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               Exp. núm. 65/07-A /URB 

  Exp. 000035/2015-URB/PAC 
   
 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, Llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques, 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 2 de maig de 
2016, es va adoptar el següent acord: 
 
“Relació de fets: 
 
I.- En data 4 de juny de 2012, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú, a 
l’àmbit de la UA7, Racó de Santa Llúcia, polígons 2.1 “Poble Pescador” i 2.2, “La 
Cucanya”, presentat a instàncies de l’entitat mercantil “Reprentex, SL”, segons 
document redactat pels equips redactors AIM3 i Taller-Tres Arquitectura, S.L.P., 
signat pels arquitectes Jordi Artigas i Modesto Escribano, 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.  
 
L’esmentat expedient es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes 
mitjançant publicació al BOPB de data 19 de juny de 2012, en el diari de Vilanova de 
data 15 de juny de 2012, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web 
municipal. En el decurs del dit termini d’exposició pública es va presentar un escrit 
d’al·legacions per part de l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient, les quals 
van ser estimades parcialment. 
 
En data 4 de maig de 2015, el Ple de la Corporació va aprovar provisionalment la 
present proposta de Modificació puntual del PGO. 
 
II.- D’acord amb la Memòria Justificativa del document de Modificació puntual del 
PGO objecte del present expedient, els objectius i criteris de dita modificació a 
l’àmbit de la UA7 estan dirigits a millorar els problemes d’accés i mobilitat, 
aconseguir una major connexió i relació entre el vial d’accés rodat i el de ronda, així 
com entre les diferents peces de la zona verda, i reordenar la forma i col·locació de 
la zona hotelera per a un millor encaix de les condicions d’edificació i afavorir la 
integració en l’entorn. 

Per a aconseguir aquests objectius, la modificació puntual consisteix 
fonamentalment en: 
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1.- Ajustos en la delimitació dels polígons 2.1 i 2.2 de la UA7 Racó de Santa Llúcia: 
de forma coherent amb la realitat física existent i la proposta d’ordenació, el 
document de modificació proposa introduir uns petits ajustos i precisions en la 
delimitació dels polígons 2.1 i 2.2 de la UA7.    

2.- Modificar l’ordenació del polígon 2.2 i una petita part del polígon 2.1 de l’UA7 
Racó de Santa Llúcia, per tal de millorar l’accés i mobilitat a l’àmbit, així com fer 
factibles les condicions d’edificació de la zona hotelera. 

3.- Modificar la normativa de la clau hotelera amb l’objectiu de permetre la 
implantació de l’edificació de la zona hotelera amb unes condicions d’integració amb 
l’entorn i adaptació topogràfica més favorables. 

4.- No es modifiquen els paràmetres urbanístics fonamentals: les cessions de sòl 
públic augmenten lleugerament, mentre que els usos i el sostre màxim permès es 
mantenen. 
 
III.- A la vista de dit document i previs els informes tècnics oportuns, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona va adoptar en data 22 de juliol de 2015 el 
següent acord: 

 “-1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general d'ordenació a 
l'àmbit de la UA-7, Racó de Santa Llúcia, als polígons 2,1 Poble Pescador i 2,2 la 
Cucanya, de Vilanova i la Geltrú, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i 
supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un 
text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional 
de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
 
1.1 Pel que fa a la consideració de la planta baixa i soterrani, cal que la normativa 
del document es remeti als articles 51 i 52 de la normativa urbanística del 
planejament vigent. 

1.2 Cal completar i ajustar les determinacions del plànol d’ordenació O.04 
“Condicions d’edificació” amb la definició de les diferents cotes de referència de la 
planta baixa i les cotes de les rasants definitives del vial i el terreny que envolta 
l’edificació, així com dibuixar les diferents seccions transversals i longitudinals, 
d’acord amb l’exposat a la part valorativa. 

1.3 Cal completar el document tot establint normativament que el límit entre el 
verd públic i el verd privat estarà definit per un element físic, les característiques 
del qual les haurà de concretar el projecte d’urbanització. 

1.4 Cal sotmetre el projecte d’urbanització al corresponent informe de l’OTAA, i 
supeditar la seva aprovació als requeriments de caràcter ambiental que se’n 
puguin derivar, atès que es preveu l’execució d’una part del sistema d’espais 
lliures extern al polígon d’actuació en el règim de sòl no urbanitzable. 

-2 Indicar l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de 
tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics 
de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures 
de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents 
per a la seva aprovació definitiva. 
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-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 
 
IV.- Vist l’informe tècnic de l’arquitecte municipal incorporat a l’expedient, el qual 
presenta al seus apartats 2 (Contingut de la documentació i compliment dels 
requeriments de les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona) i 3 (Conclusions) el següent contingut literal: 

 “2. Contingut de la documentació i compliment dels requeriments de les 
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial  d’Urbanisme de Barcelona 

EL document de Text refós presentat incorpora les prescripcions de l‘acord de la 
CTUB de data 22 de juliol de 2015 d’aprovació definitiva.  

En concret es compleixen les següents segons la mateixa numeració de l’acord: 

1.1 Pel que fa a la consideració de la planta baixa i soterrani, cal que la normativa del 
document es remeti als articles 51 i 52 de la normativa urbanística del planejament vigent. 
 
S’ha modificat l’art. 11.4 apartat A de “Definicions d’aplicació de la clau HOT1”, de la 
present modificació puntual, referent a la definició de planta baixa i planta soterrani, 
remetent als art. 51 i 52 de la normativa urbanística del PGO de Vilanova i la Geltrú. 
 

 

 
 
1.2 Cal completar i ajustar les determinacions del plànol d’ordenació O.04 “Condicions 
d’edificació” amb la definició de les diferents cotes de referència de la planta baixa i les cotes 
de les rasants definitives del vial i el terreny que envolta l’edificació, així com dibuixar les 
diferents seccions transversals i longitudinals, d’acord amb l’exposat a la part valorativa. 
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S’ha modificat el plànol d’ordenació O.04 “Condicions d’edificació” segons l’exposat 
a la part valorativa de l’acord afegint les diferents cotes de la planta baixa i les 
rasants definitives del vial i terrenys que envolten l’edifici. 
 

 
 

1.3 Cal completar el document tot establint normativament que el límit entre el verd públic i el 
verd privat estarà definit per un element físic, les característiques del qual les haurà de 
concretar el projecte d’urbanització. 
 
S’ha modificat l’art. 11.5 apartat A de “Condicions generals” del projecte 
d’urbanització concretament pel que fa a al verd públic, incloent normativament que 
el límit entre els espais lliures (clau F) i el espai no edificat privat de la zona hotelera 
(Clau HOT1) estarà definit per un element físic, que el projecte d’urbanització haurà 
de concretar les seves característiques. 

 

 
 

1.4 Cal sotmetre el projecte d’urbanització al corresponent informe de l’OTAA, i supeditar la 
seva aprovació als requeriments de caràcter ambiental que se’n puguin derivar, atès que es 
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preveu l’execució d’una part del sistema d’espais lliures extern al polígon d’actuació en el 
règim de sòl no urbanitzable. 
 
S’ha modificat l’art. 11.5 apartat A de “Condicions generals” del projecte 
d’urbanització, incloent la necessitat de sotmetre el projecte d’urbanització al 
corresponent informe de l’OTAA, i supeditar la seva aprovació als requeriments de 
caràcter ambiental que se’n puguin derivar. 

 

3. Conclusions 

En relació a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la 
Geltrú a l’àmbit de la UA7, Racó de Santa Llúcia, polígons 2.1, Poble Pescador, i 
2.2, La Cucanya, presentat per Reprentex SL, d’acord amb tot allò exposat 
anteriorment i sense perjudici d’altres informe tècnics, ambientals o jurídics millor 
fonamentats, el tècnic sotasignat informa en sentit favorable la tramitació del text 
refós del document de referència.” 

 
Fonaments de dret: 

1.- Arts. 85, 96, 106 i 107 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i l’article 17.6  del Reglament de la 
Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
 
2.- L’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments 
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les 
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya 
competents per a la seva aprovació definitiva. 
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3.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció d’aquest acord 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, el referit 
acord requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la corporació. 
 
Per tot l’exposat, vist el document de text refós d’aquesta modificació de PGO 
elaborat pels equips redactors AIM3 i Taller-Tres Arquitectura, S.L.P., signat pels 
arquitectes Jordi Artigas i Modesto Escribano, i promogut per l’entitat mercantil 
“Reprentex, SL”, l’informe tècnic favorable i l’informe jurídic incorporats a l’expedient, 
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 l’Àrea de Territori i Espai Urbà proposa al Ple de l'Ajuntament, 
l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Verificar el Text refós de la Modificació Puntual del Pla general 
d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú, a l’àmbit de la UA7, Racó de Santa 
Llúcia, polígons 2.1 “Poble Pescador” i 2.2, “La Cucanya”, presentat a instàncies de 
l’entitat mercantil “Reprentex, SL”, segons document redactat pels equips redactors 
AIM3 i Taller-Tres Arquitectura, S.L.P., aprovada provisionalment pel Ple de 
l’Ajuntament en data 4 de maig de 2015, que incorpora el compliment de les 
prescripcions contingudes a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de data 22 de juliol de 2015. 
 
SEGON.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el present 
acord, juntament amb el Text refós verificat, degudament diligenciat, que inclou el 
text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació, per duplicat i en suport 
informàtic i en format de tractament de textos, per a la seva publicació en el DOGC i 
consegüent executivitat. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’entitat mercantil “Reprentex, SL”. 

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

CINQUÈ.- 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 
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en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 
 
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la presidència. 
 
 
 

                                     
 
 

   

 
 
 
 
 
      
 
 
 

Isidre Martí Sardà

El Secretari General

Neus Lloveras Massana

L'alcaldessa
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