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              Exp. URB. 16/13 

Exp. 000045/2014-URB 
 
 
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 21 de desembre de 
2015, es va adoptar el següent acord: 
 
“Relació de fets:  
 
I.- En data 13 d’abril de 2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment la 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanístic a la finca “Mas Ricart”, del terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú, promogut per la Societat Agrària de Transformació Nº 
5166, amb nom Hermanos Gargallo. El referit document refós de modificació incorpora el 
compliment de les prescripcions efectuades en l’acord d’aprovació inicial (mancances de 
caràcter no fonamental) d’acord amb l’informe dels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat 
a l’expedient. 

D’acord amb la Memòria Justificativa del document de Modificació puntual del PGO 
objecte del present expedient, l’objectiu de dita modificació és la incorporació en la finca 
de Mas Ricart, prèvia formulació d’un Pla especial, dels següents usos, actualment no 
admesos: 

• Aparcament d’autocaravanes, caravanes i remolcs. 

• Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, educació en el lleure i d’esbarjo que 
es desenvolupin a l’aire lliure, sense exhibició al públic. 
 
Per tal d’assolir aquests objectius, la MPPGOU presentada crea una nova clau 18a i 
qualifica la finca de Mas Ricart amb aquesta nova clau. La dita nova clau té una regulació 
semblant a la clau 18, qualificació actual de la finca, amb la diferència que incorpora els 
usos esmentats abans, no permesos en la clau 18. La implantació de dits nous usos 
requerirà, en qualsevol cas, la formulació i aprovació prèvia a la llicència d’un Pla especial 
urbanístic. 
 

II.- 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.- Suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general 
d'ordenació urbana a la finca Mas Ricart, de Vilanova i la Geltrú, promoguda i tramesa 
per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, 
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verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, 
s’incorporin les prescripcions següents: 
 
1.1 Cal limitar l’àmbit objecte de la present modificació a la parcel·la cadastral on es 
troben les tres naus ramaderes, i mantenir per a les altres dues parcel·les la qualificació 
de “zona de sòl de valor agrícola”, clau 18. 
 
1.2 Cal limitar normativament l’ús d’aparcament d’autocaravanes i caravanes a l’àmbit 
ocupat per les tres naus ramaderes, i evitar noves edificacions. 
 
1.3 Pel que fa a la nova clau 18a, cal restringir els usos admesos a aquells previstos per 
a la clau 18 afegint únicament el residencial mòbil en la modalitat d’aparcament 
d’autocaravanes, caravanes i remolcs, mitjançant la formulació d’un pla especial 
urbanístic. 
 
1.4 Cal completar la memòria i normativa del document justificant l’adopció d’unes 
mesures i actuacions de millora ambiental i paisatgística concretes que posteriorment 
haurà de tenir en compte el corresponent Pla especial urbanístic. Aquestes mesures 
haurien d’incloure, com a mínim, el tractament cromàtic de les façanes amb colors 
terrossos, i la plantació de filtres vegetals en tot el seu perímetre per esmorteir l’impacte 
de les construccions existents i millorar la seva integració paisatgística respecte l’entorn. 
 
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. 
 
3.  Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 

 
III.- Vist l’informe tècnic de l’arquitecte municipal incorporat a l’expedient, el qual presenta 
el següent contingut literal: 
 

1.   Antecedents 

 
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de data 22 de juliol de 2015, va 
adoptar, l’acord següent : 
 
1. Suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general d'ordenació 
urbana a la finca Mas Ricart, de Vilanova i la Geltrú, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, 
fins que mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha 
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions 
següents: 
 
1.1 Cal limitar l’àmbit objecte de la present modificació a la parcel·la cadastral on es troben 
les tres naus ramaderes, i mantenir per a les altres dues parcel·les la qualificació de “zona 
de sòl de valor agrícola”, clau 18. 
 
1.2 Cal limitar normativament l’ús d’aparcament d’autocaravanes i caravanes a l’àmbit 
ocupat per les tres naus ramaderes, i evitar noves edificacions. 
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1.3 Pel que fa a la nova clau 18a, cal restringir els usos admesos a aquells previstos per a la 
clau 18 afegint únicament el residencial mòbil en la modalitat d’aparcament 
d’autocaravanes, caravanes i remolcs, mitjançant la formulació d’un pla especial urbanístic. 
 
1.4 Cal completar la memòria i normativa del document justificant l’adopció d’unes mesures i 
actuacions de millora ambiental i paisatgística concretes que posteriorment haurà de tenir 
en compte el corresponent Pla especial urbanístic. Aquestes mesures haurien d’incloure, 
com a mínim, el tractament cromàtic de les façanes amb colors terrossos, i la plantació de 
filtres vegetals en tot el seu perímetre per esmorteir l’impacte de les construccions existents 
i millorar la seva integració paisatgística respecte l’entorn. 
 
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. 
 
3. Comunicar-ho a l’Ajuntament. 
 
En data 11 d’octubre de 2015 Sergi Gargallo Ràfols, en representació de la Societat Agrària 
de Transformació, va presentar 4 còpies i un CD corresponents al document de Text Refós 
de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a la finca de Mas Ricart. 
 
2. Contingut del document de Text Refós 
 
El document de Text Refós que es presenta a la verificació del Ple municipal incorpora la 
totalitat dels requeriments de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
data 22 de juliol de 2015. 
 
Les prescripcions expressades a la resolució i als informes anteriors s’han incorporat al 
document de text refós tal i com es relaciona a continuació: 
 
1.1 Cal limitar l’àmbit objecte de la present modif icació a la parcel·la cadastral on es 
troben les tres naus ramaderes, i mantenir per a le s altres dues parcel·les la 
qualificació de “zona de sòl de valor agrícola”, cl au 18. 
 
Es modifiquen tots els plànols amb l’àmbit de la modificació limitat a la finca on es troben les 
tres naus ramaderes. 
 
1.2 Cal limitar normativament l’ús d’aparcament d’a utocaravanes i caravanes a l’àmbit 
ocupat per les tres naus ramaderes, i evitar noves edificacions.  
 
Aquest punt es veu modificat als apartats 2.2 i 2.3 de la memòria, als Articles 259 i 267-bis i 
al plànol número 7.La resta de plànols també s’adapten a aquesta modificació. 
 
1.3 Pel que fa a la nova clau 18a, cal restringir e ls usos admesos a aquells previstos 
per a la clau 18 afegint únicament el residencial m òbil en la modalitat d’aparcament 
d’autocaravanes, caravanes i remolcs, mitjançant la  formulació d’un pla especial 
urbanístic. 
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Aquest punt es veu modificat als apartats 2.2 i 2.3 de la memòria. 
 
1.4 Cal completar la memòria i normativa del docume nt justificant l’adopció d’unes 
mesures i  actuacions de millora ambiental i paisat gística concretes que 
posteriorment haurà de tenir en compte el correspon ent Pla especial urbanístic. 
Aquestes mesures haurien d’incloure, com a mínim, e l tractament cromàtic de les 
façanes amb colors terrossos, i la plantació de fil tres vegetals en tot el seu perímetre 
per esmorteir l’impacte de les construccions existe nts i millorar la seva integració 
paisatgística respecte l’entorn. 
 
Es modifica l’apartat 3.6 de la memòria i a l’article 267-bis de la normativa. 
 
Degut a aquestes modificacions, on es pren la conclusió de no permetre l’ús recreatiu i 
esportiu, es  modifica l’apartat 4 de la memòria referent a l’Estudi d’avaluació econòmica i 
financera. Aquest fet es degut a que s’havia previst un ingrés en concepte d’arrendament 
del terreny. El fet de desaparèixer aquest concepte, fa que el resultat de l’estudi econòmic 
es vegi reduït. 
  

3. Conclusions 

El document de Text Refós de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova 
i la Geltrú incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de data 22 de juliol de 2015.” 

 
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, 
 
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 MPGO elaborat i 
promogut per la Societat Agrària de Transformació Nº 5166, amb nom Hermanos 

Gargallo, 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 
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ACORD: 
 
PRIMER.- Verificar el Text refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú a la finca “Mas Ricart”, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, 
promoguda per la Societat Agrària de Transformació Nº 5166, amb nom Hermanos 
Gargallo, aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en data 13 d’abril 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 triplicat 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 Societat Agrària de Transformació Nº 5166. 

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 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. 
 
 
 

                                     
 
 

    

Tomás Bonilla Núñez

Cap dels Serveis Jurídics-Adm. d'Urbanisme

Isidre Martí Sardà

El secretari general

Neus Lloveras Massana

L'alcaldessa
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