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Exp. 000049/2015-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 de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del dia 
25 d’octubre de 2016, es va adoptar el següent acord: 
 
“Relació de fets: 
 
I.- En el DOGC núm. 6796 de 26 de gener de 2015 es va publicar, a efectes de la seva 
executivitat, els acords de 2 d’octubre de 2013 i 6 de novembre de 2014 de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, mitjançant els quals s’aprova definitivament i es 
dona conformitat al Text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació en 
l’àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 13), per a la regulació del règim d’usos de les 
finques 31, 33 i 35 del carrer de l’Àncora, del municipi de Vilanova i la Geltrú. Dita 
publicació conté també com a annex les normes urbanístiques de dita modificació de Pla 
general. 
 
II.- Aquesta modificació de planejament disposa a les normes urbanístiques 3a i 4a, 
publicades al DOGC, que prèviament a la concessió de cap llicència a l’àmbit del polígon 
d’actuació: Zona terciària de la Sínia de les Vaques (corresponent a les finques 31, 33 i 35 
del PERI ZONA DE SUPORT D’ACTIVITATS PORTUÀRIES A LA SÍNIA DE LES 
VAQUES), s’haurà d’haver tramitat el projecte de reparcel·lació econòmica  
corresponent, per al repartiment dels costos derivats de l’obligació legal de cedir el 10% 
de l’increment d’aprofitament resultant de la modificació, a partir del càlcul comparatiu del 
valor del sòl resultant de l’avaluació econòmica adjunta. 
 
III.- En data 26 de març de 2015 (registre d’entrada núm. 2015008794), el Sr. Juan 
Manuel Guerra Ortiz de Urbina, en nom i representació de Finques Orgue, S.L., en 
qualitat de propietària de finques compreses dins de l’àmbit de la referida Modificació de 
Pla general, va presentar projecte de reparcel·lació econòmica, per tal que sigui tramitat 
en forma legal fins a la seva aprovació definitiva. Posteriorment en data 30 d’abril de 
2015, va presentar de nou el document amb la incorporació de documentació gràfica i 
algunes esmenes. 
 
IV.-  Vist l’informe elaborat pels serveis tècnics municipals d’urbanisme, incorporat a 
l’expedient, el qual presenta el següent contingut literal: 
 
“1. Antecedents 

En data 26 de març de 2015 Juan Manuel Guerra, actuant en representació de FINCAS ORGUE 
S.L. presentà el Projecte de Reparcel·lació del PAU Zona Terciària de la Sínia de les Vaques per la  
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seva tramitació. Posteriorment en data 30 d’abril de 2015, va presentar de nou el document amb la 
incorporació de documentació gràfica i algunes esmenes. 

En el DOGC núm. 6796 de 26 de gener de 2015 es va publicar, a efectes de la seva executivitat, 
els acords de 2 d’octubre de 2013 i 6 de novembre de 2014 de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, mitjançant els quals s’aprova definitivament i es dona conformitat al Text refós de la 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 13), per a 
la regulació del règim d’usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de l’Àncora, del municipi de 
Vilanova i la Geltrú. Dita publicació conté també com a annex les normes urbanístiques de dita 
modificació de Pla general. 

En data 6 de novembre de 2014 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar 
definitivament el document de Text Refós de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la Sínia de les Vaques (Clau 13), per a la regulació del règim 
d’usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de l’Àncora. Aquest document regula els usos de l’àmbit 
afectat desvinculant els relacionats amb les activitats portuàries i possibilitant el desenvolupament 
de les de caràcter terciari.  

Aquestes finques es situen dins l’àmbit del PERI Zona de suport d’Activitats portuàries a la Sínia de 
les Vaques. 

El document de Modificació exclou el usos industrial i magatzem (15), abastament (16) i 
s’estableixen els següents:  

° Restauració (5) el locals limitats a la superfície resultant de l’aforament màxim permès per 
l’autorització en règim de comunicació (<150 persones). 

° Comercial Petit (PEC) amb excepció de l’alimentari, de superfície màxima de venda fins a 
800m2. 

° Oficines i Serveis (8A) inclou les activitats de caràcter professional, artesanal i artístiques 
assimilables a l’ús industrial compatible amb l’habitatge. 

° Educatiu (10) activitats formatives i d’ensenyament, investigació, recerca i desenvolupament. 
° Esportiu (12A1 i 12C) pràctica esportiva en espais oberts i esportiu recreatiu dins a 500m2. 
° Sociocultural (13) 
° Públic - administratiu (17) 
° Estacionament (18) 

L’aprovació de l’esmentada Modificació puntual del PGO implicà un nou redactat de l’article 14, 
apartats 6 i 12, de la normativa urbanística del PERI Zona de suport d’activitats portuàries al PPO 
Sínia de les Vaques, del volum 2, Annex 4 de les Normes Urbanístiques del PGO. 

Pel que fa a la gestió de les finques afectades, l’esmentat document de modificació la detalla a les 
normes urbanístiques 3a i 4a, que determinen el següent: 

3a. Es crea el polígon d’Actuació ZONA TERCIARIA DE LA SIÍNIA DE LES VAQUES (corresponent a les 
finques 31, 33 i 35) del PERI Zona de Suport d’Activitats Portuàries a la Sínia de les Vaques), als efectes de la 
delimitació de l’àmbit subjecte a reparcel·lació econòmica, per al repartiment dels costos derivats de l’obligació 
legal de cedir el 10% de l’increment d’aprofitament resultant de la modificació, a partir del càlcul comparatiu 
del valor del sòl resultant a l’avaluació econòmica adjunta. 

4a. Prèviament a la concessió de cap llicència a l’àmbit del polígon d’actuació de la Sínia de les Vaques 
(corresponent a les finques 31, 33 i 35 del PERI Zona de suport d’activitats portuàries a la Sínia de les 
Vaques), s’haurà d’haver tramitat el projecte de reparcel·lació corresponent. 
 
2. Justificació i descripció de la proposta 

L’àmbit del projecte de reparcel·lació té una superfície de 24,21Ha i es correspon al sòl privat de 
les finques núm. 31,33 i 35 del carrer Àncora i el sòl que l’envolta. 
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El document de Text Refós de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la 
Geltrú a l’àmbit de la Sínia de les Vaques (Clau 13), per a la regulació del règim d’usos de les 
finques 31, 33 i 35 del carrer de l’Àncora determina que la implantació de nous usos permesos a 
les finques de sòl privat del seu àmbit implica un increment de valor de 3.599.444,55€ (annex 
d’avaluació econòmica).  

Aquest valor es determina en compliment de l’article 99.1.c del DL 1/2010, per qual s’aprova la Llei 
d’urbanisme, que estableix que quan es realitzi una modificació de les figures de planejament que 
comportin un increment de sostre edificable, de la densitat d’ús residencial o de la transformació 
dels usos anteriorment establerts s’ha d’incloure en la documentació una avaluació econòmica de 
rendibilitat de l’operació en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic 
derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 

El projecte de reparcel·lació econòmica, té com a únic objectiu el repartiment proporcional del valor 
del 10% de la quantitat determinada en la Modificació puntual del PGOU, aprovada definitivament 
en data 6 de novembre de 2014 entre els propietaris i interessats. No hi ha cessions de sòl destinat 
a domini públic, atès que ja van ser cedits anteriorment ni es modifica l’adjudicació de finques 
resultants.  

El pagament a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de la part proporcional que en resulti serà 
condició necessària per la concessió de llicències municipals. 
 
3.- Planejament vigent  

Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la Sínia de les 
Vaques (Clau 13), per a la regulació del règim d’usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de 
l’Àncora. 
 
4.- Qualificació urbanística 

El sòl corresponent a l’àmbit de la reparcel·lació es qualificat amb la Clau 13 Zona terciària de la 
Sínia de les Vaques (corresponent a les finques 31,33 i 35 del PERI Zona de suport d’activitats 
portuàries a la Sínia de les Vaques). 
 
5.- Promotor 

El document de reparcel·lació ha estat presentat a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la seva 
tramitació per Finques Orgue S.L., societat mercantil, propietària de finques compreses dins l’àmbit 
afectat. 
 
4.- Redactor 

La redactora del document objecte d’aquest informe és la senyora Rocío Pérez Sáez. 
 
5.- Documentació 

El contingut del document presentat és el següent: 

Memòria  

 1. Planejament objecte d’execució 
 2. Descripció de l’àmbit reparcel·lable 
 3. Fonts i bases documentals aplicades 
 4 .Criteris de definició i quantificació de drets 
 5. Criteris de valoració del sòl resultant 
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 6. Justificació del Compte de liquidació 

Relació de propietats i interessats 

Fitxes de les finques 

Compte de liquidació provisional 

Documentació gràfica 

1. Situació i emplaçament 
2. Carrer Ancora 31 planta baixa general 
3. Carrer Ancora 33 planta baixa general 
4. Carrer Ancora 35 planta baixa general 

 
6.- Legislació vigent 

L’article 165 del Reglament de la Llei d’urbanisme, Decret 305/2006 de 18 de Juliol determina les 
condicions pel desenvolupament de les reparcel·lacions econòmiques: 

Article 165 

Reparcel·lació econòmica 

165.1  La reparcel·lació és simplement econòmica quan, per raó de la consolidació de l’edificació conforme 
amb el planejament, no és possible la redistribució material dels terrenys, o bé quan totes les persones 
propietàries afectades ho decideixen així per unanimitat. 

Si es constata una impossibilitat parcial, procedeix l'aplicació del què estableix l’article 138 d'aquest 
Reglament i la redistribució de la resta de terrenys. 

165.2  La reparcel·lació econòmica també s’aplica en el cas de polígons d’actuació urbanística delimitats, amb 
l’objecte de l’execució d’obres d’urbanització o reurbanització. 

165.3  En la reparcel·lació econòmica els drets de participació de les persones propietàries s'estableixen de 
conformitat amb l’article 133.2.b) d'aquest Reglament. Quan els drets de participació, derivats de l'aplicació 
d'aquest article, impedeixin la reparcel·lació física amb les propietats dels terrenys de cessió destinats a 
sistemes, s’apliquen a aquests terrenys els criteris de valoració que estableix la legislació aplicable per als 
terrenys en sòl urbà sense aprofitament urbanístic, i és a càrrec de la comunitat reparcel·latòria la 
indemnització econòmica corresponent. 

165.4  La documentació del projecte s’ha d’adequar a les especificitats concurrents, de tal manera que la 
proposta d’adjudicació es pot limitar a confirmar les titularitats originàries i l'adjudicació dels terrenys de cessió 
obligatòria i gratuïta. En qualsevol cas, cal incorporar el compte de liquidació provisional, en el que s'han 
d'incloure les indemnitzacions substitutòries que siguin procedents entre els afectats i les càrregues 
d'urbanització que els corresponguin, als efectes del que estableix l’article 121.b) de la Llei d’urbanisme. 

165.5  El projecte de reparcel·lació econòmica estableix la quantificació de l’equivalent econòmic del sòl 
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic quan és d’aplicació aquest deure de cessió. 

165.6  El projecte de reparcel·lació econòmica es tramita d'acord amb l’article 113.2 de la Llei d’urbanisme, 
llevat dels supòsits de reparcel·lació voluntària. 

165.7. La certificació de l’acord d’aprovació definitiva possibilita l’accés de la reparcel·lació econòmica al 
Registre de la propietat, als efectes de fer constar l’afectació de les finques al saldo del compte de liquidació 
provisional. 
 
7.- Valoració del document en tramitació 

Tal com es detalla en el document de reparcel·lació econòmica l’objectiu del mateix és donar 
compliment als punts 3a i 4a de l’article 14, apartats 6 i 12, de la normativa urbanística del PERI 
Zona de suport d’activitats portuàries al PPO Sínia de les Vaques, del volum 2, Annex 4 de les 
Normes Urbanístiques del PGO 
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3a. Es crea el polígon d’Actuació ZONA TERCIARIA DE LA SIÍNIA DE LES VAQUES (corresponent a les 
finques 31, 33 i 35) del PERI Zona de Suport d’Activitats Portuàries a la Sínia de les Vaques), als efectes de 
la delimitació de l’àmbit subjecte a reparcel·lació  econòmica, per al repartiment dels costos derivats  de 
l’obligació legal de cedir el 10% de l’increment d’ aprofitament resultant de la modificació , a partir del 
càlcul comparatiu del valor del sòl resultant a l’avaluació econòmica adjunta. 

4a. Prèviament a la concessió de cap llicència a l’àmbit del polígon d’actuació de la Sínia de les Vaques 
(corresponent a les finques 31, 33 i 35 del PERI Zona de suport d’activitats portuàries a la Sínia de les 
Vaques), s’haurà d’haver tramitat el projecte de reparcel·lació corresponent. 

El compte de liquidació provisional determina el valor corresponent a cada finca registral, 
mitjançant un quadre de dades en funció de la seva superfície. En l’esmentat quadre hi ha una 
columna que correspon al percentatge de participació de cada finca en el 10% d’increment de 
l’aprofitament (segons l’explicat a l’apartat 2 d’aquest informe) i altre on es detalla la participació de 
cada finca en les despeses generades per la tramitació del projecte de reparcel·lació econòmica en 
funció de la participació o no en la seva redacció. 

Aquestes despeses s’especifiquen a l’apartat 1.6 Justificació del compte de liquidació. Es 
determina el valor d’aquestes despeses en 8.000€ en concepte dels honoraris i gestió del projecte 
de reparcel·lació (5.500,00€) i les despeses de les certificacions de domini i càrregues (1.000€) i 
l’anotació de les càrregues urbanístiques (1.500€). Pel que fa als honoraris caldrà afegir la factura 
corresponent que els justifiqui. 

La quantitat corresponent al 10% d’augment de l’aprofitament ha de ser satisfeta a l’Ajuntament per 
tal de poder sol·licitar llicència, en canvi les despeses generades per la redacció i gestió del 
present projecte de reparcel·lació econòmica han de repartir-se entre les finques afectades.  

Les diferents despeses de conceptes diferents ha de explicitar-se de manera més evident, de 
manera que destaqui la quantitat a satisfer a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú corresponent al 
10% de l’increment de l’aprofitament. 

Per altra banda caldrà especificar si a les quantitats del compte de liquidació se’ls ha d’afegir o no 
l’IVA corresponent. 

En resum es considera que el document en tramitació pot ser aprovat inicialment condicionat a la 
presentació d’un text refós que incorpori les següents prescripcions: 

1. Justificació dels honoraris de redacció i gestió del projecte. 

2. Aclariment de la quantitat corresponent a la cessió a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú del 10% de l’increment de l’aprofitament. 

3. Aclarir si cal afegir o no l’IVA corresponent a les quantitats del compte de liquidació 
provisional.  

8.- Conclusions 

D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, el tècnic sotasignat 
informa el sentit de proposar l’aprovació inicial del document de Projecte de reparcel·lació 
econòmica de la Zona Terciària de la Sínia de les Vaques condicionada a la presentació d’un text 
refós que incorpori les prescripcions de l’apartat 7 d’aquest informe 

Tot el qual hom informa sense perjudici d’altres informes tècnics o jurídics més ben fonamentats.” 
 
V.- Per tot l’exposat, en data 12 de maig de 2015, la Junta de Govern Local va adoptar el 
següent acord: 
 
“PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació econòmica a l’àmbit del polígon 
d’actuació Zona terciària de la Sínia de les Vaques (corresponent a les finques 31, 33 i 35 del 
PERI zona de suport d’activitats portuàries a la sínia de les vaques), previst al Text refós de la 
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Modificació del Pla general d’ordenació en l’àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 13), per a la 
regulació del règim d’usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de l’Àncora d’aquest municipi, 
presentat pel Sr. Juan Manuel Guerra Ortiz de Urbina, en nom i representació de Finques 
Orgue, S.L., en qualitat de propietària de finques compreses dins de l’àmbit de la referida 
Modificació de Pla general, condicionat a la presentació d’un text refós que incorpori les 
prescripcions de l’apartat 7 de l’informe dels serveis tècnics d’urbanisme incorporat a l’expedient 
i ressenyat a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, en el tauler d’anuncis de 
la Corporació, en la web municipal i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en 
l’àmbit municipal o supramunicipal, i obrir el període d’informació pública del document 
anteriorment esmentat pel termini d’UN (1) MES, a comptar des de la darrera publicació 
obligatòria, de conformitat amb el previst a l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.      

A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de qualsevol interessat als Serveis Jurídics i 
Administratius d’Urbanisme, carrer de Josep Llanzà 1-7, 1r, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona), de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 h. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. Juan Manuel Guerra Ortiz de Urbina, en 
representació de Finques Orgue, S.L., a les persones propietàries de l’àmbit afectat per aquest 
projecte de reparcel·lació i si s’escau a la resta de persones interessades en l’expedient, 
concedint-los audiència per termini d’UN (1) MES, a comptar a partir de l’endemà de la recepció 
de la notificació.”  
 
VI.- L’esmentada aprovació inicial 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 art. 119 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 juny de 
2015, i en el Diari de Vilanova de data 29 de maig de 2015, així com en l’e-tauler d’edictes 
de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal. També es va concedir tràmit d’audiència a 
les persones interessades pel termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació corresponent.   

En el decurs d’aquests terminis, només es va presentar escrit d’al·legacions en data 7 de 
juliol de 2015 (registre d’entrada núm. 20115019410), per part del Sr. Josep Clavé 
Campamà, en representació de les entitats Terrenys i Estatges, S.L.U. Sociedad 
Unipersonal; Promocions Vilanova, S.A.; Estatges i Promocions, S.L.; i Obres Clavé, S.A. 
No obstant, en data 23 de setembre de 2016, el mateix al·legant va presentar escrit 
mitjançant el qual sol·licita que siguin deixades sense efecte les esmentades al·legacions i 
s’aprovi definitivament el projecte de reparcel·lació, tenint-los per adherits al projecte de 
reparcel·lació presentat per Finques Orgue S.L.   
 
VII.- En data 3 d’octubre de 2016 (registre d’entrada núm. 2016025297), el Sr. Juan 
Manuel Guerra Ortiz de Urbina, en nom i representació de Finques Orgue S.L., ha 
presentat un nou document de projecte de reparcel·lació, que incorpora les prescripcions 
de l’apartat 7 de l’informe dels serveis tècnics d’urbanisme emès amb ocasió de l’aprovació 
inicial. 
A la vista de dit document, els serveis tècnics municipals d’urbanisme, han elaborat informe 
de data 7 d’octubre de 2016 incorporat a l’expedient, el qual presenta el següent contingut 
literal: 
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“ 1.  Antecedents 

En data 12 de maig de 2015 la Junta de Govern Local va acordar l’aprovació inicial del Projecte de 
Reparcel·lació econòmica a l’àmbit del polígon d’Actuació de la Sínia de les Vaques (corresponent 
a les finques 31, 33 i 35 del PERI zona de suport d’activitats portuàries). Aquest acord estava 
condicionat a la presentació d’un nou document que incorpores les prescripcions de l’informe dels 
serveis tècnics incorporat a l’expedient. 

L’esmentat acord va ser traslladat als propietaris i interessats i publicat al BOPB en data 2 de juny 
de 2015. 

En data 7 de juliol de 2015 Josep Clavé Campamà, en representació de Terrenys i Estatges SLU, 
Promociones Vilanova SA; Estatges i Promocions SL i Obres Clavé SA va presentat un escrit 
d’al·legacions basat en la improcedència de les determinacions de la Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació a l’àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 13), per a la regulació del règim 
d’usos de les finques 31, 33 i 35D  del Carrer Ancora. 

S’ha de recordar que aquesta modificació regula el règim d’usos, incorporant-ne nous, 
(anteriorment limitats a usos relacionats amb les activitats portuàries i educatius) i en conseqüència 
determina un augment de l’aprofitament del qual s’ha de cedir el 10% a l’Administració.  

En resum l’escrit d’al·legacions argumentava el següent: 

° Improcedència de la cessió d’aprofitament a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú determinada 
per la Modificació del Pla General d’Ordenació aprovada definitivament en data 6 de novembre 
de 2014. 

° Improcedència de la valoració de l’increment de l’aprofitament determinat a l’esmentada 
modificació del Pla General. 

En data  23 de setembre de 2016 Josep Clavé Campamà, en representació de Terrenys i Estatges 
SLU, Promociones Vilanova SA; Estatges i Promocions SL i Obres Clavé SA va presentar un escrit 
exposant que durant el tràmit d’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació va presentar 
l’anterior escrit d’al·legacions i sol·licitant que aquest quedes sense efecte. 

En data 3 d’octubre de 2016 Juan Manuel Guerra, actuant en representació de FINCAS ORGUE 
S.L. presentà un nou document de Projecte de Reparcel·lació del PAU Zona Terciària de la Sínia 
de les Vaques per la seva tramitació. Aquest document inclou les determinacions de l’acord 
d’aprovació inicial. 
 
2.- Legislació vigent 

L’article 165 del Reglament de Reglament de la Llei d' urbanisme, Decret 305/2006 de 18 de Juliol 
determina les condicions pel desenvolupament de les reparcel·lacions econòmiques: 
Article 165 
Reparcel·lació econòmica 

165.1  La reparcel·lació és simplement econòmica quan, per raó de la consolidació de l’edificació conforme 
amb el planejament, no és possible la redistribució material dels terrenys, o bé quan totes les persones 
propietàries afectades ho decideixen així per unanimitat. 

Si es constata una impossibilitat parcial, procedeix l'aplicació del què estableix l’article 138 d'aquest 
Reglament i la redistribució de la resta de terrenys. 

165.2  La reparcel·lació econòmica també s’aplica en el cas de polígons d’actuació urbanística delimitats amb 
l’objecte de L’execució d’obres d’urbanització o reurbanització. 

165.3  En la reparcel·lació econòmica els drets de participació de les persones propietàries s’estableixen de 
conformitat amb l’article 133.2.b) d'aquest Reglament. Quan els drets de participació derivats de l'aplicació  
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d'aquest article impedeixin la reparcel·lació física amb les propietats dels terrenys de cessió destinats a 
sistemes, s’apliquen a aquests terrenys els criteris de valoració que estableix la legislació aplicable per als 
terrenys en sòl urbà sense aprofitament urbanístic i és a càrrec de la comunitat reparcel·latòria la 
indemnització econòmica corresponent. 

165.4  La documentació del projecte s’ha d’adequar a les especificitats concurrents, de tal manera que la 
proposta d’adjudicació es pot limitar a confirmar les titularitats originàries i l’adjudicació dels terrenys de cessió 
obligatòria i gratuïta. En qualsevol cas, cal incorporar el compte de liquidació provisional, en el que s'han 
d’incloure les indemnitzacions substitutòries que siguin procedents entre els afectats i les càrregues 
d’urbanització que els corresponguin, als efectes del que estableix l’article 121.b) de la Llei d’urbanisme. 

165.5  El projecte de reparcel·lació econòmica estableix la quantificació de l’equivalent econòmic del sòl 
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic quan és d’aplicació aquest deure de cessió. 

165.6  El projecte de reparcel·lació econòmica es tramita d'acord amb l’article 113.2 de la Llei d’urbanisme, 
llevat dels supòsits de reparcel·lació voluntària. 

165.7. La certificació de l’acord d’aprovació definitiva possibilita l’accés de la reparcel·lació econòmica al 
Registre de la propietat, als efectes de fer constar l’afectació de les finques al saldo del compte de liquidació 
provisional. 
 
3.- Determinacions de l’acord d’aprovació inicial 

L’acord d’aprovació inicial estava condicionat a la presentació d’un nou document que incorpores 
les prescripcions de l’informe dels serveis tècnics incorporat a l’expedient. Aquestes es resumeixen 
en els següents punts: 

o Justificació dels honoraris de redacció i gestió del projecte. 

o Aclariment de la quantitat corresponent a la cessió a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú del 10% de l’increment de l’aprofitament (determinat per la Modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació a l’àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 13), per a la 
regulació del règim d’usos de les finques 31, 33 i 35D  del Carrer Ancora). 

o Aclarir si cal afegir o no l’IVA corresponent a les quantitats del compte de liquidació 
provisional. 

 
4.- Valoració del document en tramitació 

El document presentat justifica els honoraris de redacció i gestió del document de projecte de 
reparcel·lació adjuntant les factures corresponents a aquestes despeses. 

Pel que fa a l’aclariment, en el compte de liquidació provisional i en la descripció de les càrregues 
corresponents a cadascuna de les parcel·les, de les quantitats corresponents a diferents conceptes 
(cessió a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del 10% de l’increment de l’aprofitament i despeses 
generades per la redacció i tramitació del mateix document), aquest s’ha realitzat. Així doncs, en 
l’esmentat compte de liquidació provisional i en la descripció de les càrregues es distingeix la 
quantitat a satisfer a l’administració (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) en el cas que es sol·liciti 
llicència d’usos corresponents als que es van afegir en la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació esmentada a l’apartat 1 del present informe. 

Així mateix el document especifica que les quantitats especificades són sense l’IVA corresponent. 
 
5.- Conclusions 

D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, el tècnic sotasignat 
informa en el sentit de proposar l’aprovació definitiva del document de Projecte de reparcel·lació 
econòmica de la Zona Terciària de la Sínia de les Vaques. 
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Tot el qual hom informa sense perjudici d’altres informes tècnics o jurídics més ben fonamentats.” 
 
Fonaments de dret: 

1. Articles 119, 124 i concordants del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en matèria tramitació dels instruments de gestió 
urbanística. 

2. Articles 23, 165 i concordants del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 
305/2006, de 18 de juliol, en matèria de tramitació de la reparcel·lació econòmica. 

3. Articles 21.1 j) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret de delegació de competències de 
l’alcaldia en la Junta de Govern Local de data 22 de juny de 2015 (BOPB de 13 de juliol 
de 2015), la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació econòmica a l’àmbit del 
polígon d’actuació Zona terciària de la Sínia de les Vaques (corresponent a les finques 31, 
33 i 35 del PERI zona de suport d’activitats portuàries a la sínia de les vaques), previst al 
Text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit de la Sínia de 
les Vaques (clau 13), per a la regulació del règim d’usos de les finques 31, 33 i 35 del 
carrer de l’Àncora d’aquest municipi, presentat pel Sr. Juan Manuel Guerra Ortiz de 
Urbina, en nom i representació de Finques Orgue, S.L., en qualitat de propietària de 
finques compreses dins de l’àmbit de la referida Modificació puntual de Pla general, 
d’acord amb l’informe favorable dels serveis tècnics d’urbanisme incorporat a l’expedient i 
ressenyat a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON.- Notificar el present acord al Sr. Juan Manuel Guerra Ortiz de Urbina, en 
representació de Finques Orgue, S.L., així com a les persones propietàries de l’àmbit 
afectat per aquest projecte de reparcel·lació i, si s’escau, a la resta de persones 
interessades en l’expedient, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a l’e-tauler de l’Ajuntament i en un dels diaris de major difusió provincial, així 
com inserir l’anunci de l’acord a la pàgina web de l’Ajuntament, per a la seva executivitat. 
 
TERCER.- Trametre un exemplar del Projecte i una còpia de l’expedient administratiu 
complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes oportuns. 
 
QUART.- Facultar al Sr. Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de l’Ajuntament 
per a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a l’execució d’aquest acord i, en 
especial, per instar la inscripció d’aquest projecte de reparcel·lació econòmica al Registre 
de la Propietat de Vilanova i la Geltrú. “   
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 I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la presidència. 
 
 
 

                                     
 
 

    
 
 
 
 
      
 
 
 

Marcel·lí Pons Duat

Secretari General

Neus Lloveras Massana

L'alcaldessa
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