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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI DE 
L’ADDENDA AL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A UNA 
RESIDÈNCIA AL CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE BELLVITGE. 
 
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, en exercici de 
les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5527 i 5530 de 15 de juny de 2015, sotmet 
a dictamen de la Comissió Permanent  de Drets i Territori el present acord per a la seva 
aprovació pel Ple: 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet en data 13 de desembre de 2013, va 
acordar aprovar el protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i 
la Universitat de Barcelona, formalitzat en data 31 de gener de 2014, per a impulsar, en 
terrenys de titularitat municipal, la construcció i l’explotació d’una residència universitària 
pública dins del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge. 
 
ATÈS que en compliment de les previsions contingudes al protocol de col·laboració, suara 
esmentat, la Universitat de Barcelona ha formulat un Estudi de viabilitat tècnica i urbanística 
de la Residència Universitària, publicat al DOGC núm. 6861 de data 29 d’abril de 2015 amb 
l’objectiu de justificar la viabilitat de l’equipament i en definitiva garantir la futura construcció i 
explotació mitjançant la figura d’un contracte de concessió d’obra pública. 
 
ATÈS que ha dit efecte, i en conseqüència amb l’anterior, la Universitat de Barcelona ha 
redactat els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que han estat aprovats per la 
comissió econòmica del Consell Social de la Universitat de Barcelona del passat 23 de juny 
de 2015 i els Plecs de Condicions tècniques que han de regir la licitació pública i posterior 
contractació, informats favorablement, pels serveis tècnics i jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
ATÈS que el Pacte Segon del Protocol de col·laboració, abans esmentat, determina que 
l’Ajuntament es compromet a aportar la concessió de domini públic sobre les finques 
destinades a equipaments, que integren el domini públic municipal situades a la cruïlla de 
l’avinguda Mare de Déu de Bellvitge i carrer de la Residència, front al Campus de les 
Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona per acollir la residència universitària. 
 
ATÈS que, de conformitat amb l’anterior, es proposa mitjançant la present Addenda, una 
adequació de l’emplaçament del solar descrit al protocol de col·laboració i que resulta amb 
la següent descripció: 
 

Finca: Urbana,  de superfície 1.805 m2,  situada al terme municipal de 
l’Hospitalet de Llobregat. Afronta al Sud; amb el carrer  de la  Residència, al 
Nord;  amb part de la finca Registral núm. 9.944, al Est; amb part de les finques 
9.466 i 9.944 i a l’Oest; amb finca ocupada per la  Residència Assistida. 
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Inscripció: La total finca està formada per part de la finca Registral Núm. 9.944  
i part de la Registral 9.466  i consten inscrites al  Registre de la Propietat núm. 
6 de l’Hospitalet  
 

Amb la proposta d’adequació de l’emplaçament del solar destinat a la residència 
universitària no és necessari procedir al trasllat de les pistes esportives de petanca, fet 
aquest que obliga a adequar l’apartat 7) de la clàusula 4a. del Protocol de col·laboració, tal 
com recull el pacte Tercer de l’addenda que ara es proposa. 
  
VISTOS els Plecs de Clàusules Administratives Particulars així com el certificat emès pel 
Secretari del Consell Social de la Universitat de Barcelona de data 23 de juny de 2015, 
relatiu a l’aprovació de la proposta de concurs per a la concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació de la Residència Universitària al Campus de les Ciències de la Salut 
de Bellvitge de la Universitat de Barcelona, els Plecs de Condicions tècniques i l’Estudi de 
viabilitat tècnica i urbanística de la Residència Universitària al Campus de Ciències de la 
Salut de Bellvitge de la Universitat de Barcelona. 
 
VISTA la minuta d’addenda al protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat i la Universitat de Barcelona per a una Residència Universitària al Campus de les 
Ciències de la Salut de Bellvitge. 
 
VISTOS els informes tècnics i jurídics emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de l’Agència 
de Desenvolupament Urbà, així com l’informe jurídic emès pel Director de l’Assessoria 
Jurídica d’aquest Ajuntament. 
 
VISTOS els articles 6.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques, 110 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim 
Jurídic i del Procediment de les Administracions Públiques a Catalunya, article 203.1 del 
D.L. 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
legislació concordant. 
 
VIST el que disposa l’article 123.1.j) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases i 
de Règim Jurídic Local 
 
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i 
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR, en tots els seus extrems i determinacions, l’Addenda al Protocol de 
col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Universitat de Barcelona per 
a una Residència Universitària al Campus de les Ciències de la Salut de Bellvitge, juntament 
amb el plànol que s’incorpora, i que transcrit literalment és el següent: 
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ADDENDA AL  PROTOCOL DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNT AMENT 
DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I  LA UNIVERSITAT DE B ARCELONA 
PER A UNA RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA AL CAMPUS DE CIÈ NCIES DE 
LA SALUT DE BELLVITGE. 
L’Hospìtalet de Llobregat a  

 
R E U N I T S: 

 
D’ una part,  
 
De l’altra,  
 
Els compareixents, en l’exercici de les funcions que els hi estan legalment 
atribuïdes, reconeixent-se la capacitat legal necessària i les qualitats amb les 
que intervenen, 

 
E X P O S E N: 
  
I.- Que ambdues parts van subscriure el 31 de gener de 2014, un protocol de 
col·laboració amb la finalitat d’impulsar la construcció d’una residència 
universitària al Campus de Bellvitge. 
II.- Que en compliment de les previsions contingudes a l’esmentat protocol de 
col·laboració, la Universitat de Barcelona  va formular el corresponent estudi de 
viabilitat de l’equipament que va ser publicat al DOGC núm. 6861 de 29 d’abril 
de 2015. 
III.- Que constatada la viabilitat per portar a terme la construcció i explotació de 
la residència mitjançant la figura d’un contracte de concessió d’obra pública, la 
Universitat de Barcelona  ha redactat els plecs de clàusules administratives 
particulars, aprovats per la Comissió econòmica del Consell Social de la UB de 
data 23 de juny de 2015, així com els plecs de condicions tècniques que 
hauran de regir la licitació publica i posterior contractació. D’acord amb el que 
disposa l’apartat b) del Pacte Cinquè del protocol de col·laboració, la 
Universitat de Barcelona, ha sol·licitat de l’Ajuntament el seu informe favorable 
als esmentats documents, previ a la licitació del concurs.    
IV.- Per la seva part l’Ajuntament ha concretat la finca municipal situada al 
carrer de la Residència que considera més adient per a la construcció de la 
residència universitària,  
Per tot això ambdues parts  convenen formular la present addenda al protocol 
de col·laboració subscrit el 31 de gener de 2014 d’acord amb els següents  

 
PACTES 

 
PRIMER.- Conformitat de l’ajuntament als plecs de c làusules 
administratives i als plecs de condicions tècniques . 
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L’Ajuntament, previs els oportuns informes tècnics i jurídics, dona la seva 
conformitat als esmentats documents, com a requisit previ a la licitació per part 
de la Universitat de Barcelona del concurs de concessió d’obra pública per la 
residència universitària del campus de ciències de la salut de Bellvitge. 
 
SEGON.- Concreció de la finca municipal sobre la qu e recaurà la 
concessió demanial a favor de la UB. 
 
D’acord amb el que disposa la clàusula segona del protocol de col·laboració, 
l’Ajuntament es compromet a aportar, la concessió de domini públic per termini 
de 75 anys sobre la següent finca municipal: 
 
Finca: Urbana,  situada al carrer Residència de superfície 1.805 m2,  situada al 
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat. Afronta al Sud; amb el carrer  de 
la  Residència, al Nord i a l’Est;  amb part de la finca Registral núm. 9.944, i a 
l’Oest; amb finca ocupada per la  Residència Assistida. 

 
Inscripció: És part a segregar de la finca Registral Núm. 9944 i que consta 
inscrita al  Registre de la Propietat núm. 6 de l’Hospitalet, al tom 1.691, llibre 
187, foli 133, inscripció 1ª. 

 
Referència cadastral: És part de la finca cadastral 5080219DF2757G0001GD.  
 

 
TERCER.- Modificació del que estableix l’apartat 7)  de la clàusula quarta 
del protocol. 
 
Atès que en la nova ubicació de la Residència en la finca descrita a l’apartat 
anterior no és necessari procedir al trasllat de les pistes esportives de petanca, 
es modifica l’apartat 7) de la clàusula quarta del protocol que queda redactada 
de la següent forma: 
 
“7) S’establirà un cànon de la següent forma: a) Cànon inicial consistent en la 
urbanització de la finca objecte de la concessió. Serà el pla especial 
d’assignació d’usos el qual concreterà les obres necessàries per a la seva 
execució. L’apartat b) queda inalterat. 
 
QUART.- Vigència. 
 
S’amplia pel termini de dos anys la causa d’extinció definitiva prevista al 
protocol de col·laboració d’aplicació en el supòsit que la universitat de 
Barcelona, dins d’aquest termini, no formalitzi el contracte per a la construcció i 
explotació de la Residència Universitària o que el Pla d’assignació d’usos no 
s’aprovi definitivament.   
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I, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present document 
per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a l’encapçalament. 

 
 Per l’Ajuntament de l’Hospitalet Per la Universitat de Barcelona 
 

 
 
 
SEGON.- DONAR CONFORMITAT als Plecs de Clàusules Administratives i als Plecs de 
Condicions Tècniques que han de regir el concurs de concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació de la Residència Universitària al Campus de les Ciències de la Salut 
de Bellvitge. 
 
TERCER.- FACULTAR indistintament a l’Alcaldessa-Presidenta i/o al Tinent d’Alcalde de 
l’Àrea de Coordinació i Planificació Estratègica, tant àmpliament en dret com sigui possible, 
per a la signatura de l’Addenda del Protocol de Col·laboració aprovada en l’acord primer 
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d’aquest dictamen i per quants actes a l’efecte siguin necessaris per dur a terme el seu 
desenvolupament. 
 
QUART.- NOTIFICAR els precedents acords a la Universitat de Barcelona. 
 
CINQUÈ.- TRASLLADAR els precedents acords als Serveis Municipals de Patrimoni, a 
l’Àrea d’Alcaldia-Presidència, a l’Àrea de Coordinació i Planificació Estratègica i a l’Àrea 
d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient. 
 

L’Hospitalet,              
El Tinent d'alcalde d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat 

      
 

 
 
 

José Castro Borrallo 
 

 
NO SUBJECTE A FISCALITZACIÓ en aquest moment al tractar-se d’un Protocol, per la qual 
cosa es posposa la fiscalització als actes en el quals es concretin les obligacions que es 
derivin de l’esmentat protocol. 
 
L’Hospitalet a 21 de setembre de 2015 
 


