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    Exp. 000034/2015-PAC - exp. 12/13-URB 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat, Secretari general de l’Ajuntament de Vilanova 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 5 de març de 2018, es 
va adoptar el següent acord: 
 
“Relació de fets: 
 

I.- En data 13 d’abril de 2015, el Ple de l’Ajuntament va adoptar, entre d’altres, el següent 
acord: 

“PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal per a requalificar una superfície com a clau 18, sòl de valor agrícola, a la finca 
El Padruell, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb el document de 
modificació presentat per J. GARCIA CARRIÓN, SA incorporat a l’expedient, que inclou 
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, 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. Tot 
això de conformitat amb l’informe favorable dels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat 
a l’expedient. 

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 i sotmetre’l a informació pública, juntament amb 
l’informe de sostenibilitat ambiental incorporat a l’expedient, pel termini de QUARANTA 
CINC (45) DIES des de la darrera publicació obligatòria, així com efectuar, també 
simultàniament, les consultes que procedeixin, d’acord amb el que estableix el 
document de referència ambiental propi d’aquest expedient, en els mitjans i termes 
previstos legalment.  
  
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe, si s’escau, 
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, segons s’esmenta a 
l’informe dels serveis tècnics d’Urbanisme, els quals l’han d’emetre en el termini 
establert legalment.    

L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d'Urbanisme, 
Obres i Habitatge, carrer Josep Llanzà 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de 
dilluns a divendres de 09 a 14 hores. 
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QUART.- Notificar aquest acord a l’interessat en l’expedient, amb expressió dels 
recursos que siguin escaients.” 
 
El referit document de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la 
Geltrú, promogut inicialment per J. GARCÍA CARRIÓN S.A. (en l’actualitat, BODEGAS 
JAUMES SERRA, SLU, segons instàncies presentades en data 16-02-18 i 22-02-18, 
registres núms. 2018006172 i 2018006973), té com a objectiu la requalificació parcial 
d’una determinada superfície ara qualificada en el planejament general com a clau 20 
(zones d'afecció i servituds), proposant-se la seva qualificació com a clau 18 (zona de sòl 
de valor agrícola). 
 
D’acord amb el referit document de modificació, la conveniència del canvi de classificació 
radica en la necessària adequació del planejament a la realitat del territori. La superfície 
objecte de la modificació es correspon amb la bifurcació del "Torrent d'en Parellada", prop 
del seu entroncament sud amb l'autovia "Pau Casals" (C-32). La construcció de l'autopista 
i altres transformacions topogràfiques al llarg del temps han suposat la desaparició de la 
vessant oest de la “Y” que reflecteix el pla general amb clau 20 a la zona que ens ocupa 
(“El Padruell”). Encara que una part de l'àrea que es proposa modificar (clau 20) divideix 
dues classificacions diferents (claus 18 i 23), la homogeneïtat del territori immediat, plantat 
de vinyes generalment, justifica la proposta de qualificar aquesta superfície amb la clau 18 
i així ho corrobora l'informe mediambiental preceptiu (art. 118.4 del Reglament de la LUC). 
 
La superfície objecte de la modificació és de 16.959,98 m² i afecta a les següents finques 
cadastrals: �  Finca nº 2   (RC 08308 A 00400020000 ZO)   →  Superfície afectada = 6.082,31 m² �  Finca nº 95 (RC 08308 A 004000950000 ZT)  →  Superfície afectada = 5.376,03 m² �  Finca nº 96 (RC 08308 A 004000960000 ZF)  →  Superfície afectada = 5.501,64 m² 
La resta de superfície no afectada per la clau 20 en les finques 95 i 96, està classificada 
com a clau 18. La finca 2 té part de la seva superfície en clau 18 i una altra part en clau 
23, a més de la superfície afectada en clau 20.  
 
II.- Vist l’informe tècnic elaborat pels serveis tècnics d’urbanisme, el qual presenta el 
següent contingut literal: 
 
“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ A L A ZONA “EL 
PADRUELL” 
 
INFORME PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL 

1. Antecedents 

En data 16 de febrer de 2018 el Sr. Francesc Xavier Brunet Icart, actuant en qualitat 
d’apoderat i representant legal de la societat mercantil “Bodegas Jaume Serra, S.L .U. va 
presentar el document de text refós de la Modificació Puntual del Pla General a la finca El 
Padruell, així com el text refós de la Memòria Ambiental de la mateixa modificació. 

En data 13 d’abril de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va acordar 
aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la 
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Geltrú per a requalificar una superfície com a clau 18 (sòl de valor agrícola) a la finca El 
Padruell.  

Prèviament s’havien rebut el Document de Referència emès per la Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAAA) i l’informe urbanístic i territorial, per part de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (favorable) sobre el document d’Avanç. 

El document aprovat inicialment recollia les determinacions del Document de Referència 
(DR) emès per la OTAAA. El DR incorporava el resultat de les consultes realitzades per la 
OTAAA a l’Agència Catalana de l’Aigua, Àrea del Medi Natural del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Oficina de Gestió Ambiental 
Unificada de Barcelona i el Consell Comarcal del Garraf. 

En el període d’informació pública posterior a l’aprovació inicial es van sol·licitar els 
següents informes:  

• Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 

• Agència Catalana de l’Aigua 

• Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

• Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Catalunya 

• Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 

• Consell Comarcal del Garraf 

• AUCAT, concessionària de l’autopista C-32 

• Direcció General d’infraestructures de mobilitat terrestre 

Així mateix es va notificar a les entitats:  

• APMA – Agrupació per la Protecció del Medi Ambient 
• DEPANA – Lliga per a la defensa del patrimoni natural 

• CREAF – Centre per a la Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

L’acord d’aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 4 de  maig de 2015 i al Diari de Vilanova en data 30 d’abril de 2015. 

 2. Objecte de l’informe 

L’objecte d’aquest informe tècnic és el document titulat Modificació Puntal del Pla General 
d’Ordenació a la zona el Padruell, en el marc del seu tràmit d’aprovació provisional. 

3. Promotor 
El promotor de la Modificació Puntal del Pla General d’Ordenació a la zona el Padruell és 
J. Garcia Carrion, SA., en l’actualitat BODEGAS JAUMES SERRA, SLU, segons 
instàncies presentades en data 16-02-18 i 22-02-18, registres núms. 2018006172 i 
2018006973. 
 
4. Redactor 

El redactor del document objecte d’aquest informe és el senyor Alfonso Bolullo i Associats 
S.L.P. amb la col·laboració de Egavic serveis d’Enginyeria S.L.P. 



 
 

Document electrònic 
Número de validació: 12000127416432117243 

 
 

 
 
 

 Àrea de Territori i Espai Urbà 

 Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient 

 Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme 

  

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la 
següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 
 
Plaça de la Vila 8,  2n • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

5. Determinacions dels informes de les administraci ons i entitats durant el període 
d’exposició pública  

• Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona. 

Cal recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i la resta d’administracions identificades el 
document de referència. 

Cal que en el posterior desenvolupament de la modificació s’incorporin les mesures escaients per 
tal de minimitzar la pèrdua de permeabilitat i estabilitat del sòl agrícola. 

• Consell Comarcal del Garraf 

Es determina que no te cap competència 

• Agència Catalana de l’Aigua 

S’informa favorablement pel que fa a l’abastament i al sanejament. Pel que fa a la inundabilitat 
s’informa favorablement establint que cal preveure un correcte manteniment del tram del Fondo del 
Padruell al nord de l’àmbit. 

• Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 

Informe rebut a l’agost de 2016 on es determina que no hi ha incidències pel que fa la C-32 i que 
cal recollir les determinacions de de la Subdirecció General de Relació amb les Empreses 
Gestores d’Infraestructures Viàries. Aquestes determinen que el document de modificació ha 
d’incloure l’adaptació a la legislació de carreteres i autopistes, el respecte a les restriccions de la 
zona de servituds, s’haurà de incloure un estudi hidrològic en relació a la connexió entre el Fondo 
del Padruell i el Torrent de Parellada i el gual inundable de la zona (que presenta deficiències en el 
desguàs). 

• Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 

No s’afecta a cap carretera de la xarxa de la Diputació de Barcelona 

En data 19 de maig de 2017 van ser tramesos a la OTAAA el document de modificació i 
de memòria ambiental que incorporaven el resultat de les consultes realitzades durant el 
tràmit d’exposició pública. La OTAAA va requerir documentació complementària, que va 
ser tramesa posteriorment. 

6. Resolució sobre la memòria ambiental 

En data 18 de gener de 2018 la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
ha emès la resolució sobre la memòria ambiental de la modificació. Es resol atorgant la 
conformitat condicionada a la incorporació de les següents consideracions:  

a) Caldrà completar la memòria ambiental especificant el contingut del informes de 
seguiment i la seva periodicitat, d’acord amb l’establert en l’article 29 de la Llei6/2009, del 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, que hauran de reflectir el grau d’incorporació 
de les mesures ambientals i avaluar els efectes derivats arran del desenvolupament de la 
Modificació puntual. 

 

b) Caldrà acreditar la consulta al públic interessat identificat en el document el document de 
referència emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona en data 13 de 
desembre de 2013, corresponent a DEPANA (Lliga per a la defensa del patrimoni natural), i 
l’ADENC (Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura) 
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7. Informe Urbanístic i territorial de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona 

En data 1 de febrer de 2018 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va emetre 
l’informe urbanístic i territorial sobre la proposta de modificació del Pla General per tal que 
es pugui sotmetre a aprovació provisional.  

En la part valorativa es considera, tal com es va valorar en la fase d’avanç de modificació, 
que la qualificació proposada Clau 18, zona de valor agrícola, es coherent amb les 
característiques de l’entorn.  

Pel que fa als informes sectorials i en concret a la existència de deficiències en el desguàs 
de les aigües que creuen per sota l’accés a les Caves Jaume Serra es constata que 
l’estudi hidrològic, inclòs en el document tramitat, proposa un calaix de formigó de 5,5m x 
3m que creui transversalment l’esmentat accés. 

Alhora es determina que cal incorporar alguns ajustos en el contingut dels plànols 
(referents a la seva organització), la memòria (confusió entre classificació i qualificació), i 
normativa (supressió d’articles referents a la normativa sectorial de carreteres). 

En concret es determinen les següents prescripcions: 

1.1 Pel que fa la normativa urbanística, caldrà suprimir de l’article 1 a l’article 10, relatius al 
compliment de la normativa específica sectorial de carreteres, ates que no aporten cap 
condicionant urbanístic específic al document que ara es tramita i són d’aplicació directe de la 
legislació vigent. 

1.2 Pel que fa la documentació gràfica, caldrà estructura de forma correcta els plànols d’informació i 
els d’ordenació, tal i com es senyala a la part valorativa. 

1.3 Caldrà corregir els errors detectats a la memòria que s’indiquen a la part valorativa. 

8. Valoració del document de modificació puntual i de la memòria ambiental per a 
l’aprovació provisional. Compliment de les determin acions dels informes sectorials, 
resolució sobre la memòria ambiental i Informe Urba nístic i territorial. 

El document per al tràmit d’aprovació provisional incorpora les prescripcions del document 
de referència, dels informes rebuts en el període d’informació públic, la resolució de la 
memòria ambiental i de l’Informe Urbanístic i territorial de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. 

En concret respecte a l’informe de l’Agencia Catalana de l’Aigua que determina el correcte 
manteniment del tram del fons del Padruell al nord de l’àmbit a fi d’assegurar el seu 
correcte funcionament i evitar afeccions es dona resposta en funció de les determinacions 
de l’estudi hidrològic que incorpora el document. A l’article 1 Mesures ambientals de la 
normativa del document de modificació es concreten les mesures per minimitzar la pèrdua 
de permeabilitat del sòl agrícola 

Pel que fa a l’informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat el document 
incorpora un estudi hidrològic en relació a la connexió entre el Fondo del Padruell i el 
Torrent de Parellada i el gual inundable a l’accés a les caves existents que presenta 
deficiències en el desguàs.  

En aquest sentit s’incorpora l’obligatorietat per part del promotor d’executar un calaix de 
formigó de mides 5,5 x 3 m. Aquesta obligació s’incorpora a l’article 2 Revisió de l’obra de 
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drenatge transversal sota el camí d’accés a les Caves Jaume Serra de la normativa del 
document de modificació i en l’apartat de Compromisos del Promotor. 

Pel que fa la resolució ambiental sobre la memòria ambiental de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural s’incorporen els informes de seguiment i el contingut 
de les seves prescripcions. També s’ha acreditat la consulta realitzada a les entitats a 
DEPANA (Lliga per a la defensa del patrimoni natural), i l’ADENC (Associació per a la 
Defensa i l’Estudi de la Natura). 

Pel que fa a l’Informe Urbanístic i Territorial de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el document per a l’aprovació provisional incorpora el contingut de les 
prescripcions 1.1, 1.2 i 1.3 . S’han eliminat els articles de la normativa referents a la 
normativa sectorial de carreteres, s’ha estructurat la informació gràfica en el sentit de la 
prescripció i s’han corregit les errades de la memòria referents a la confusió entre 
classificació i qualificació. 

El document incorpora la totalitat dels informes rebuts. 

9. Conclusions 

D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, el tècnic 
sotasignat informa el sentit de proposar l’aprovació provisional del document de 
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació a la zona “El Padruell”. 

Tot el qual hom 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, 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 
Municipal, per a requalificar una superfície com a clau 18, sòl de valor agrícola, a la finca 
El Padruell, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb el document de 
modificació incorporat a l’expedient, promogut per J. GARCIA CARRIÓN, SA (en 
l’actualitat, BODEGAS JAUMES SERRA, S.L.U.) i redactat per Alfonso Bolullo i Associats 
S.L.P. amb la col·laboració de Egavic serveis d’Enginyeria S.L.P. 

SEGON.- Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet i un exemplar del document de Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació 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). 
 

TERCER.- Donar a aquest acord la publicitat que sigui preceptiva i notificar-lo a l’entitat 
promotora.  

 
Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, en trobarse 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. 

 
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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