
 

	

Ajuntament	de	La	Palma	de	Cervelló	

Acreditada la relació de parentesc entre un regidor municipal i el propietari d’una finca 
en tràmit d’expropiació per ministeri de la llei, l’informe raonat de l’OAC examina dues 
situacions jurídiques que plantegen un risc d’ús fraudulent del càrrec: 1) El conveni 
subscrit entre la Corporació i el titular de la finca expropiada, pel que s’acorda la 
suspensió de l’exercici de acció d’apreuament expropiatori incoada pel propietari es 
tracta, segons l’OAC, d’un conveni urbanístic de planejament, atès que en realitat 
persegueix determinar l’ordenació urbanística del nou POUM, en requalificar els 
terrenys a expropiar (que passen d’un sistema d’equipaments a zona residencial 
privada). Aquesta naturalesa determina un vici de nul·litat per incompetència material 
en llur aprovació, que en els convenis urbanístics correspon al Ple, i no a la Junta de 
Govern local, alhora que es detecten mancances procedimentals com és la preceptiva 
submissió a informació pública o publicació oficial corresponent dels convenis 
urbanístics. 2) Pel que fa a l’aprovació inicial i provisional del nou POUM, encara que 
s’hi acredita la participació del regidor, l’OAC sosté que, atès que el planejament 
general es tracta d’un corpus normatiu d’aplicació general, no pot operar en l’acord de 
llur aprovació la figura de l’abstenció. Tanmateix, esgrimeix que des del moment en que 
el servidor públic té interessos privats es podria arribar a produir un conflicte 
d’interessos aparent o potencial, per la qual cosa considera convenient l’adopció per 
l’Ajuntament d’ alguna mesura relativa a la possible abstenció del regidor. 

La resposta municipal a les qüestions plantejades ha estat completa, encara que 
parcialment discordant amb el criteri mantingut per aquesta Oficina: 1) En relació al 
conveni, la Corporació nega el pretès caràcter urbanístic, atès que el seu objecte res té a 
veure amb la pretensió de determinar l’ordenació urbanística o la revisió del 
planejament, sinó que merament persegueix suspendre la tramitació de l’expedient 
d’expropiació, atès tant el model d’ordenació urbanística que el municipi pretenia 
previst copsar al nou POUM, com la impossibilitat de fer front l’Ajuntament a 
l’inassumible preu just expropiatori. En conseqüència, el règim aplicable al conveni és 
el de l’article 88 de la Llei 30/1992, sense que es pugui desprendre del mateix cap vici 
d’incompetència ni infracció del procediment en llur adopció. 2) Pel que fa a l’aprovació 
del nou POUM, la Corporació local confirma que el regidor no va incórrer en cap de les 
causes reglades d’abstenció, per la qual cosa ni és de rebut exigir l’adopció de mesures 
inconcretes relatives a la possible abstenció del regidor, ni pot l’Ajuntament 
discrecionalment afegeixi noves causes d’abstenció a les previstes legalment. 

	


