
 
 

Document electrònic 
Número de validació: 10253412044534077334 

 
 

 

 
 

 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, 12 2n • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 
 

Exp. 000079/2014-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 5 d’octubre de 2015, 
es va adoptar el següent acord: 
 
“Relació de fets: 
 
I.- En data 3 de novembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va adoptar 
l’acord d’aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú, en l’àmbit del sector Masia En Notari – Pirelli, segons document 
elaborat pels serveis tècnics d’Urbanisme d’aquest Ajuntament. 
 
Així mateix, l’esmentat Ple va acordar 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. 
 
II.- La modificació proposada consisteix en la delimitació d’una Unitat d’actuació en sòl 
urbà, que inclou les àrees desenvolupades segons el pla parcial del Sector Masia en 
Notari – Pirelli, aprovat definitivament el 13 de març de 2002, i posteriorment anul·lat per 
la sentència del Tribunal Suprem de 22 d’octubre de 2010, per tal d’adaptar el 
planejament a la realitat existent, que inclou la construcció de l’enllaç entre l’autopista C-
32 i la carretera C-15, Eix Diagonal. 
 
L’àmbit de la modificació inclou els sòls urbanitzables d’acord amb el plànol 3. Aquests 
sòls constitueixen sòls urbanitzables industrials (sector Masia en notari – Pirelli, sector 
2.14), clau 15d. 
 
El planejament proposat en la present modificació es limita a aplicar als tres tipus de sòl 
descrits en la memòria del document (parcel·la industrial, vialitat i estacionament i espais 
lliures), les claus de sòl urbà corresponents d’acord amb la normativa urbanística del Pla 
General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú vigent. Aquesta zonificació és la que 
s’expressa al plànol 5 del document de modificació. El sistema d’actuació serà 
reparcel·lació per cooperació. 
 
III.- 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 
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d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 24 de 
novembre de 2014, i en el Diari de Vilanova, de data 21 de novembre de 2014, així com 
en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal. En el decurs del dit 
termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte. 
 
IV.- Un cop transcorregut el termini d’informació pública al que es va sotmetre aquesta 
Modificació de PGO, i complimentats tots els tràmits legals preceptius, en data 2 de març 
de 2015 el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, en l’àmbit del sector Masia En Notari – Pirelli, 
que incorpora en document refós determinats aclariments i correccions formals i materials, 
segons consta a l’informe favorable dels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient. 
 
V.- Posteriorment, en data 22 de juliol de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona va acordar la seva aprovació definitiva, supeditant la seva executivitat i 
consegüent publicació al DOGC fins a la presentació d’un text refós que es presentarà per 
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
diligenciat, on s’incorporin les prescripcions següents: 

1.1 Cal completar el document, d’acord amb l’article 59 del TRLLU, amb unes normes 
urbanístiques, una agenda que determini les previsions temporals relatives a 
l’execució de les determinacions del polígon d’actuació proposat, i una avaluació 
econòmica i financera, tal i com s’exposa a la part valorativa d’aquest informe. 

1.2 Cal delimitar als plànols d’ordenació l’àmbit del polígon d’actuació urbanística 
proposat, i alhora, caldria definir amb major claredat les línies que delimiten les zones 
i sistemes urbanístics, de conformitat amb l’article 73.2.b) del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

1.3 Cal ajustar l’índex d’edificabilitat net proposat a 0,595 m2st/m2s, per tal de 
mantenir el sostre màxim admès pel planejament vigent (edificabilitat bruta de 0,42 
m2st/m2s). 

1.4 Cal donar compliment a l’informe del Servei de Planificació de la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre emès el 8 de juliol de 2015. 

 
Segons dit acord, 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. 
 
VI.- D’acord amb l’informe tècnic dels serveis d’urbanisme de data 22 de setembre de 
2015, el document de text refós de la present modificació de PGO que s’ha elaborat pels 
propis serveis d’urbanisme d’aquest Ajuntament incorpora les prescripcions requerides 
per la  Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona al seu acord de 22 de juliol de 2015, 
als efectes del seu compliment i de sotmetre dit text refós a verificació del plenari 
municipal. 
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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 
pels serveis d’urbanisme d’aquest Ajuntament, els informes tècnic i 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 de 
Vilanova i la Geltrú a en l’àmbit del sector Masia En Notari – Pirelli, aprovada 
provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de març de 2015 i definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 22 de juliol de 2015, que incorpora 
el compliment de les prescripcions contingudes en el referit acord d’aprovació definitiva de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
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 l’entitat l’empresa Prysmian, Cables y Sistemas S.A., 
amb expressió dels recursos que siguin escaients. 
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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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