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CONVENI URBANÍSTIC 
 
  

 
 
 

REUNITS 
 
Cunit,  21 de febrer de 2006 
 
D'una part la XXXX en qualitat d'Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Cunit, de 
conformitat amb les facultats que li atorga la Llei, juntament amb la Secretaria 
Accidental de la Corporació que dóan fe de l’acte. 
 
De l'altra part, el XXXX, amb DNI núm XXXX i domicili a  Camí del Piular s/n de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
INTERVENEN 

 
La primera en la seva qualitat d'Alcaldessa de l'Ajuntament de Cunit, en virtut de les 
potestats que li estan conferides per la vigent legislació de règim local.  

 
El segon en nom i representació de la Companyia Mercantil MESTRES Y GASSO, 
SL amb NIF XXXX,  domiciliada a  Vilanova i la Geltrú, Camí el Piular s/n, constituïda 
per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, XXXX, 
l’1 de desembre de 1982, número de protocol 3693, subsanada per una altra de data 
30 d’abril de 1985, davant el mateix Notari, amb número de protocol 1668. Inscrita 
en el Registre mercantil de Barcelona, Tom 22.908, foli 1, full núm. B-44387, 
inscripció 3ª. S'adjunta com a DOCUMENT ANNEX NÚMERO U. 
 
Ambdós es reconeixen capacitat suficient, i, 
 
 

EXPOSEN 
 
 
PRIMER.-   El Ple de la Corporació Municipal en sessió de data 2 d’agost de 2005 va 
aprovar inicialment el POUM i el PAUM de Cunit. Dins del termini d’informació pública 
de l’esmentat instrument de planificació el XXXX, va presentar una al·legació en la que 
se sol.licitava una ampliació d’usos per resoldre una problemàtica concreta de 
l’activitat  de restaurant de l’Avi Pau, atès el seu caràcter emblemàtic i com a punt de 
referència del municipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉS CÒPIA

 2

 
Que l’equip redactor ha presentat proposta de conveni possibilitant una ampliació 
d’usos que contempli una cessió important pel municipi com a zona verda, incorporar 
aparcaments molt necessaris en aquest punt estratègic i la conservació de l’edifici de 
l’avi Pau. Establir un conveni que contempli l’ampliació d’usos, incorporant el 
residencial i establint les compensacions adequades per les plusvàlues obtingudes. 
 
 
SEGON.- Que MESTRES Y GASSO, SL és propietària de la finca situada a la illa I de 
la urbanització Cunit Diagonal, amb la següent descripció: 
 
“Edifici destinat a restaurant, amb les dependències pròpies i accessòries del mateix, 
en forma d’anell circular, amb un pati al mig a nivell de planta baixa, situat al terme 
municipal de Cunit. Zona comercial de la illa I de la urbanització Cunit Diagonal. Es 
composa de planta soterrani, amb una superfície de tres-cents un metre vuitanta-vuit 
decímetres quadrats i baixa de tres-cents quaranta-nou metres, nou decímetres 
quadrats. Llinda al Nord, Sud, Est i Oest, amb terreny de la pròpia finca en la qual es 
troba enclavada. Es composa en planta soterrani de rebost, dependències de 
comptadors, aire-condicionat, banys de servei i bodega; i en planta baixa, de vestibol 
d’entrada, zona d’estar, cuina, banys i dos menjadors. 
Esta construïda sobre la porció de terreny de superfície quatre mil cent noranta-un 
metres quinze decímetres quadrats, i llinda, al Nord, amb Av. Barcelona i amb zona 
d’influència o eix de la via de recolçament de la carretera C-246 de Barcelona a Santa 
Creu de Calafell, al Sud, amb l’Av. Diagonal, a l’Est, amb carrer núm. Dos i a l’Oest, 
amb l’acord curvat de les esmentades Av. Barcelona i Diagonal.”  
 
 La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat de Cunit, al Tom 667, llibre 
230, foli 76, finca 13924, inscripció 1Vendrell, núm. UNO, al tom 282, llibre 6 de Cunit, 
foli 222, finca 455. 
 
 Pertany a MESTRES Y GASSO, SL, en virtut d’escriptura  d’agrupació de data 
11 de març de 1994, davant el Notari de Vilanova i la Geltrú,XXXX. S’adjunta com a 
DOCUMENT ANNEX NÚM. DOS. 
 

Aquest terreny es classifiquen en el Pla General d'Ordenació vigent com a sòl 
urbà consolidat i qualificat com a zona hotelera (codi 5), quines condicions d’edificació 
són les que segueixen: 

 
“Sistema de ordenació: Edificació aïllada. 
 

i. La parcel·la mínima serà la unitat de zona senyalada en els plànols  
d’ ordenació. 
 

ii. S’estableix una edificabilitat màxima d’ 1,5 m2/m2., y una edificabilitat del 
0,1 m2/m2., per  edificacions auxiliars, d’ una sola planta, que no 
constitueixin un ús independent del hoteler. 
 

iii. L’alçada màxima serà de 15 m. (PB + quatre plantes). 
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Condicions d’ ús: 
 
S’admet exclusivament l’ús hoteler, amb expressa prohibició d’usos com 
apartaments turístics o similars. En virtut del pla especial d’usos aprovat per 
l’Ajuntament de Cunit, també s’admeten en planta baixa tot tipus d’usos 
comercials i de restauració. “ 

 
TERCER.- Que el Document relatiu als Criteris, Objectius i Solucions Generals del 
planejament, redactat dins dels treballs del POUM constata els desequilibris entre 
població i activitats que puguin oferir llocs de treball i proposa una previsió d’activitats 
o equipaments d’una certa rellevància per tal de superar el punt de partida 
desfavorable en relació als nivells d’activitats i serveis que ofereixen els municipis 
veïns.  
 
L’edifici del restaurant nomenat Avi Pau és un immoble emblemàtic del municipi de 
Cunit, que al llarg dels últims 20 anys ha estat un punt de referència i de trobada del 
nostre municipi, és per això i pel fet que Cunit és un poble construït els últims quaranta 
anys en el qual l’església, la platja i les masies catalogades són les úniques senyals 
d’identitat, per la qual cosa és necessari mantenir aquesta edificació i per tant 
l’Ajuntament té interès en fer-se-la seva per convertir-la en un equipament socio-
cultural que continuï essent punt de referència i de trobada com ho ha estat essent fins 
ara, substituint en aquest sentit el que fou la iniciativa privada per l’actuació pública.  
 
És per tot el que s’ha exposat que en consonància amb els criteris, objectius i 
solucions generals prèviament acordats per a l'elaboració del POUM respecte a la 
finca esmentada, d’acord amb els criteris fixats per l’equip redactor, es proposa  crear 
en la finca on es troba ubicat el restaurant Avi Pau un polígon d’actuació que permeti 
que la totalitat de l’edificació juntament amb una important porció de sòl passi a ser de 
titularitat municipal. 
 
QUART.- La normativa aplicable a la via convenial ve determinada en el següent 
articulat: 
 
L'article 273.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
determina que els ens locals poden concertar els contractes, els pactes o les 
condicions que considerin adequats, sempre que no siguin contraris al interès públic, a 
l'ordenament jurídic o als principis de bona administració, havent-se de complir d'acord 
amb el seu contingut, sens perjudici de les prerrogatives establertes en les lleis en 
favor dels ens locals. Convenis que en l'ordre urbanístic, es regulen en els articles 8 i 
98 del TRLU i en l'article 8 del Reglament que desenvolupa parcialment l'esmentada 
llei. 
 
Que és interès de les parts reflectir en el present conveni els acords adoptats sobre les 
finques assenyalades en els antecedents i les restants qüestions que s’esmentaran, i 
per tot això les parts compareixents han acordat subscriure el present CONVENI DE 
PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA que subjecten als següents 
 
 

A C O R D S  
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PRIMERA.-  Sobre el règim, ordenació i aprofitament urbanístic dels terrenys. 
 

L'Ajuntament de Cunit s'obliga a incorporar en el POUM, en la versió que 
s'aprovi provisionalment i remetre, posteriorment a la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de Tarragona per a la definitiva aprovació, les següents determinacions: 
 

1. Creació d’un polígon d’actuació urbanística que engloba la totalitat de la finca 
del restaurant Avi Pau de superfície 4.193 m2 de sòl. 

2. Dins de l’àmbit referit se situa una superficie amb aprofitament privat de 2.493 
m2 de sòl d’ús per a habitatge plurifamiliar al qual s’assigna un sostre sobre 
rassant de 4.238 m2 (PB+4PP) del qual 498 m2 tindran un ús exclussiu de 
comercial que se situaran en planta baixa. Aquest habitatge plurifamiliar 
s’ubicarà en una única finca amb un únic edifici. 

3. Respecte l’habitatge plurifamiliar el nombre màxim d’habitatges permés en 
aquest polígon d’actuació urbanística serà de 53. 

4. En aquest àmbit es classifica una superficie de 1.700 m2 a on se situa 
l’ubicació del restaurant com a sistema d’ equipament sense ús definit. 

 
 

Quadres de superfícies: 
 

Clau 
Superfície 
(m2) % 

Edificabilitat 
(m2st/m2s) 

Sostre 
(m2s) 

7bp-03 Residencial / Comercial 2.493 59,46% 1,50 3.739,50
comercial addicional 0,20 498,60
Total zones 2.493 4.238,10

B5 Equipament 1.700 40,54%
A1 Sistema viari

Total sistemes 1.700
TOTAL POLIGON 4.193 100,00%

 
 
 
SEGON.- Sobre la gestió urbanística i les càrregues ordinàries, externes i addicionals 
que s'assumeixen per la propietària dels terrenys. 
 
El POUM pels terrenys objecte del present conveni incorporarà les següents 
determinació relatives a la seva gestió urbanística i a les càrregues ordinàries i 
extraordinàries que corresponguin i que són expressament acceptades per la mercantil 
MESTRES Y GASSO, SL. 

 
1. Delimitació poligonal i sistema i modalitat d’actuació: Es tracta d’un únic polígon 

d’actuació urbanística que es gestionarà en el sistema de reparcel.lació en la 
modalitat de compensació bàsica. 
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2. Terrenys de propietat municipal: Els sòls de domini i ús públic municipal que 

correspondrien aplicant les normes estrictes de la normativa urbanística vigent 
en el present àmbit s’entendran substituïts pels d’igual condició que, en major 
superfície, resultin d’aquesta nova ordenació. 

 
3. Càrregues ordinàries de cessió i urbanització: La mercantil cedirà gratuïtament 

a l’Ajuntament de Cunit dins dels tres mesos posteriors a la fermesa de l’acord 
d’aprovació definitva del POUM la propietat dels terrenys i construccions 
existents destinats a domini, ús o utilització pública municipal. 

 
4. 10% d’aprofitament urbanístic privat: respecte del polígon que correspon a 

l’ajuntament en funció d’allò previst i regulat en l’art. 43.1 del TRLU, en 
l’ajuntament en l’exercici de la prerrogativa establerta en l’apartat 3 del referit 
article pacta expressament amb la mercantil, mitjançant el present document, la 
seva substitució per l’equivalent del seu valor econòmica que es fixa en la 
quantitat de 300.000 Euros, d’acord amb la valoració feta per l’arquitecte 
municipal (que s’incorpora com annexe III) 

 
5. Càrregues externes: La mercantil executarà com a càrregues externes al 

polígon d’actuació urbanística les següents: 
 

a) Urbanització de la zona verda prevista en l’àmbit de Plademar d’una 
superfície de 7.507 m2 i delimitada entre els carrers Crda Sta Coloma,  
Veremadors, Margalló i Sénia.  

 
b) En l’àmbit descrit en l’apartat anterior i atravessant la zona verda s’obrirà 

una nova vialitat en terrenys de propietat municipal de 1.201,29 m2 de 
superfície per tal de conectar adequadament el c/ Onofre Llopis amb el c/ 
Les Portadores la qual cosa suposarà una millora en la mobilitat del sector. 
Aquesta nova vialitat,  serà la perllongació del c/ Onofre Llopis. Tant les 
despeses del projecte com les despeses d’urbanització d’aquesta nova 
vialitat correran a compte de la mercantil. 

 
c) Construcció d’un edifici que se situarà en els terrenys de propietat municipal 

que a tal efecte designarà l’Ajuntament amb una superfície en planta 500 
m2 més un pati posterior 500 m2 totalment tancat amb un mur d’obra d’una 
alçada d’1,80 mts. i porta d’accés de vehicles. 

 
d) La mercantil es farà càrrec tant de les despeses corresponents a 

l’elaboració del projecte com a la construcció de l’obra de l’esmentat edifici 
fins a un import màxim de 600.000 Euros, corresponent el pagament de 
l’excés del valor que en el seu cas pugui resultar a l’Ajuntament de Cunit. 

 
S’acompanya com a document annex núm. IV plànol d’ubicació i superfícies, nova 
vialitat i edifici de policia objecte del present pacte com a càrregues externes.  
 
6. Càrregues addicionals: Com a càrrega addicional al PAU objecte del present 
conveni es pacta que la mercantil es farà càrrec del pagament de les despeses 
corresponents a la totalitat dels projecte de gestió i urbanització i obra urbanitzadora 
del PAU Així com de les càrregues externes, incloent-se la corresponent al 10% 
d’aprofitament urbanístic de la cessió a l’Ajuntament. 
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TERCER.- En relació al sostre sobre rasant a que fa esment la clàusula primera del 
present conveni, el mateix, i d’acord amb allò estipulat en la clàusula segona, s’acorda 
que seran de renda lliure. 
 
 
QUART.-Terminis d’execució 
 
Respecte la zona verda i la nova vialitat a que es fa referència en el present conveni i 
que s’ubiquen en l’àmbit de Plademar segons plànol annex IV els corresponents 
projecte d’urbanització i ordenació hauran d’estar redactats i aprovats abans de l’1 de 
setembre de 2006 i les obres urbanitzadores totalment finalitzades el 31 de març de 
2007. Aquests terminis queden condicionats a l’aprovació definitiva, per part de la 
Comissió d’Urbanisme de Tarragona,  del POUM, amb les condicions fixades en el 
present conveni, no podent-se iniciar aquestes obres abans de l’aprobació definitiva 
del POUM. 
 
Respecte a l’edifici municipal destinat a la Policia Local de Cunit el seu projecte haurà 
d’estar redactat i aprovat definitivament abans del 31 de desembre de 2006 i la seva 
construcció iniciada abans de l’1 de juliol de 2007, havent-se de finalitzar totalment 
l’obra l’1 de juliol de 2008. Aquests terminis queden condicionats a l’aprovació 
definitiva, per part de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona,  del POUM, amb les 
condicions fixades en el present conveni, no podent-se iniciar aquestes obres abans 
de l’aprobació definitiva del POUM.  
 
Respecte al Polígon d’actuació urbanística, l’àmbit del qual ve delimitat per la finca del 
Restaurant l’Avi Pau, els instruments de gestió i urbanització hauran d’estar redactats i 
aprovats definitivament dins del termini d’un any a comptar des del dia de la publicació 
de l’aprovació definitiva del POUM. L’obra urbanitzadora del polígon d’actuació 
urbanística haurà d’estar totalment realitzada i recepcionada per l’ajuntament en el 
termini màxim d’un any a comptar des del dia de la publicació de l’aprovació definitiva 
dels instruments de gestió urbanística referits anteriorment. 
 
Respecte a l’edificació en la qual es materialitza l’aprofitament privat del present PAU 
haurà d’estar totalment finalitzada dins el termini màxim dels dos anys següents al dia 
de la recepció de la urbanització per a l’Ajuntament de Cunit.  
 
 
CINQUÈ.- Eficàcia, vigència i condicions del present conveni 
 
L’eficàcia d’aquest conveni queda condicionada a la seva aprovació definitiva pel ple 
municipal i a l’aprovació definitiva del POUM, amb els continguts íntegres acordats en 
el mateix, per part de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona. Expressament 
s’estableix que el termini d’aprobació assenyalat no podrà ser superior als dos anys a 
contar des de la signatura del present contracte, passat aquest termini el present 
conveni esdevindrà ineficaç. 
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SISÈ.- Subrogació 
 
MESTRES i GASSÓ, S.L. s’obliga a fer constar en qualsevol document transmissiu de 
la seva propietat a favor de tercers, de manera explícita, el contingut dels drets i 
obligacions dimanants del present conveni, així com la subrogació del nou titular en la 
posició de l’anterior propietari, pel que fa als seus drets i obligacions urbanístiques i els 
compromisos continguts en el present conveni. 
 
 
SETÉ.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té naturalesa administrativa.  
 
I en prova de conformitat, signen i ratifiquen el present conveni, per duplicat exemplar i 
a un sol efecte, en el lloc i la data ut supra. 
 
 
Per part de l’Ajuntament              Per part de la mercantil 
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