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Exp. 000093/2016-URB 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari general de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per ordre 
de la presidència de la corporació i de conformitat amb allò que estableixen els articles 
204 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals 
 
 
CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent, en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 8 de maig de 2017, es 
va adoptar el següent acord: 
 
“Relació de fets: 
 
I.- En data 19 de desembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va adoptar, entre d’altres, el 
següent acord: 
 

“PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació referent a 
la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de desenvolupament 
industrial, terciari i de serveis (clau 15), redactat per Urbànic Arquitectura i Puigdomènech 
Advocats i promogut per la Sra. Juana Martín Sánchez, assumint expressament la iniciativa 
pública per a la seva formulació, d’acord amb l’article 101.3 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. Amb la condició de la presentació abans del tràmit d’aprovació provisional d’un 
document que incorpori les prescripcions següents, de conformitat amb l’informe favorable 
dels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat a l’expedient:  

o Aportació de la documentació sobre la identitats dels propietaris i certificacions 
registrals de les parcel·les corresponents a la Masia Torre de l’Onclet (sector Masia d’en 
Barreres II) i Masia d’en Notari (sector Masia d’en Notari) per donar compliment a les 
determinacions de l’article 99.1a del TRLUC. 

o Aclariments sobre el sistema de càlcul i pagament del 10% de l’augment de 
l’aprofitament en el sentit de l’explicat a l’apartat 10 de dit informe:  

....per calcular l’augment del valor que impliqui una llicència referent al nou ús admès, 
s’augmentarà un 37% la part proporcional del sostre de l’edificació existent del valor de la 
parcel·la on es dugui a terme el nou ús. El valor de la parcel·la sobre el que s’apliqui 
l’augment de valor, serà el determinat pel corresponent projecte de reparcel·lació o instrument 
de gestió emprat degudament actualitzat a la data de la sol·licitud. 
 
SEGON.- Aprovar la suspensió de la tramitació d'instruments de planejament i gestió 
urbanística i l'atorgament de llicències, dins l'àmbit delimitat al plànol corresponent, d'acord 
amb les previsions legals aplicables. 
 
TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, en el tauler d’anuncis 
de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel 
termini d’un (1) mes des de la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 
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del Reglament de la Llei d’Urbanisme, i 96, 85 i Disposició Addicional Desena del Text refós 
de la Llei d’Urbanisme.   
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar, si s’escau, un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el 
termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 TRLUC).   
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme i 
Planejament, carrer Josep Llanzà 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).” 

 
L’objectiu de la modificació consisteix en l’ampliació dels usos admissibles en el sectors 
de sol qualificat amb la clau 15 “Zona de desenvolupament industrial, terciari i de serveis”. 
En concret en relació als usos permesos en les claus 15b i 15d, delimitats a l’article 220 
“condicions d’ús” de la normativa del Pla General incorporant l’hoteler i de restauració en 
el cas d’edificacions catalogades o singulars. 
 
Conforme al redactat vigent del PGOU, aquesta modificació afecta les edificacions 
singulars contingudes en els següents àmbits dels plans parcials ja desenvolupats: 
 
Clau 15b: 2.13.  Torrent Santa Magdalena 
   2.16.  Masia en Notari 
   3.8.  Masia Barreres 
 
Clau 15d: 2.14.  Masia en Notari – Pirelli 
 
L’interés públic de la modificació queda reflectit en els següents punts: 

o Possibilitar el manteniment i conservació d’edificacions singulars. 

o Afavorir l’ocupació d’edificacions existents adoptant usos actualitzats. 

o Generació d’activitat i ocupació en els sectors d’activitat econòmica assegurant la 
viabilitat econòmica. 

o Adaptació del planejament a la realitat en relació de vigència entre els serveis previstos i 
els sectors. 

o Creació d’oferta hotelera, centre de convencions i restauració en la proximitat de les 
àrees d’activitat econòmica millorant les condicions de mobilitat. 
  
II.- L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre a exposició 
pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb 
l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 85, 96 i Disposició Addicional Desena 
del Text refós de la Llei d’urbanisme, i es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de gener de 2017, i en el Diari de 
Vilanova de data 30 de desembre de 2016, així com en l’e-tauler d’aquest Ajuntament i en 
la pàgina web municipal.   
 
En el decurs del dit termini d’exposició pública, no es van presentar al·legacions, tal i com 
queda acreditat a l’expedient. 
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III.- Vist l’informe tècnic elaborat pels serveis tècnics d’urbanisme, el qual presenta el 
següent contingut literal: 

 
“INFORME URBANÍSTIC PEL TRÀMIT D’APROVACIÓ PROVISION AL 
 
1.- Antecedents 

En data 19 de desembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va adoptar 
l’acord d’aprovar inicialment el document de Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl 
de desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15). 
 
2.- Objecte de l’informe 

L’objecte d’aquest informe tècnic és el document titulat Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració 
en el sòl de desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15), en el marc del seu 
tràmit d’aprovació provisional. 
 
3.- Període d’exposició pública i informes de les a dministracions competents 
rebuts 

Durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació i s’han rebut els 
següents informes de les administracions sectorials sense cap prescripció específica al 
document: 

o Informe de la Direcció General de Turisme: 

 

o Informe de la Direcció Comercial de Comerç  

 
 
4.- Compliment dels requeriments del l’informe tècn ic d’aprovació inicial 

Les conclusions de l’informe tècnic del tràmit d’aprovació inicial determinava que es 
requeria un document que incorporés les següents prescripcions i requeriments: 

o Aportació de la documentació sobre la identitats dels propietaris i certificacions 
registrals de les parcel·les corresponents a la Masia Torre de l’Onclet (sector Masia d’en 
Barreres II) i Masia d’en Notari (sector Masia d’en Notari) per donar compliment a les 
determinacions de l’article 99.1a del TRLUC. 

o Aclariments sobre el sistema de càlcul i pagament del 10% de l’augment de 
l’aprofitament en el sentit de l’explicat a l’apartat 10 del present informe:  
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....per calcular l’augment del valor que impliqui una llicència referent al nou ús admès, 
s’augmentarà un 37% la part proporcional del sostre de l’edificació existent del valor de la parcel·la 
on es dugui a terme el nou ús. El valor de la parcel·la sobre el que s’apliqui l’augment de valor, 
serà el determinat pel corresponent projecte de reparcel·lació o instrument de gestió emprat 
degudament actualitzat a la data de la sol·licitud. 

El document per l’aprovació provisional incorpora aquest requeriments: 

o S’ha incorporat la documentació dels propietaris o certificacions registrals de les 
parcel·les corresponents a la Masia Torre de l’Onclet i Masia d’en Notari (Annex II) 

o S’ha especificat el sistema de càlcul i pagament del 10% de l'augment de l'aprofitament 
(Annex I) 
 
5. Conclusions 

D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, el tècnic 
sotasignat informa que el Ple de l’Ajuntament pot procedir a l’aprovació provisional del 
document Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació referent a la regulació 
específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de desenvolupament industrial, 
terciari i de serveis (clau 15). 

Tot el qual s’informa sense perjudici d’altres informes tècnics o jurídics més ben 
fonamentats.” 

 
Fonaments de dret: 
 
1.- De conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 117.3  del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la tramitació de les 
modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que la seva 
formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats previstes 
legalment.  
 
2.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional de la 
present modificació puntual de Pla General és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb 
l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim Local, en relació amb l’article 85. 1 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.  
 
D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de Bases de Règim Local i l’art. 114.3 k) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya, el referit acord requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació (concretament, arts. 85 i 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme) i l’òrgan 
competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
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Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, la 
Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció del 
següent 
 

ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de 
desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15), redactat per Urbànic 
Arquitectura i Puigdomènech Advocats i promogut per la Sra. Juana Martín Sánchez. 
   
SEGON.- Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de Modificació puntual de Pla General 
d’Ordenació, degudament diligenciats, així com una còpia del dit document en suport 
informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva, d’acord amb l’article 80 a) del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost).” 
 
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la presidència. 

Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, en trobar-se pendent de la seva aprovació definitiva, no 
procedeix interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat d’interposar posteriorment els recursos corresponents 
contra l’acord d’aprovació definitiva que, si escau, pugui adoptar la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el 
marc de les seves competències. 

 

                                    
 
 

    
 
 
 
“Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències 
defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de 
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents” 

      

Marcel·lí Pons Duat

Secretari General

Neus Lloveras Massana

L'alcaldessa
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