 
Catalunya per la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció d’animals de Catalunya, 
vigent a 10 d’abril de 2001 (avui refosa en el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril). 
Concretament, de les aus migratòries que migren per l’àmbit de Torre Negra, l’Annex 
II de la Llei 3/1988 inclou amb la categoria de protecció A) la cigonya negra i l’àguila 
pescadora, amb la categoria de protecció B) la cigonya comuna i l’esmerla, amb la 
categoria C) l’esparver vulgar i l’aligot, i amb la categoria D) el rossinyol, el 
trencapinyes, el pinsà comú i l’oreneta cua-rogenca. De les aus que habiten dins de 
l’àmbit del PAU i del PP de Torre Negra, la Llei 3/1988 protegeix amb la categoria B) 
el falcó mostatxut; amb la categoria C) el mussol banyut, l’òliba, el xoriguer comú, 
l’àguila marcenca i el cucut reial; i amb la categoria D) el pinsà comú i el durbec.  
 
En efecte, l’article 18 de la Llei 3/1988 estableix que les espècies incloses en l’Annex 
II de la Llei es declaren protegides a Catalunya, i per aquest motiu, l’article 19 
estableix que els instruments de planejament territorial i urbanístic hauran 
d’assegurar la preservació, manteniment i recuperació dels biòtops i hàbitats de les 
espècies protegides. En aquest sentit, la Llei 3/1988 obliga, mitjançant els instruments 
de planejament, a preservar, mantenir i recuperar l’àmbit del PAU i PPO de la Ronda 
Sud – Torre Negra que és l’hàbitat d’aquestes espècies, ja sigui perquè és una zona 
de pas per a la migració, com és el seu hàbitat propi.  
 
Per tant, com que l’àmbit del PAU i PPO RS – TN inclou diferents espècies 
amenaçades que han estat catalogades d’acord amb la Llei 4/1989 i el RD 439/1990, 
i que han estat declarades protegides a Catalunya per la Llei 3/1988, no poden ser 
objecte d’inclusió en un PAU i en un PPO que promou precisament la seva 
transformació urbanística, i al cap i a la fi, la seva progressiva i inaturable desaparició. 
 
Per consegüent, el Programa d’Actuació Urbanística examinat és incompatible amb la 
preservació d’aquelles espècies. 
 
Cinquena. Incidència de la urbanització parcial de l’àmbit territorial del PAU 
Torre Negra. 
 
Dels informes tècnics emesos en l’expedient administratiu i del conjunt de les 
al·legacions formulades es conclou, majoritàriament, que els espais afectats per la 
protecció dels hàbitats i la fauna no inclouen la totalitat de l’àmbit territorial del PAU i 
del PPO RS – TN, sinó que afecten a diverses parts del mateix. Per aquest motiu, i 
considerant especialment que la proposta d’ordenació continguda en el PAU 
concentra els usos residencials en el sector nord, en la part més propera al sòl urbà 
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del municipi, cal determinar si la urbanització parcial del sector permetria la 
preservació dels espais protegits.  
 
Per a garantir la màxima objectivitat en l’anàlisi d’una qüestió essencial per a la 
viabilitat del PAU i del PPO RS – TN i especialment per avaluar la seva compatibilitat 
amb la protecció dels elements indicats amb anterioritat es van incorporar a 
l’expedient administratiu informes pericials emesos sobre l’àmbit territorial del PAU i 
del PPO per a experts independents. Aquella garantia d’independència i objectivitat 
ve assegurada per l’elecció dels pèrits, efectuada per la Sala Contenciosa – 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el marc dels 
procediments judicials seguits davant la Secció Tercera d’aquella Sala, en els 
recursos 312/2004, 333/2004 i 378/2004, sense intervenció de les parts interessades. 
 
En l’Informe emès pel Biòleg senyor Salvador Cid Murillo, de data 22 d’octubre de 
2007, es destaca que el sector de Torre Negra gaudeix d’una rica varietat d’hàbitats  
que són ocupats, de forma permanent o temporal, per una extensa relació d’espècies 
de fauna salvatge autòctona, la major part de la qual es troba protegida per diferents 
normatives ambientals en vigor (pàgina 6), així com els hàbitats de ribera (pàgina 7), 
que fan de connector o enllaç entre el bosc i els camps, que contenen uns valors 
ecològics de primera magnitud, tant per la seva vegetació com per la fauna 
associada. En consideració a aquells elements afirma que la possible urbanització, ni 
que fos parcial, de la Torre Negra afectaria negativament la seva fauna. La 
urbanització d’una àrea rural amb vegetació natural, o naturalitzada, i la seva fauna 
associada suposaria la destrucció irreversible dels hàbitats afectats i, per tant, 
implicaria la pèrdua definitiva dels sistemes naturals, amb la seva fauna i flora (pàgina 
7). 
 
L’Informe indica que la possible urbanització de la Torre Negra afectaria, sobretot, 
l’àrea més propera a l’actual casc urbà de Sant Cugat i, per tant, destruiria, 
parcialment o totalment, els espais oberts esmentats, amb la pèrdua dels hàbitats 
afectats, la fauna associada i els valors i funcions, tant socials com ambientals, que 
actualment ofereixen a la societat (pàgina 8). Per últim, com a conclusió final del seu 
dictamen, afirma que la preservació de les espècies de fauna salvatge autòctona, i 
dels seus hàbitats, de la Torre Negra és del tot incompatible amb la urbanització, total 
o parcial, d’aquell sector, ja que suposaria la pèrdua irreversible, no solament dels 
valors ambientals que conté, sinó també dels hàbitats protegits i l’afectació greu i 
severa de les espècies de fauna protegida que hi habiten (pàgina 13). 
 
Per avaluar millor la incidència del contingut del dictamen envers el conjunt físic del 
sector, s’incorpora a aquesta proposta el mapa número 2 que es va incorporar a 
aquell dictamen, que es correspon amb la situació física dins de l’àmbit del PAU dels 
hàbitats d’interès vital per a la fauna: 
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En l’Informe emès per la Biòloga senyora Anna Ruiz Martínez, de data abril de 2007, 
es coincideix en que un dels factors que condicionen més negativament el poblament 
faunístic d’un espai com el sector de Torre Negra és la pèrdua d’àrees obertes per 
abandonament de l’activitat agrícola. La pèrdua d’hàbitats oberts com els conreus, 
erms i prats, és la causa que molta de la fauna lligada a aquests ambients vagi 
disminuint i vagi apareixent les espècies lligades a espais forestals. També coincideix 
en que la urbanització total o parcial del sector implicaria la desaparició d’espais 
oberts o en mosaic, sinó també la desaparició dels hàbitats necessaris per la 
supervivència de determinades espècies (pàgina 25).   
 
En l’Informe també s’afirma que la urbanització de part del sector de Torre Negra 
afectaria al desenvolupament natural de les espècies que actualment hi viuen, ja que 
desapareixeria el seu hàbitat natural i en conseqüència les espècies també. Les 
espècies que hi viuen actualment són espècies adaptades a espais oberts i conreats, 
i si s’urbanitza una part d’aquest espai, les espècies desapareixeran (pàgina 27).  
 
En l’Informe emès pel Biòleg senyor Eduardo Clavera Emperador, de data 18 de juny 
de 2007, també es coincideix en les conclusions emeses pels pèrits anteriors. Opina 
que la urbanització de part del sector de Torre Negra afectaria greument el 
desenvolupament natural de les espècies que actualment hi viuen, en desaparèixer 
l’hàbitat natural que és molt escàs en l’entorn de Collserola (pàgina 18). La 
urbanització de Torre Negra, ni que sigui parcial, produiria un gran impacte sobre 
aquell conjunt (pàgina 19).  



                   
                   SESSIÓ  PLE  EXTRAORDINARI  26.02.10                    pàg. 12 

 
ESBORRANY ACTA 

 
En l’Informe emès pel Ambientòleg senyor Jordi Romero Lengua, de data desembre 
de 2006, es destaca que els espais oberts de Collserola tenen un important valor per 
al manteniment de la biodiversitat del parc ja que contenen una diversitat d’espècies i 
sistemes naturals que no es troba en els paisatges forestals, clarament predominants 
a la Serra de Collserola (pàgina 54). Per aquest motiu, el manteniment de la 
biodiversitat i del funcionament natural actuals de Collserola depenen de manera 
important del manteniment dels espais oberts (pàgina 55). 
 
De tots aquests informes pericials, així com de l’informe dels serveis tècnics 
ambientals de l’Ajuntament de Sant Cugat, es conclou que la transformació 
urbanística proposada pel PAU i pel PPO de la Ronda Sud - Torre Negra, tot i que es 
concentri en una part concreta de l’àmbit, provocarà l’afectació, destrucció o alteració 
dels espais protegits. Per aquest motiu, cal considerar que el PAU i PPO són 
totalment incompatibles amb la preservació d’aquells elements. 
 
Sisena. L’execució del PAU i del PPO provoca la destrucció del paisatge actual, 
encara que la urbanització sigui parcial. 
 
Els informes pericials emesos en el marc dels procediments judicials seguits davant 
la Secció Tercera de la referida Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (recursos 312/2004 i 378/2004), també realitzats 
per experts independents designats directament pel Tribunal, determinen així mateix 
que la urbanització de l’àmbit territorial del PAU i del PPO de la Ronda Sud – Torre 
Negra, ni que sigui parcial, suposarà també la destrucció del paisatge actual. 
 
En l’Informe emès per l’Arquitecte Francesc Daumal Domènech, de data 12 de juny 
de 2007, es destaca que des del punt paisatgístic l’afecció de Torre Negra per una 
urbanització total o parcial pot ser no tan sols altament rellevant, amb la destrucció 
fins i tot irreversible d’elements de molt valor i/o únics, sinó a més a més pel 
trencament de l’equilibri existent entre la climatologia, el relleu i geologia, la vegetació 
i la fauna que ara hi és present. En la seva opinió, una urbanització parcial o total del 
sector comportaria una variació substancial amb la destrucció del paisatge vigent, i 
deixaria l’actual procés de reflexió i discussió de la societat sense sortida en aquest 
sector d’enllaç i connexió amb els paisatges verds dels entorns (pàgina 26). 
 
En el mateix sentit, en l’Informe emès per l’Arquitecte Eduard Suñén Pons, de data 7 
de maig de 2007, es destaca que les conseqüències i l’impacte que la urbanització 
total o parcial de la Torre Negra podria tenir  per  aquest   espai,  entès   com   a   una   
unitat paisatgística i de gran valor ecològic, segons demostren els estudis, seria 
irreversible, tant pel que respecta als valors del paisatge com pel que fa als valors 
ecològics, i això tant en relació al mateix àmbit, com per la relació que pot tenir amb 
l’estructura d’espais verds de tot el municipi (pàgina 14).  
 
Per consegüent, com es conclou en aquells informes pericials, la transformació i 
urbanització parcial d’aquell sector no impediria la destrucció del paisatge actual, 
provocant un atemptat real al medi natural en determinar l’alteració del camp visual 
actual i del paisatge d’aquell sector. Els valors que resulten afectats no estan dins de 
l’àmbit de competències del consistori municipal. La discrecionalitat que podria 
emparar l’ordenació urbanística d’aquell sector s’enfronta directament amb l’interès 
de la col·lectivitat dels ciutadans a gaudir d’un medi ambient adequat.  
 
L’article 45 de la Constitució Espanyola garanteix el dret de tots els ciutadans a gaudir 
d’un medi ambient adequat i s’oposa a qualsevol actuació que el malmeti i lesioni. El 
manament que aquell precepte imposa a tots els poders públics a protegir-ho, 
defensar-ho i restaurar-ho determina la prohibició de totes aquelles actuacions que 



                   
                   SESSIÓ  PLE  EXTRAORDINARI  26.02.10                    pàg. 13 

 
ESBORRANY ACTA 

puguin alterar el seu contingut. La seva defensa no s’atribueix a un òrgan determinat 
sinó, en consideració al valor suprem que es protegeix, es reconeix aquella atribució 
a qualsevol poder públic. 
 
El paisatge és precisament un dels components que integren el concepte de medi 
ambient. La doctrina del Tribunal Constitucional (sentències 102/1995 i 64/1982) ha 
descompost els elements que constitueixen la noció de medi ambient que deriva de 
l’article 45 de la Constitució, en distingir un component estàtic integrat pels recursos 
naturals (aire, aigua, sòl fauna i flora), el paisatge entès com a dimensió estètica de 
l’ambient i en el que s’integren ingredients naturals (terra, mar, muntanya) amb altres 
culturals i històrics; i un component dinàmic en el que el medi ambient s’observa com 
un sistema que supera la suma o juxtaposició dels recursos naturals i la seva base 
física. En consideració a aquests genèrics components defineix el medi ambient com 
el conjunt de circumstàncies físiques, culturals, econòmiques i socials que envolten a 
les persones oferint-los un conjunt de possibilitats per realitzar la seva vida. 
 
Per consegüent, la competència atribuïda a les corporacions locals per aprovar el 
planejament i ordenar l’ús del sòl i l’habitatge no les faculta a intervenir negativament 
en el medi natural. Aquest bé no està sota control i disposició de les autoritats 
municipals i, en conseqüència, no el poden restringir, limitar o alterar. La incidència 
negativa del PAU i del PPO del sector de la Ronda Sud - Torre Negra sobre el medi 
ambient suposa la improcedència de la seva aprovació per vulneració de l’article 45 
de la Constitució.  
 
Setena. El PAU incompleix  les  propostes  del  Pla especial d’ordenació i 
protecció del Parc de Collserola. 
 
L’Informe tècnic ambiental emès el dia 17 de febrer de 2010 pels serveis tècnics de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en sentit coincident amb 
l’Informe tècnic emès el dia 22 de febrer de 2010 pels serveis tècnics de Planejament 
i Gestió Urbanística del mateix Ajuntament, i amb l’Informe del Consorci del Parc de 
Collserola del dia 27 de novembre de 2009, confirma que l’àmbit nord-oest del PAU 
Torre Negra inclou una zona de 15,5 hectàrees que es troba integrada dins de l’àmbit 
del Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola 
(PEPco), aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona el dia 1 
d’octubre de 1987 (BOP de Barcelona número 58, del dia 8 de març de 1988). 
 
El Pla especial d’ordenació i protecció del medi natural amb l’objecte d’aconseguir la 
preservació dels recursos naturals i l’equilibri ecològic que cal conservar, contempla 
diverses directrius o recomanacions amb caràcter d’avanç de pla dels instruments de 
planejament que en cada cas correspongui per al seu desenvolupament. En l’apartat 
6.2 de la Memòria del Pla especial, de caràcter normatiu per disposició de l’article 3.1 
de les Normes Urbanístiques, es proposa un límit màxim per als creixements definits 
en el PGM, plantejat des de la lògica del propi Parc, és a dir, a partir dels elements de 
paisatge i funcionals d’interès (espais naturals, seminaturals i agrícoles). Ho tracta 
com un reconeixement geogràfic i paisatgístic d’aquest amb la finalitat de fer coherent 
el desenvolupament urbà que la ciutat necessita amb aquestes característiques del 
territori rústic. Mitjançant el contrast de les dues lògiques, la del creixement urbà com 
a complement i desenvolupament de la ciutat existent; i la del territori rústic del Parc, 
perquè no vegi reduït el seu sentit, en els àmbits fronterers a retalls d’espais verds, 
sense coherència amb el Parc, que es defineix l’àmbit del Parc com a límit del 
creixement urbà. 
 
Pel que fa referència concreta a la part de l’àmbit del PAU i del PPO del sector de la 
Ronda Sud - Torre Negra situat dins de la delimitació del Pla Especial d’ordenació i 
protecció del medi natural, identificat com a sector de “Can Calders. Torre Negra” 
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s’indica que es troba localitzat en una àrea agrícola d’interès paisatgístic vinculada al 
Parc de Collserola, on no sembla desitjable una transformació residencial desavinent 
amb l’estructura geogràfica i paisatgística del paratge. Pel contrari, es considera 
tolerable un desenvolupament en aquest sector com a dotació privada o pública, 
vinculada al Parc de Collserola, amb les servituds paisatgístiques que s’esmenten 
pels equipaments localitzats al parc. 
 
La proposta del PAU i del PPO resulta incompatible amb les determinacions del Pla 
Especial d’ordenació i protecció del medi natural, com es conclou en l’apartat 4.2.2 de 
l’informe tècnic emès pels serveis tècnics de Planejament i Gestió Urbanística de 
l’Ajuntament (Adequació de la Proposta al planejament vigent), en constatar de la 
superposició de l’àmbit del PAU i del PPO del sector de la Ronda Sud - Torre Negra 
amb el del Pla especial d’ordenació i protecció del medi natural del Parc de 
Collserola, que la major part dels sostre d’ús plurifamiliar que proposa el PAU se situa 
sobre els terrenys que proposa preservar el Pla especial.  
 
Vuitena. Informe desfavorable del Consorci del Parc de Collserola. 
                       
En compliment de la competència que l’article 11 de les Normes Urbanístiques del 
PEPco atribueix a l’òrgan gestor del Parc per a informar sobre la coherència 
paisatgística i funcional del desenvolupament del planejament en àrees urbanes del 
parc, i en compliment de l’article 6 dels Estatuts del Consorci, el Consorci del Parc de 
Collserola va emetre informe de data 27 de novembre de 2009 sobre el contingut del 
PAU i del PPO del Sector de la Ronda Sud - Torre Negra, en sentit desfavorable.  
 
En l’apartat III.2 de l’Informe, s’indica que la memòria del PEPco, en el seu apartat 5.3 
titulat “El territori rústic com a reserva urbana del PGM” ja assenyalava l’any 1987 que 
des de la consideració del territori rústic com a un conjunt de paisatges (agrícola, 
forestal), en el qual la diversitat és un factor enriquidor, i tots ells per diferents 
conceptes valuosos i preservadors de l’equilibri ecològic, si són correctament 
configurats, sorgeix la necessitat de conservació i d’enfortiment del paisatge agrícola i 
dels espais naturals o seminaturals, en aquells indrets configuradors del territori rústic 
i poc adients al desenvolupament de la ciutat. En aquest sentit, l’informe afirma que 
“sens perjudici de la posterior modificació del PGM que prohibeix l’ús residencial en 
general al sector del Parc Rural de la Torre Negra, qualsevol tramitació d’un 
instrument de planejament que desenvolupi un sector residencial en el sector de 
Torre Negra, des de l’aprovació del PEPCo l’any 1987 ha de considerar-se 
incompatible amb els seus objectius de preservació de la Serra de Collserola” 
 
D’altra banda, tal i com s’exposa en les consideracions anteriors, l’apartat III.3.4 de 
l’Informe del Consorci del Parc de Collserola confirma que “el sector de Torre Negra 
conté diverses espècies i hàbitats incloses en la Xarxa Natura 2000. Això és coherent 
amb la protecció d’aquest espai iniciada amb l’aprovació de la modificació puntual del 
PGM i concretada amb la redacció del Pla especial de Protecció i Millora Rural per a 
l’Àmbit del Parc Rural de la Torre Negra”. I en aquest sentit, es conclou dient que “el 
Pau i PP Torre Negra són incompatibles amb les directives comunitàries de 
conservació dels hàbitats, les espècies i la biodiversitat.” 
 
L’Informe del Consorci també destaca en l’apartat III.5.5 que el PAU i el PP del sector 
de la Ronda Sud – Torre Negra hauria de sotmetre’s a avaluació ambiental de 
conformitat amb el què disposa el Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, 
d’avaluació d’impacte ambiental, en la redacció vigent a 10 d’abril de 2001. En efecte, 
d’acord amb l’article 1.1, posat en relació amb el Grup 10.b) 4 de l’Annex I, els 
projectes, públics o privats que no assolint els valors dels llindars establerts en el 
mateix annex I, es desenvolupin en zones especialment sensibles, designades en 
aplicació de les Directives 79/409/CEE i 92/43/CEE, hauran de sotmetre’s a una 
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avaluació d’impacte ambiental quan consisteixin en una transformació de l’ús del sòl 
que impliqui l’eliminació de la coberta vegetal, sempre i quan aquesta transformació 
afecti superfícies superiors a 10 hectàrees. 
 
En conclusió, els serveis tècnics del Consorci del Parc de Collserola afirmen que 
l’aprovació definitiva del PAU Torre Negra no només és incompatible amb la vigent 
qualificació de sòl no urbanitzable sinó que és contrària tant amb el contingut de la 
memòria del PEPco com amb la normativa vigent urbanística i mediambiental i de 
protecció dels espais naturals, i per aquest motiu informen desfavorablement. 
 
Novena. Informe desfavorable del Museu de Sant Cugat. 
 
L’informe de valoració i actuació sobre el patrimoni elaborat el 18 de febrer de 2010 
pel Museu de Sant Cugat del Vallès estableix que l’àmbit del PAU i del PPO no fa cap 
previsió per a la gestió i conservació del conjunt patrimonial que es troba situat dins 
de l’àmbit de la Torre Negra, com és el cas dels edificis d’estil modernista i primer terç 
del segle XX situats a la Rambla de Can Bell i Passeig Calado, de les zones 
d’expectativa arqueològica de jaciments de l’època ibèrica, romana i medieval, del Pi 
d’en Xandri, així com la Torre Negra entre d’altres. 
 
En l’actualitat, aquests elements patrimonials inclosos dins de l’àmbit de Torre Negra, 
tal i com estableix l’informe, ja gaudeixen d’un nivell de protecció a l’estar inclosos en 
la “Revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat 
del Vallès” i/o en el “Pla de Gestió del Patrimoni Històric i cultural del Parc Rural de la 
Torre Negra”. 
 
Tanmateix, tot i no haver estat catalogats com a Béns Culturals d’Interès Local ni com 
a Béns Culturals d’Interès Nacional a data de 10 d’abril de 2001, l’informe estableix 
que d’acord amb l’article 18.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català, aquests elements patrimonials identificats dins de l’àmbit del PAU i 
del PPO formen part del Patrimoni Cultural Català perquè compleixen els valors 
establerts en l’article 1 de la Llei 9/1993. Concretament, aquests elements 
patrimonials tenen respectivament un valor històric, artístic, arquitectònic, 
arqueològic, paleontològic pel qual mereixen la seva protecció i una defensa especial, 
de tal manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans presents i futurs. 
 
Per aquest motiu, el Museu de Sant Cugat informa que “és totalment desaconsellable 
la urbanització del sector, i molt especialment la de la seva meitat est, per l’impacte 
negatiu sobre els valors patrimonials, de la Torre Negra i el seu entorn, però també, i 
dins d’aquest entorn rural mateix, del camí de Sant Medir (antic camí de Barcelona), 
el pi d’en Xandri, i la resta d’elements d’aquell sector. Aquest impacte afecta tant el 
context quasi original dels elements a conservar, així com la possibilitat de gaudi per 
als ciutadans”.  
 
Així doncs, el PAU i el PPO del sector de la Ronda Sud – Torre Negra presentats 
amb data de 10 d’abril de 2001 són incompatibles amb la protecció del patrimoni 
cultural existent en l’àmbit de Torre Negra. 
 
Desena. Aprovació i execució del Pla especial de protecció i millora per a 
l’àmbit  del Parc Rural de Torre Negra. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, va aprovar definitivament en data 
30 d’abril de 2008, el projecte de Pla Especial de protecció i millora rural a l’àmbit del 
Parc Rural de la Torre Negra, de Sant Cugat del Vallès, que fou publicat en el DOGC 
número 5216 de 16 de setembre de 2008. 
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L’àmbit d’aplicació del Pla Especial deixa fora els sòls qualificats com a sòl urbà i els 
sòls inclosos dins de l’àmbit del Pla Especial de la Ronda Sud i inclou l’àmbit de la 
modificació puntual del PGM per a la preservació integral del sector de la Torre 
Negra, aprovada inicialment i provisionalment per l’Ajuntament de Sant Cugat el 28 
d’abril de 1998 i 19 de gener de 1999 respectivament, i definitivament pel Govern de 
la Generalitat en data de 21 d’octubre de 2003, que classifica l’àmbit de Torre Negra 
com a sòl no urbanitzable d’especial protecció. Amb data de 27 de febrer de 2009 la 
Sala contenciosa administrativa del TSJC va dictar una sentència que va anul·lar 
l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, però a data d’avui aquesta 
Sentència no és ferma perquè l’Ajuntament l’ha recorreguda en cassació davant del 
Tribunal Suprem. Per aquest motiu, la modificació del PGM de 2003 és plenament 
vigent, així com el Pla Especial de protecció i millora rural de Torre Negra. 
 
D’altra banda, en execució de les disposicions del Pla Especial, la Junta de Govern 
de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 16 de novembre de 2009 va acordar 
aprovar definitivament la Memòria valorada per a la instauració d'un hort pedagògic i 
productiu al Parc Rural de la Torre Negra, recuperant així els usos agraris d’una part 
de l’àmbit que s’havien perdut. Aquest acord fou publicat al BOPB de 9 de desembre 
de 2009.  
 
Així doncs, la tramitació d’aquest PAU i PP també esdevé contrària a les 
determinacions d’aquest Pla Especial i de la seva execució.  
 
Onzena. Aprovació de l’avanç de MPGM al sector de la Torre Negra. 
 
L'Ajuntament de Sant Cugat està tramitant una modificació del Pla General 
Metropolità al sector de la Torre Negra que es va sotmetre a informació pública 
mitjançant la publicació en el BOPB de 3 d’agost de 2009 de l’Avanç de la MPGM 
aprovat en la sessió ordinària del dia 20 de juliol de 2009. En aquests moments, 
l’Ajuntament de Sant Cugat està valorant les al·legacions presentades a l’avanç de 
Pla i elaborant el document que es sotmetrà al Ple per a la seva aprovació inicial. 
 
Dotzena. Tramitació del Projecte de Decret de declaració del Parc Natural de la 
Serra de Collserola que inclou l’àmbit de Torre Negra. 
 
Des del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya s’ha 
sotmès a informació pública mitjançant la publicació en el DOGC de 2 de desembre 
de 2009 el “Projecte de Decret de declaració del parc natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada – Can 
Balasc” que inclou dins de l’àmbit del Parc Natural l’àmbit de la Torre Negra que ara 
es pretén desenvolupar en execució del PAU i del PPO, excloent tres enclavaments 
urbans i la zona destinada a la Ronda Sud. El termini d’informació pública va finalitzar 
el 16 de gener de 2010 i en aquests moments el Projecte de Decret està pendent de 
la seva aprovació. 
 
En efecte, des de la Generalitat de Catalunya s’ha analitzat l’àmbit de Torre Negra i la 
seva indiscutible connexió amb l’actual àmbit del Parc de Collserola, i s’ha considerat 
que ha de ser objecte d’una protecció especial mitjançant la seva inclusió dins de 
l’àmbit del Parc Natural. Tal i com hem exposat en les consideracions anteriors, 
l’àmbit de Torre Negra inclou hàbitats naturals d’interès comunitari que s’han de 
protegir d’acord amb el què estableix el RD 1193/1998, i inclou una fauna que també 
s’ha de protegir d’acord amb la normativa estatal i amb la normativa catalana. Per 
aquest motiu, s’ha decidit adequar l’àmbit del Parc a la realitat natural existent. 
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Així doncs, la tramitació d’aquest PAU i PP també esdevé contrària a les 
determinacions d’aquest àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola definit pel 
Projecte de Decret.  
 
Tretzena. El PAU i el PPO de Torre Negra incompleixen el Decret Legislatiu 
1/1990 i el Reglament de Planejament. 
 
En l’Informe tècnic emès el dia 22 de febrer de 2010 pels serveis tècnics de 
Planejament i Gestió Urbanística de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es destaca 
que el PAU i el PPO del sector de la Ronda Sud - Torre Negra incompleix l’article 28 
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i els articles 72 i 74 del 
Reglament de Planejament de 23 de juny de 1978 (Reial Decret 2159/1978), en no 
incorporar documentació essencial per a l’avaluació tècnica i jurídica de la  proposta.   
 
L’informe tècnic exposa que el PAU de Torre Negra tampoc conté cap estudi 
justificatiu de cap de les seves determinacions. El fet que el programa no integri cap 
estudi específic justificatiu de cap de les seves determinacions és un fet que 
comporta la pèrdua de valor de les pròpies argumentacions tota vegada que no es 
fonamenten més que en afirmacions efectuades pel propi redactor del programa i del 
pla, sense cap base objectiva que permeti la seva constatació. En el mateix sentit el 
PPO, doncs es limita a reproduir les determinacions del PAU sense que s’hagi produït 
cap estudi justificatiu previ. 
 
En segon lloc, el PAU del sector de la Ronda Sud – Torre Negra no ha realitzat un 
estudi consistent en examinar i analitzar de forma ponderada les alternatives 
existents i justificar i valorar l’alernativa escollida. En aquest sentit, tot i que no és un 
capítol obligat en la Memòria d’un PAU, atès a la problemàtica existent, es considera 
que el PAU hauria d’haver estudiat l’alternativa 0, és a dir, no desenvolupar 
urbanísticament el sector tot preservant integralment els valors ambientals existents. 
 
El PAU tampoc conté els estudis que justifiquin la viabilitat tècnica de les necessàries 
connexions amb els sistemes generals i xarxes de serveis existents, les quals 
resulten fonamentals per a l’execució de les seves previsions, i en el mateix sentit, el 
PPO segueix les determinacions injustificades del PAU. L’estudi de la determinació 
de les connexions amb els sistemes generals existents (viaris i d’espais lliures) i amb 
les xarxes de serveis actuals (aigua, electricitat, sanejament d’aigües residuals i 
pluvials, enllumenat públic, gas, telèfon, etc) exigeix la identificació de les capacitats 
de les xarxes existents per a connectar-hi les noves previsions, per tal d’avaluar la 
necessitat o no de la seva ampliació o reforç, o bé la impossibilitat de disposar-ne. 
Aquest és un element essencial per a avaluar el programa d’actuació i el pla parcial, 
tota vegada que de la seva resolució se’n podrien desprendre modificacions 
importants sobre el present PAU i PPO en el sentit d’haver d’incorporar en el sector, 
per exemple, una eventual central elèctrica, o una depuradora d’aigües negres, o 
inclús haver de preveure actuacions extrasectorials fora de l’àmbit de reforçament, 
renovació o ampliació de xarxes de serveis existents. 
 
Pel que fa a la fixació de les etapes en les que el PAU Torre Negra proposa executar 
les seves previsions, no s’assenyalen expressament els terrenys que, per a la 
realització de les obres d’infraestructura dels sistemes generals, haurien d’urbanitzar-
se mitjançant Plans Parcials i, d’escaure’s, els que ho farien mitjançant Plans 
Especials.  
 
Pel que fa a la justificació de la conveniència i oportunitat del Pla, així com a 
l’establiment dels seus criteris d’ordenació i objectius, el PAU i el PPO Torre Negra no 
incorpora cap document annex que avali els seus aspectes essencials. En efecte, el 



                   
                   SESSIÓ  PLE  EXTRAORDINARI  26.02.10                    pàg. 18 

 
ESBORRANY ACTA 

fet que en l’elaboració del PAU i del PPO que proposa un creixement de la ciutat en 
més de 3.500 habitatges en un indret especialment sensible pel seu alt valor natural, 
ecològic, ambiental i cultural, no s’hagi incorporat cap informe o estudi que hagi 
justificat la compatibilitat d’aquest eventual desenvolupament amb la preservació 
d’aquest valors, per altra banda, reconeguts pel planejament vigent i pel propi PAU, 
desvirtua la proposta i desacredita l’afirmació del mateix PAU que estableix que el 
PAU resol l’acoblament entre els interessos preservacionistes i els immobiliaris. 
 
Pel que fa als plànols d’informació urbanística, destaca la deficient representació de 
les característiques naturals i usos del sòl, amb especial menció als aprofitaments 
agrícoles, forestals, ramaders i cinegètics que es donen en l’àmbit de la Torre Negra.  
 
Aquesta mancança en l’anàlisi de la realitat existent dóna com a resultat una proposta 
que preveu la implantació del nou sostre en àrees que, d’acord amb allò establert a 
l’informe tècnic ambiental esmentat anteriorment, són estratègiques pel seu alt valor 
com a hàbitats oberts els quals, en combinació als de caire boscós i arbustiu, donen 
lloc a l’estructura en mosaic identificativa de l’indret conegut com Rodals de la Torre 
Negra, atorgant-li aquest caràcter singular i de gran interès quan se l’emmarca dins 
de la Serra de Collserola. 
 
Així mateix, dins els plànols d’informació també es troba a faltar la representació de la 
infraestructura i serveis existents, amb indicació del seu estat, capacitat, i grau 
d’utilització.  
 
L’Informe tècnic adverteix deficiències en la documentació gràfica informativa referida 
a la identificació del sòl ocupat per l’edificació amb ús bàsicament residencial. El PAU 
manca d’un plànol topogràfic correcte sobre una base fiable que inclogui tant el sector 
de planejament com l’entorn immediat amb una extensió prudencial que permeti 
avaluar l’impacte de la proposta sobre el territori immediat. Tampoc incorpora un 
plànol del planejament vigent sobre una base fiable que inclogui les qualificacions 
urbanístiques i el règim del sòl del sector i de l’entorn immediat, de forma que permeti 
apreciar l’impacte de les determinacions proposades sobre el conjunt de l’estructura 
orgànica del territori, així com els detalls d’ordenació que es proposa modificar.  
 
Pel que fa als plànols d’ordenació es troba a faltar que el plànol de relació de 
l’ordenació proposada amb les previsions del Pla General, assenyalant les 
connexions amb els sistemes generals d’aquest, a escala adequada. 
 
El PAU tampoc incorpora un plànol de proposta correcte sobre una base fiable que 
inclogui les qualificacions urbanístiques i el règim del sòl que es proposa en el sector, 
així com les modificacions que es proposi fer en l’entorn immediat, de forma que 
permeti apreciar l’impacte corresponent  sobre el conjunt de l’estructura orgànica del 
territori, així com els detalls d’ordenació que es proposa modificar. El plànol hauria 
d’incloure necessàriament la superfície de les diverses zones o sistemes que el PAU 
proposa, en forma pormenoritzada, és a dir illa per illa, així com la superfície global 
del sector i la superfície de la xarxa viària bàsica. Els càlculs de superfícies s’haurien 
d’estendre per l’entorn immediat en la mida en que aquest sigui afectat per les 
determinacions del PAU.  
 
Pel que fa al Pla d’etapes, el PAU no identifica les obres d’urbanització corresponents 
a cadascuna de les etapes plantejades, així com la posta en servei de les reserves de 
sòl corresponents als equipaments que s’hagin d’establir a mida que s’urbanitzi, i la 
determinació dels nivells corresponents als serveis de subministrament d’aigua, 
d’energia elèctrica i d’evaquació per a que puguin ser utilitzats a mida que s’urbanitza. 
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L’Informe tècnic destaca també, negativament, la manca de previsió en el 
desenvolupament de les diferents etapes atès que no es resol, ni tant sols s’aborda, 
la planificació en el temps de les diverses infraestructures de serveis, el funcionament 
de les quals cal garantir a mida que s’urbanitza.  
 
Així mateix, l’Informe destaca que no es desprèn de la proposta que s’hagin 
relacionat les diferents etapes amb la recomanable equidistribució de beneficis i 
càrregues entre elles, o en tot cas amb les diferències màximes admeses amb una 
variació no superior al 15% respecte l’aprofitament mig de tot el sector, fet que 
comportaria, davant un eventual desenvolupament del sector, la necessitat de 
compensacions traslladades en el temps entre diferents sectors, fet que dificultaria 
enormement la gestió i la viabilitat del projecte. 
 
Pel que fa a la disposició de terrenys per acollir aquells equipaments que resultin 
necessaris a mida que s’urbanitza, l’Informe tècnic destaca que el pla d’etapes del 
PAU tampoc planifica aquest extrem. 
 
Pel que fa a l’estudi econòmic-financer, el PAU Torre Negra no justifica la viabilitat del 
PAU en funció dels recursos de finançament de l’adjudicatari o de l’òrgan urbanístic 
actuant, atès que en aquest cas no hi ha hagut adjuducatari de cap procés concursal 
ni nomenament de cap òrgan urbanístic actuant per al desenvolupament del sector de 
la Torre Negra. Es tracta doncs d’una situació no regulada ni per la reglamentació ni 
pel planejament urbanístic d’aplicació que comporta els conseqüents dubtes i 
indeterminacions que es desprenen del propi punt de la memòria. La referència a que  
els promotors del PAU compten amb recursos propis suficients no es garantia 
suficient de la viabilitat econòmica. En qualsevol cas, tampoc es justifiquen els 
recursos propis de l’entitat promotora i de la resta de propietaris del sector. 
 
L’Informe també destaca la inexistència d’estudi econòmic sobre la viabilitat de la 
proposta, amb estudis de mercat acurats i la determinació fiable dels costos, donat 
que hi manquen els estudis corresponents a les connexions dels serveis, 
infraestructures i sistemes urbanístics generals previstos amb els existents, així com 
la determinació, en base a aquests, de la possible necessitat de reforçar, ampliar o 
renovar les xarxes actuals de serveis, de dotar el sector amb grans infraestructures 
del tipus depuradora, central de transformació, o altres, o la necessitat d’escometre 
obres extrasectorials i actuacions aïllades vinculades al sector i necessàries per al 
seu desenvolupament.  
 
Tampoc es fa cap referència al caràcter públic o privat de les inversions a realitzar 
per a l’execució de les previsions del PAU, amb suficient especificació de les obres i 
serveis que s’atribueixen al sector públic i privat i indicació en el primer cas dels 
organismes o entitats públiques que assumeixen l’import de la inversió. 
 
En l’Informe dels serveis tècnics de Planejament i Gestió Urbanística de l’Ajuntament 
es reconeix que algunes de les deficiències indicades anteriorment serien 
esmenables, completant o corregint la documentació necessària.  
 
No obstant, altres deficiències poden comportar canvis substancials sobre la proposta 
i fins i tot el reconeixement de la seva inviabilitat, tant per manca de justificació 
d’aspectes econòmics fonamentals, com per manca de planificació per garantir la 
dotació a mida que s’urbanitza de serveis i equipaments, com per la indefinició del 
sistema de gestió del pla, com també per l’absència d’estudis annexos que avalin els 
aspectes essencials de la proposta i justifiquin la conveniència i oportunitat del 
programa, així com l’assoliment dels seus propis objectius. 
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Catorzena. L’ordenació proposada suposa el trencament del model                         
urbanístic. 
 
En l’Informe dels serveis tècnics de Planejament i Gestió Urbanística de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès es destaca que el PAU Torre Negra proposa la preservació, 
bàsicament, dels hàbitats boscosos i planteja la concentració de la nova edificació als 
terrenys més propers a les zones urbanes, que és precisament on es localitzen, en la 
seva major part, els hàbitats oberts, essencials per garantir el manteniment de 
l’estructura en mosaic, que és la que dota al conjunt de la seva singularitat i alt valor 
natural, ecològic, ambiental i cultural.  
 
Pel que fa al creixement intensiu, l’Informe exposa que, més enllà de la seva 
incompatibilitat amb les determinacions del PEPCo, es desprèn de la disposició de les 
illes edificables, l’amenaça sobre la continuïtat i protecció del Torrent del Sant Crist, 
actual element natural de contenció de la ciutat, i el trencament d’un dels puntals que 
sustenten el model de ciutat actual, consistent en l’endinsament de la massa verda de 
la Serra de Collserola vers el nucli urbà a través del Parc de Torreblanca fins la 
rambla del Celler Cooperatiu.  
 
Així mateix, considera inapropiat o del tot dubtós la definició d’un índex d’edificabilitat 
net tan elevat el qual, més enllà de superar el límit màxim previst per les zones 20b a 
l’article 117 de les NNUU del PGM, i atès que es preveu desenvolupar amb espais 
enjardinats annexes als edificis, resultaria un número de plantes superior a la planta 
baixa més tres pisos, superior a l’existent en sectors propers i de tipologia similar com 
per exemple l’Eixample Sud, amb planta baixa i dos pisos, o el Pla del Vinyet 
(Torreblanca)  amb  planta baixa i tres o quatre pisos. En aquest sentit, la definició 
d’aquesta tipologia, i més quan es proposa per un espai perifèric que s’endinsa en el 
Parc, significaria trencar el model urbanístic actual. En resum, passaríem d’una 
estructura urbana en que la Serra de Collserola s’endinsa al nucli urbà, per anar a 
una inversió de l’estructura i del model on fora l’edificació  la que saltant el torrent del 
Sant Crist s’endinsaria en el parc de Collserola. 
 
D’altra banda, pel que fa a l'acabament de la ciutat, la proposta del PAU i del PPO 
obvien per complert que el model urbanístic de la ciutat de Sant Cugat es caracteritza 
per l’endinsament del Parc a la trama urbana, contràriament al que el PAU planteja i 
que comporta la inversió del model, superant el límit que avui dia suposa el Torrent 
del Sant Crist de Llaceres i la invasió dels espais naturals per la ciutat. 
 
En darrer lloc, pel que fa al perseguit acoblament dels àmbits a urbanitzar amb 
l’entorn natural, tot introduint algunes millores significatives des del punt de vista 
ambiental respecte el planejament general (tractament gradual i integrat dels espais 
destinats a l’edificació amb el seu entorn, cessió de 80 hectàrees entre sistemes 
d’espais lliures i equipaments ambientals) amb l'objectiu de fer compatible un 
creixement intensiu de la ciutat amb la preservació dels mateixos terrenys als quals, 
ni el PAU ni el PPO justifiquen objectivament que aquesta proposa aconsegueixi 
l’acoblament preservant els valors ambientals. En aquest sentit, d’acord amb l’informe 
ambiental dels tècnics municipals i l’Informe del Consorci del Parc de Collserola, 
aquest objectiu és d’impossible assoliment.  
 
Per consegüent, les propostes contingudes en el PAU i en el PPO del sector de la 
Ronda Sud - Torre Negra són contradictòries amb el model de ciutat existent, en que 
la Serra de Collserola s’endinsa suaument al nucli urbà, en proposar que l’estructura 
edificatòria traspassi el Sant Crist per a endinsar-se en el Parc de Collserola. 
 
Quinzena. L’actuació municipal es troba subjecta al compliment del principi de 
legalitat. 
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Del contingut de les anteriors consideracions es conclou que el desenvolupament de 
les determinacions contingudes en el PAU i en el PP del sector de la Ronda Sud - 
Torre Negra no és compatible, ni que es faci de forma parcial, amb la preservació i 
respecte dels espais expressament protegits, i del paisatge del sector, així com que, 
en qualsevol cas, a més de suposar un trencament del model urbanístic de la ciutat, 
el seu contingut és insuficient i no s’ajusta al marc jurídic regulador dels programes 
d’actuació urbanística. 
 
Malgrat que aquelles consideracions són concloents de l’obligació legal de denegar 
l’aprovació provisional del PAU Torre Negra i del PPO, no es pot obviar, ni deixar 
d’aplicar, l’ordenació urbanística vigent en aquell sector que s’oposa també a la 
transformació urbanística promoguda pel PAU i pel PPO. L’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, com qualsevol altra Administració Pública, està obligat a complir la legalitat 
vigent, sense excepcions. L’article 103 de la Constitució i l’article 3.1 de la Llei del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(Llei 30/1992), imposen a les administracions públiques l’obligació de servir amb 
objectivitat els interessos públics, actuar de conformitat amb el principi d’eficàcia, 
entre altres, amb plena submissió a la Constitució, a la Llei i al Dret. Per consegüent, 
l’ajuntament no pot atendre cap altre interès que el de la legalitat, i s’ha de limitar a 
complir la legalitat vigent i fer-la complir. 
 
Efectivament, el PAU Torre Negra proposa una transformació urbanística i un règim 
del sòl que no es corresponen amb les determinacions del Pla General Metropolità, 
atès que l’acord del Consell Executiu de la Generalitat del dia 21 d'octubre de 2003,  
que va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a 
la preservació del sector de la Torre Negra, de Sant Cugat del Vallès, va classificar la 
major part del seu àmbit territorial com a sòl no urbanitzable, en atenció als valors 
paisatgístics, històrics, arqueològics, ambientals i culturals d’aquell sector. 
 
Si bé amb data de 27 de febrer de 2009 la Sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acordar anul·lar l’acord de 21 d’octubre 
de 2003, la Sentència no ha esdevingut ferma perquè l’Ajuntament de Sant Cugat ha 
interposat recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. Per aquest motiu, a data 
d’avui, l’acord de 2003 és plenament vigent i el seu compliment obliga a totes les 
Administracions Públiques. 
 
La legislació urbanística aplicable en aquest expedient prohibeix que uns terrenys 
classificats com a sòl no urbanitzable es puguin destinar a usos residencials i siguin 
objecte de la transformació urbanística que promou el PAU i desenvolupa el PPO. 
L’article 128.2 del Decret Legislatiu 1/1990 impedeix que els espais que per les seves 
característiques hagin de ser objecte d’una especial protecció, segons el Pla General, 
puguin ser dedicats a utilitzacions que impliquin transformació de la seva destinació o 
naturalesa o lesionin el valor específic que vulgui protegir. Així mateix, l’article 28.1 
del Decret Legislatiu 1/1990 impedeix tramitar programes d’actuació urbanística en 
àmbits classificats com a sòl no urbanitzable. 
 
Per consegüent, donat que la legislació urbanística aplicable als terrenys examinats 
impedeix l’aprovació del PAU i del PP promogut en aquest expedient administratiu, 
resultaria obligat, sense necessitat d’examinar altres qüestions, denegar l’aprovació 
provisional d’aquell PAU i del PPO. Aquesta decisió és la que també estaria obligat a 
adoptar aquest Ajuntament en compliment del principi de legalitat. 
 
Tampoc es pot oblidar que la classificació de la major part d’aquell sector com a sòl 
no urbanitzable provoca que, encara que s’haguessin donat les condicions legals 
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necessàries per aprovar definitivament el PAU de Torre Negra, el PPO no pugui ésser 
aprovat en correspondre amb un àmbit de sòl no urbanitzable.  
 
En conseqüència, del contingut de les anteriors consideracions es conclou que el 
desenvolupament de les determinacions contingudes en el PAU i en el PPO Torre 
Negra no és compatible, ni que es faci de forma parcial, amb la preservació i respecte 
dels espais expressament protegits, i del paisatge del sector, així com que, en 
qualsevol cas, a més de suposar un trencament del model urbanístic de la ciutat, el 
seu contingut és insuficient i no s’ajusta al marc jurídic regulador dels programes 
d’actuació urbanística. 
 
Setzena. Al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública. 
                         
En el present expedient administratiu s’ha elaborat el corresponent informe sobre els 
tres escrits presentats dins el tràmit de participació ciutadana i informació pública als 
què s’ha sotmès l’expedient. Les tres al·legacions presentades van encaminades a 
demanar l’aprovació provisional del PAU i del PPO, prèvia l’emissió dels informes 
tècnics i jurídics favorables. 
 
Les al·legacions formulades a l’efecte han estat objecte de la corresponent 
identificació del seu contingut i valoració per part de que subscriuen en els següents 
termes:  
 
1. Al·legació formulada pel Sr. Carles Riera i Montserrat, en nom i representació 
de la Companyia de Jesús, Província Tarraconense (RGE núm. E2009043518, de 
20 de novembre de 2009). 
 
Contingut: Manifesta que s’inclouen indegudament part d’uns terrenys de la seva 
propietat que ja va ser objecte d’ordenació mitjançant l’aprovació de la Modificació 
Puntual del Pla General Metropolità de Barcelona en el sector Casal Borja, aprovat 
definitivament per Resolució d’11 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, i confirmada per 
sentència de 20 de març de 2009 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Secció Tercera. 
 
Valoració: Comprovat aquest extrem per part dels tècnics municipals s’estima 
aquesta valoració i s’exclou la part dels terrenys, propietat de l’al·legant inclosos en el 
sector de la Torre Negra. 
 
2. Al·legació formulada pel Sr. Pere Feliu Pujol, en nom propi i com a President 
de l’Associació de Veïns de Sant Cugat del Vallès Propietaris al sector de Torre 
Negra (RGE núm. E2009044920, de 27 de novembre de 2009). 
 
Al·legació primera. 
 
Contingut: Compliment de la Sentència número 478, de 18 de juny de 2004. 
 
Valoració: L’Ajuntament, en compliment de l’article 103.2 de la Llei de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa ha procedit mitjançant acord plenari de 21 de setembre 
de 2009, a iniciar el tràmit d’aquesta figura de planejament, quina aprovació definitiva 
correspondrà al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, amb l’informe favorable de la Comissió Jurídica Assessora, tota vegada 
que aquesta modificació té per objecte una diferent zonificació o ús urbanístic de les 
zones verdes o espais lliures, d’acord amb l’article 76 del Decret Legislatiu 1/1990. 
 
Al·legació segona. 
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Contingut: El Programa d’Actuació Urbanística i el Pla Parcial d’Ordenació no 
infringeixen la normativa vigent en l’any 2001. 
 
Valoració: D’acord amb els informes emesos tant per l’Àrea de Medi Ambient 
Municipal com pel Servei de Planejament i Gestió Urbanística de l’Ajuntament de 
Sant Cugat, així com d’acord amb els informes emesos pels organismes amb 
competència concurrent recaptats en el tràmit d’informació pública, s’ha acreditat que 
el PAU i el PPO del sector de la Ronda Sud – Torre Negra infringeixen la normativa 
ambiental i urbanística vigent a 10 d’abril de 2001. 
 
Al·legació tercera i quarta. 
 
Contingut: L’aprovació de PAU i PPO no afecta a hàbitats protegits, ni a fauna 
protegida. 
 
Valoració: D’acord amb l’informe emès per part de l’Àmbit de Medi Ambient municipal 
en data 17 de febrer de 2010, així com per l’Informe emès pel Consorci del Parc de 
Collserola de 27 de novembre de 2009, el PAU i el PPO afecten els hàbitats d’interès 
comunitari existents en l’àmbit de Torre Negra protegits pel RD 1193/1998 que 
transposa la Directiva 92/43/CE, així com la fauna protegida per la Llei 4/1989 i pel 
Reial Decret 439/90, que transposen la Directiva 79/409/CEE, així com per la Llei 
3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals. 
 
Al·legació cinquena. 
 
Contingut: La urbanització parcial de l’àmbit territorial del PAU i PPO no té cap 
incidència. 
 
Valoració: De tots aquests informes pericials es conclou que la transformació 
urbanística proposada pel PAU i pel PPO de la Ronda Sud - Torre Negra, tot i que es 
concentri en una part concreta de l’àmbit, provocarà l’afectació, destrucció o alteració 
dels espais protegits, amb una clara incidència sobre l’àmbit de Torre Negra. Per 
aquest motiu el PAU i el PPO són incompatibles amb la preservació d’aquells 
elements. 
 
Al·legació sisena. 
 
Contingut: L’execució del PAU no provoca la destrucció del paisatge actual. 
 
Valoració: D’acord amb l’informe emès per part de l’Àmbit de Medi Ambient municipal, 
en data 17 de febrer de 2010, diu textualment: 
 
“La pèrdua del valor paisatgístic de l’àmbit de Torre Negra com a un mosaic agrícola i 
forestal, ja que la zonificació proposada pel PAU Ronda Sud suposa l’afecció de 
terrenys agrícoles en detriment de zones qualificades com a residencials unifamiliars i 
plurifamiliars (clau 20a i 20b). Aquest paisatge, rar i fràgil a la plana vallesana, conté a 
més a més un valor productiu potencial si es permet recuperar l’activitat agrícola.  
En aquest mateix sentit, la urbanització del sector N de l’àmbit del PAU generaria un 
impacte paisatgístic significatiu perceptible des del camí de Sant Medir, recorregut 
singular històric que rep el 95% de les visites que accedeixen a l’àmbit de Torre 
Negra com a mínim un cop a la setmana, i sobre la façana que actualment és el límit 
de la trama urbana del municipi. 
La pèrdua de valor paisatgístic de l’àmbit de Torre Negra suposarà una afecció sobre 
la funció social d’aquet espai, ja que els diferents itineraris que discorren pels entorns 
de la Torre Negra permeten a la població gaudir-ne per al lleure o per a realitzar 
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esport en un entorn privilegiat a tocar de la ciutat. Mostra d’aquest valor social són els 
resultats obtinguts per l’estudi de freqüentació realitzat al 2006, en el que s’obté una 
afluència de 97.959 visites a l’any, de les que un 90% accedeixen pel Forat d’en 
Bocàs, espai en el que el PAU Ronda Sud proposa una zona de creixement 
residencial en habitatge plurifamiliar (clau 20b1).” 
 
Al·legació setena. 
 
Contingut: L’àmbit del PAU no està inclòs dins el Pla Especial d’Ordenació i protecció 
del Parc de Collserola. 
 
Valoració: D’acord amb l’informe emès per part de l’Àmbit de Medi Ambient municipal, 
en data 17 de febrer de 2010, diu textualment: 
 
“L’àmbit N-O del PAU inclou una zona de 15,5 Ha que forma part del Parc de 
Collserola, i per tant l’hi és d’aplicació el Pla Especial d’Ordenació i de Preservació del 
Medi Natural del Parc de Collserola (PEPCO), aprovat definitivament l’octubre de 
1987. 
Aquest Pla regula els usos i les activitats de les zones forestals de la serra de 
Collserola, i apunta tot un seguit de recomanacions paisatgístiques per a la resta de 
sòls que es troben dins de l’àmbit del Parc; és, doncs, el document normatiu que 
reglamenta les activitats i el destí del sòl forestal, i a la vegada ordena les 
infraestructures de lleure per a aconseguir l’ordenació i la protecció de la serra de 
Collserola. 
Les normes del PEPCo li són aplicables segons naturalitat i ús, el territori coincident 
entre l’àmbit del PAU i el PEPCo forma part d’una zona seminatural majoritàriament 
agrícola si bé s’hi delimita una àrea de tractament específic al llarg de l’eix de la riera 
de Sant Medir.  
En aquest sentit, cal destacar l’informe desfavorable del Consorci Parc de Collserola 
del PAU presentat l’any 1998, atès que consideren que la memòria del PAU era 
totalment incompatible amb el contingut del PEPCo, així com amb la normativa vigent 
urbanística i ambiental de protecció dels espais naturals. Tot i que el PAU que en el 
present informe s’avalua és més restrictiu en quant a ocupació del sòl agrícola i 
forestal, el sentit global de l’informe del Parc de Collserola és vàlid per a la nova 
proposta.” 
 
L’Informe dels serveis tècnics del Consorci del Parc de Collserola confirma el què 
estableixen els serveis tècnics ambientals de l’Ajuntament de Sant Cugat a l’afirmar 
que part de l’àmbit de Torre Negra està inclòs dins del PEPCo. 
 
Al·legació vuitena. 
 
Contingut: El PAU i el PPO Torre Negra compleixen el Decret Legislatiu 1/1990, i el 
Reglament de Planejament. 
 
Valoració: D’acord amb l’informe tècnic dels serveis de Planejament i Gestió 
Urbanística emès el 22 de febrer de 2010, el PAU i PPO no compleixen tots els 
requisits establerts en el Decret Legislatiu 1/1990 i en el Reglament de Planejament, i 
en tot cas, infringeixen els principis de protecció al medi ambient, conculcats a l’article 
45 i següents de la Constitució Espanyola, que posteriorment s’ha anat 
desenvolupant mitjançant diverses lleis, tant estatals com comunitàries.  
 
Al·legació novena. 
 
Contingut: L’actuació municipal es troba subjecta al compliment del principi de 
legalitat. 
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Valoració: L’Ajuntament ha tramitat conforme a llei l’aprovació inicial del PAU i PPO 
del sector Torre Negra, d’acord amb l’acord Plenari de 21 de setembre de 2009. 
 
Al·legació desena. 
 
Contingut: Compatibilitat entre la urbanització de part del sector de la Torre Negra i la 
seva protecció. 
 
Valoració: D’acord amb els informes mediambientals i tècnics municipals emesos a 
l’efecte, queda palesa la incompatibilitat entre la urbanització de part del sector de la 
Torre Negra i la seva protecció. 
 
Al·legació onzena. 
 
Contingut: Estudi econòmic financer per a la preservació de la Torre Negra. 
L’Ajuntament no ha fet en cap moment una veritable valoració dels terrenys del sector 
de la Torre Negra. 
 
Valoració: El Pla Especial fixa la valoració dels terrenys en 30€/m2, aquest import 
estaria possiblement per sobre del que determina l’actual RDL 2/2008, de 20 de juny, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl en el seu art. 7 que té caràcter de 
bàsic, que determina que les expectatives urbanístiques no formen part del dret de 
propietat del sòl. 
 
Al·legació dotzena. 
 
Contingut: Acord transaccional amb els propietaris. 
 
Valoració: D’acord amb els informes tècnics i jurídics elaborats i a la vista de la 
participació ciutadana en aquesta figura de planejament, ha quedat palès que la 
transformació urbanística proposada pel PAU Torre Negra tot i que es concentri en 
una part residual del sector, provocarà l’afectació, destrucció o alteració dels espais 
protegits. Per aquest motiu, cal considerar que el PAU és totalment incompatible amb 
la preservació d’aquells elements.  
 
Aquesta contundent situació, avalada pels informes emesos per experts 
independents, impossibilita l’eventual acord transaccional, i en conseqüència no pot 
prosperar la fórmula invocada, per resultar-ne contrària als interessos públics.  
 
3. Al·legació formulada per la Sra. Ruth Gilberte Rios, en nom i representació de 
Josel, SL, en la seva qualitat de successora d’Inmobiliaria Agodeca, SA (RGE 
núm. E2009046162, de 7 de desembre de 2009). 
 
Al·legació primera. 
 
Contingut: L’Ajuntament de Sant Cugat expressa que denegarà l’aprovació 
provisional abans del tràmit buidant del contingut les garanties associades a la 
informació pública, la qual cosa viciarà en origen la validesa d’una eventual 
denegació de l’aprovació provisional. 
 
Valoració: El que en síntesi ve a dir l’al·legat és que l’Ajuntament ja té d’antuvi 
formada la seva voluntat de denegar l’esmentat expedient, tota vegada que no ha fet 
cap observació davant el projecte presentat a tràmit, i sense tenir en compte les 
al·legacions que es formulin durant el període d’informació pública al que s’ha sotmès 
l’expedient. 
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L’Ajuntament en compliment del que disposa l’art. 103.2 de la Llei de la Jurisdicció, ha 
tramitat el Programa d’Actuació Urbanística, havent observat la tramitació d’aquesta 
figura de planejament, avui inexistent, conforme a la normativa en el seu dia vigent, i 
conforme a dret, havent procedit a la correcta instrucció de l’expedient oferint el tràmit 
de participació ciutadana, en ordre a conferir la necessària seguretat jurídica per a 
terceres persones i pels propietaris del sector, amb el resultat de participació a que es 
fa referència en aquest informe, tot això amb autonomia del posicionament d’altres 
actuacions administratives i/o jurisdiccionals, considerant que cada expedient ha de 
comportar la seva tramitació conforme a dret i a l’ordenament jurídic vigent, i en 
conseqüència desplegar les actuacions que en resultin pròpies. 
 
Hi ha motius d’interès públic que han quedat reflectits en els informes tècnics emesos 
a l’efecte i que evidencien que la transformació urbanística del sector de la Torre 
Negra provocaria l’afectació, destrucció o alteració dels espais protegits. Per aquest 
motiu aquest PAU s’enfronta directament amb l’interès de la col·lectivitat dels 
ciutadans a gaudir d’un medi ambient adequat i contradiu l’art. 45 de la Constitució 
Espanyola que garanteix el dret a tots els ciutadans a gaudir d’un medi ambient 
adequat i s’oposa a qualsevol actuació que el malmeti i el lesioni. 
 
Al·legació segona. 
 
Contingut: L’aprovació inicial del PAU, en els mateixos termes en que fou presentat, 
impedirà fonamentar la denegació de l’aprovació provisional en motius que s’havien 
d’haver palesat abans de l’aprovació inicial o amb el mateix acord d’aprovació inicial. 
 
Valoració: L’Ajuntament no es podia pronunciar envers el fons de la qüestió per no 
disposar de tots els elements necessaris per valorar la proposta, com ara informes 
mediambientals municipals, informe del Consorci Parc de Collserola, donat l’impacte 
en el medi ambient de la proposta presentada.    
 
L’Ajuntament amb l’aprovació inicial ha observat la correcta tramitació del Programa 
d’Actuació Urbanística i del Pla Parcial, i a través de l’acord plenari de 21 de 
setembre de 2009, motiva el seu contingut, amb diversa apreciació derivada de la 
legalitat i oportunitat, respectivament.   
 
Conclusió de la valoració de les al·legacions: 
 
D’acord amb tot l’anterior es proposa desestimar les al·legacions formulades en els 
escrits corresponents als numerals 2 al 3, amb la motivació específica derivada del 
present informe i dels seus antecedents, i dels informes elaborats a l’efecte per part 
dels Serveis de Gestió Urbanística i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, i en conseqüència estimar la resta d’al·legacions.  
 
Dissetena. Informes emesos per organismes aliens a l’Ajuntament 
                         
Així mateix, s’ha procedit a sol·licitar informe als següents organismes amb 
competència concurrent: 
 
- Departament de Carreteres de la Diputació Provincial, recepcionada en data 4 de 

novembre de 2009. 
- Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, recepcionat en data 

2 de novembre de 2009. 
- Agència Catalana de l’Aigua, recepcionada en data 2 de novembre de 2009. 
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, recepcionada en data 2 de 

novembre de 2009. 
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- Fecsa-Endesa, recepcionada en data 2 de novembre de 2009. 
- Sorea, recepcionada en data 2 de novembre de 2009. 
- Cassa, recepcionada en data 5 de novembre de 2009. 
- Telefònica, recepcionada en data 2 de novembre de 2009. 
- Gas Natural SDG, SA, recepcionada en data 2 de novembre de 2009. 
- Àmbit de Medi Ambient, recepcionada en data 27 d’octubre de 2009. 
- Mobilitat, recepcionada en data 27 d’octubre de 2009. 
- Àmbit de Serveis Urbans, recepcionada en data 27 d’octubre de 2009. 
- Museu de Sant Cugat, recepcionada en data 2 de novembre de 2009. 
- Telecomunicacions, recepcionada en data 28 d’octubre de 2009. 
- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, recepcionada en data 2 de novembre de 

2009. 
- ATM, recepcionada en data 2 de novembre de 2009. 
- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, recepcionada en 

data 6 de novembre de 2009. 
- Direcció General d’Urbanisme, recepcionada en data 2 de novembre de 2009. 
- Departament Agrícola, Alimentació i Acció Rural, recepcionat en data 3 de 

novembre de 2009. 
- Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, recepcionat en data 3 de 

novembre de 2009. 
- Departament Mah (Àrea del Medi Natural), recepcionat en data 3 de novembre de 

2009. 
- Aigües Ter-Llobregat, recepcionat en data 2 de novembre de 2009. 
- Departament Mah (OTAA), recepcionat en data 2 de novembre de 2009. 
- Direcció General Promoció de l’Habitatge, recepcionat en data 2 de novembre de 

2009. 
- Institut Geològic de Catalunya, recepcionat en data 2 de novembre de 2009. 
- Consorci del Parc de Collserola, recepcionat en data 2 de novembre de 2009. 
- Localret, recepcionat en data 17 de novembre de 2009. 
 
D’aquests organismes s’han rebut informes amb els següents resultats: 
 
1. Aigües Ter Llobregat (ATLL) informa favorablement amb condicions, en aplicació 
d’una normativa que no era vigent l’any 2001. 
 
2. El Departament d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya 
informa favorablement sempre i quan es recullin les prescripcions que conté el 
mateix, si bé la normativa aplicable és la Llei 18/2005, de 27 de desembre, 
d’equipaments comercials. 
 
3. La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la 
Generalitat de Catalunya requereix al promotor que compleixi els requeriments 
normatius referits a les mesures de prevenció d’incendis i que es troben referenciats 
en el mateix. 
 
4. La Direcció General de Promoció de l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya informa desfavorablement el Programa 
d’Actuació Urbanística del sector Ronda Sud – Torre Negra i el Pla Parcial per no 
donar compliment a determinacions en matèria de sòl i habitatge que preveu la 
legislació vigent, si bé a l’any 2001 no serien d’aplicació les determinacions en 
matèria d’habitatge que preveu la legislació vigent. 
 
5. L’Institut Geològic de Catalunya emet informe desfavorable a l’aplicació del PPO 
del sector Ronda Sud-Torre Negra, en relació a la valoració dels riscos geològics. 
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6. La Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agrícola, 
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. Aquest organisme considera 
que no és preceptiu emetre informe per aquest departament en base a tractar-se de 
sòl urbanitzable no programat. 
 
7. Gas Natural Distribución adjunten informació actualitzada de la xarxa existent en la 
zona assenyalada. 
 
8. Fecsa-Endesa interessa que l’Ajuntament sol·liciti informació sobre els serveis 
existents i cursar la corresponent sol·licitud de desplaçament dels mateixos en el cas 
que la zona a urbanitzar necessiti restar lliure de serveis. 
 
9. Museu de Sant Cugat emet informe desfavorable per l’impacte negatiu sobre els 
valors patrimonials de la Torre Negra i el seu entorn, i també per l’impacte del PAU i 
del PPO sobre el camí de Sant Medir, el pi d’en Xandri i la resta d’elements d’aquell 
sector, en els termes indicats en la consideració Novena. 
 
10. El Consorci Parc de Collserola. Aquest organisme ha emès un informe exhaustiu 
en relació a les repercussions de l’aprovació d’aquest PAU i PPO respecte a l’espai 
protegit, definit pel Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural de 
Collserola, informant desfavorablement el mateix en els termes indicats en la 
consideració Vuitena. 
 
 Així mateix, per part de l’Àmbit Municipal de Medi Ambient i Servei de 
Planejament i Gestió Municipal, s’han emès sengles informes que informen 
desfavorablement la proposta presentada per part d’Inmobiliaria Agodeca, SA. 
 
 Per això, es proposa: 
 
 1r.- RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública i 
participació ciutadana, procedint a desestimar les referides en els numerals 2 a 3, 
amb la motivació que es deriva de la part expositiva i d’antecedents del present 
acord, i estimant la resta d’al·legacions formulades que inclouen el numero 1. 
 
 2n.- DENEGAR el Programa d’Actuació Urbanística i el Pla Parcial d’Ordenació 
del sector Ronda Sud – Torre Negra, promoguts pel senyor Rafael Vila Bosch i altres, 
en base a la motivació específica referida en els antecedents anteriors, que integren 
el conjunt del present acord. 
 
 3r.- NOTIFICAR el present acord als propietaris que integren l’àmbit del sector 
de la Torre Negra de Sant Cugat del Vallès, així com a les persones que han 
participat mitjançant la presentació d’escrits davant el registre general d’entrada de la 
Corporació, i organismes que així mateix han participat en aquell tràmit. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Atès que en data 22 
de febrer va finalitzar el termini de la pròrroga de la informació pública i atès que 
l’Ajuntament exerceix les seves competències; atès la normativa aplicable en matèria 
de protecció de flora i fauna; atesa la normativa de protecció de fauna i flora 
salvatges; atès que la transformació urbanística que proposa el PAU i el Pla Parcial 
d’Ordenació afecta els hàbitats protegits i la fauna protegida; atès que l’execució del 
PAU i PPO provoca la destrucció del paisatge; atès l’informe desfavorable del Parc de 
Collserola; atès l’informe desfavorable del Museu de Sant Cugat; atès els informes 
tècnics i jurídics obrants a l’expedient; atès l’incompliment del Decret legislatiu 
1/1990; atès que l’ordenació proposada suposa un trencament del model urbanístic 
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de Sant Cugat, s’acorda: en primer lloc resoldre les al·legacions presentades en el 
tràmit d’informació pública i participació ciutadana, procedint a desestimar les 
referides amb els numerals 2 a 3, amb la motivació que es deriva de la part expositiva 
i antecedents del present acord i estimant la resta d’al·legacions formulades que 
inclouen el número 1; en segon lloc, denegar el Programa d’Actuació Urbanística i Pla 
Parcial d’Ordenació del Sector Ronda Sud-Torre Negra; en tercer lloc, notificar el 
present acord als propietaris i a les administracions corresponents. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      22 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:        1 (PP) 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 19,08 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


