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Exp. 000034/2015-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 de data 13 d’abril de 2015, es 
va adoptar el següent acord: 
 
“Relació de fets: 
 
I.- En data 11 de juliol de 2013 (registre d’entrada núm. 2013018857) va tenir entrada en 
aquest Ajuntament el document d’Avanç de 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, que inclou 
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, presentats per J. GARCIA CARRIÓN, SA. 
 
El referit document de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la 
Geltrú, 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 
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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.- Amb data 30 de setembre de 2013 va tenir entrada al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la sol·licitud, prèvia a la presentació a tràmit 
del pla urbanístic per a la seva aprovació inicial, de l’emissió del document de referència 
en matèria de procediment d’avaluació ambiental, en relació al referit Avanç, d’acord amb 
l’article 86 bis i la disposició transitòria 18ª del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer), així com l’article 115 a) del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, 
de 18 de juliol). 
 
En relació a dita sol·licitud, i previs els tràmits administratius pertinents, amb data 13 de 
desembre de 2013 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental va emetre el 
document de referència sobre dita modificació de Pla General, amb les observacions 
fetes en el mateix, i en especial en relació als aspectes a completar en l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental (ISA).  
 
III.- Així mateix, en data 11 de desembre de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona va acordar emetre informe sobre dit Avanç de MPGO, a l’efecte de l’informe 
urbanístic i territorial previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del Text 
refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels arts. 32 
i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer), amb les observacions fetes en l’apartat de 
valoració de dit informe. 
 
IV.- Una vegada tramesos el document de referència i l’informe urbanístic i territorial a la 
part interessada, aquesta va presentar en un primer moment en data 13 de febrer de 
2014 (registre d’entrada 4269) la documentació necessària per a la referida modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació 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. 
Posteriorment, va tornar a presentar-la en data 19 de març de 2015 (registre d’entrada 
núm. 2015008106), amb millores en el seu contingut. 
 
Entre dita documentació figura: Memòria i Normativa; plànols, i Informe de Sostenibilitat 
Ambiental. 
 
V.- Examinada la documentació referenciada, els serveis tècnics d’urbanisme han 
elaborat el següent informe, incorporat a l’expedient, el qual presenta el següent contingut 
literal: 

“1.- Antecedents 

El 19 de març de 2015, el promotor J. Garcia Carrion SA presentà la proposta de “Modificació 
Puntal del Pla General d’Ordenació Urbana a la zona el Padruell”. 

Anteriorment en data 18 de setembre de 2013 el mateix promotor presentà el document de “Avanç 
de Modificació Puntal del Pla General d’Ordenació Urbana a la zona el Padruell” i l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental Preliminar.  

Ambos documents van ser tramesos al Departament de Medi Ambient i Habitatge atès que la 
modificació puntual està sotmesa, d’acord amb la Llei 6/2009 de 29 d’abril, a avaluació ambiental, 
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als efectes de determinar l’amplitud, nivell de detall, i grau d’especificació del corresponent informe 
de sostenibilitat ambiental, així com identificar les administracions públiques afectades i el públic 
interessat, per tal de poder adoptar la decisió prèvia d’avaluació ambiental, en el termes i els 
efectes previstos als articles 15 a 28 de la referida Llei 6/2009, així com l’article 86.bis de la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme. 

El motiu d’aquesta tramitació fou que l’òrgan ambiental emetés el corresponent Document de 
Referència que determinés, prèviament a l’aprovació inicial de la Modificació del PGO, l’abast de 
l’informe de sostenibilitat ambiental.  

L’Ajuntament va trametre la sol·licitud i la documentació esmentades al corresponent òrgan 
ambiental i en data 13 de desembre de 2013 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona (OTAAA) va emetre el Document de Referència (DR) corresponent al present document. 
El DR incorpora el resultat d’una sèrie de consultes efectuades a diferents organismes: 

• Agència Catalana de l’Aigua: es realitzen una sèrie de determinacions i conclusions per tal 
d’incorporar-se en el document de Modificació del PGOU 

o Respecte a l’abastament d’aigua conclou que no hi ha cap variació significativa de 
l’abastament d’aigua potable. 

o Respecte al sanejament conclou que no es preveuen augments en la generació 
d’aigües residuals. 

o Respecte a la hidrologia i inundabilitat es conclou que no es detecten afeccions per 
inundabilitat. Es detallen les actuacions realitzades des de la construcció de la C-32. 

o Respecte a les afectacions mediambientals es determina que les actuacions de 
planejament hauran de fer-se d’acord amb els “Criteris d’intervenció dels espais 
fluvials”. 

• Àrea del Medi Natural, dels SSTT a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural: es realitzen les següents consideracions. 

o L’àmbit de la modificació del PGOU no afecta a cap espai del sistema d’espais 
naturals protegits, espais catalogats com a zones humides o d’altres espais d’interès 
específic.  

• Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona: es determina que no és d’aplicació la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats. Tampoc és 
d’aplicació el Real decret legislatiu 1/2008 (TR de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de 
projectes) atès que l’àmbit és inferior a 10 Ha 

• Consell Comarcal del Garraf: es determina que no hi ha cap repercussió negativa sobre el 
medi. 

El document de referència valora positivament l’ISA preliminar inclòs en l’avanç de Modificació 
Puntual del PGOU i conclou que el document d’avanç no contempla cap repercussió negativa 
sobre el medi. Es recorda que l’ISA preliminar preveu la redacció d’un Pla especial per tal d’ampliar 
les caves existents. Tanmateix es sol·licita que es completin els següents aspectes: 

Pel que fa a les matèries relacionades al cicle de l’aigua, en l’ISA caldrà incorporar les 
consideracions efectuades en l’Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 30 d’octubre de 2013, 
emès en resposta a les consultes efectuades. 

Les actuacions i obres que han afectat la hidràulica d’aquest àmbit són les següents: 

• Construcció de l’autopista C-32, Pau Casals. Com a part de l’obra es va realitzar la 
conducció de les aigües procedents del drenatge discorrent per una sèquia en forma de “V” 
fins al punt d’abocament en el curs fluvial “Torrent de Parellada”. 
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• Obres de canalització de les aigües pluvials del drenatge de la C-32 amb una sèquia 
paral·lela al seu traçat entre els quilòmetres 20 a 21 (aprox.) fins a un punt d’abocament molt 
proper a l’anterior. Obres realitzades amb l’autorització de l’ACA de data febrer de 2011 
(UDPH201005043) 

2.- Objecte de l’informe 

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

3.- Promotor 

El promotor de la MPGOU a la zona el Padruell és J. Garcia Carrion, SA. 

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. 

5.- Planejament vigent  

El planejament vigent dins de l’àmbit és la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), 
aprovada definitivament el 2001, amb un Text Refós que incorpora diverses modificacions puntuals 
i correccions d’errades materials, aprovat el 2005. 

6.- Classificació urbanística 

El plànol de la sèrie A2, Classificació del sòl, Usos globals, Sòl no urbanitzable, del PGOU vigent 
classifica tot l’àmbit de la MPGOU com a Sòl No Urbanitzable (SNU). 

7.- Qualificació urbanística 

El plànol de la sèrie A2 del PGOU, qualifica els terrenys de l’àmbit de la MPGOU com a Zona de 
protecció i servituds (clau 20). D’acord amb el plànol de la sèrie I2, Conques i Torrents, del PGOU, 
la Zona de protecció i servituds esmentada està associada al torrent del Fons del Padruell, vessant 
oest del Torrent d’en Perellada, els quals conformen conjuntament la conca D2. 

D’acord amb els articles 270.b i 271.3.a.1 de les NNUU del PGOU vigent, la part de l’àmbit de la 
proposta de MPGOU corresponent a la llera pública del torrent esmentat, forma part del Sistema 
General Hidrològic, de domini públic. 

Els sòls qualificat amb la clau 20 esmentada, entre d’altres claus del SNU, estan sotmesos a un 
règim d’especial protecció, d’acord amb els articles 244.1 i 246.1 del Capítol Primer, Disposicions 
generals del sòl no urbanitzable d’especial valor o protecció, del Subtítol VI-II, Ordenació del sòl no 
urbanitzable d’especial valor o protecció,  del Títol VI, Regulació del sòl no urbanitzable, de les 
NNUU del PGOU vigent. 

8.- Planejament Territorial 

L’àmbit de la proposta està qualificat com a Espai de protecció preventiva pel Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona (PTMB) i, per tant, forma part del sistema d’espais oberts. 

9.- Estructura de la propietat 

J. García Carrión, SA  
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Habitats del Garraf, SL 

10.- Documentació 

El contingut del document presentat és el següent: 

• Memòria descriptiva 

o Objecte de la Modificació 
o Antecedents 
o Justificació de la Modificació 
o Àmbit de la Modificació 
o Pla General Vigent 
o Pla territorial Metropolità de Barcelona 
o Llei d’Urbanisme, modificacions i reglament vigent 
o Normativa urbanística proposta 
o Canalització de les aigües pluvials als cellers J.Garcia Carrión 
o Propietats afectades 

• El contingut dels annexos és el següent: 

o Autorització del projecte de canalització d’aigües pluvials (ACA) 
o Relació d’obres i tramitació municipal 
o Escrit municipal “sobre el camí d’accés a les caves” 
o Informe urbanístic i territorial (des 2003) 
o Document de referència i consultes a les administracions públiques afectades i públic 

interessat 
o Inscripció de la finca registral núm. 43.104 *bis 
o Finca matriu (finca registral núm. 4.055) 
o Fitxes cadastrals de les finques afectades 
o Reportatge fotogràfic 
 

• Documentació gràfica 

El document presentat a tràmit conté la documentació suficient en relació als seus 
objectius i en compliment de les determinacions del planejament i de la legislació vigent 
per a casos de modificació de planejament general. 

11.- Objectiu de la proposta 

L’objectiu de la proposta és la modificació del planejament general per tal que una determinada 
superfície de 16.959,98 m2 ara qualificada com a clau 20 (zones d'afecció i servituds), es qualifiqui 
com a clau 18 (zona de sòl de valor agrícola). Es tracta d'un sòl no urbanitzable. La necessitat del 
canvi de clau 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). 

12.- Justificació de la proposta 

El document en tramitació justifica la proposta en funció de la conveniència de l’adequació del 
planejament a la realitat del territori atès que la construcció de l’autopista C-32 i altres 
transformacions han suposat la desaparició del torrent: en conseqüència la qualificació del sòl 
corresponent a aquest torrent com a Zona de protecció i servituds (clau 20) no té sentit. 

Del conjunt d’edificacions existents grafiades en el document, aquelles que són soterrades 
disposen d’una coberta vegetal, que abasta la seva totalitat, destinada a la plantació de vinya. 
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Segons el document, aquestes plantacions justifiquen la nova qualificació del sòl corresponent com 
a clau 18 Sòl de Valor Agrícola. 

13.- Valoració de la proposta 

El document presentat a tràmit documenta suficientment el procés de desaparició de la 
funcionalitat del torrent origen de la qualificació com a clau 20 Zona de protecció i servituds. 

En aquest sentit l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua de data 30 d’octubre de 2013 
explica el recorregut de les aigües pluvials procedents del drenatge de l’autopista C-32 paral·lel al 
seu traçat fins a un altre torrent. 

El Document de Referència (DR) emes en data 13 de desembre de 2013 valora positivament el 
contingut de l’ISA preliminar adjuntat al document d’Avanç de Modificació.  

El document grafia les edificacions existents d’ús agrícola en la modalitat d’indústria agropecuària i 
detalla els processos administratius corresponents (plànol 11.2.3 i annex 2 Relació d’obres i 
tramitació municipals). Per tal de regular els paràmetres i determinacions corresponents caldrà 
redactar un document de Pla especial o si és el cas, de modificació del planejament vigent.  

L’aprovació de l’esmentat Pla especial derivat o de modificació del planejament que es redacti 
estarà sotmesa a l’executivitat del present document. 

Pel que fa als requeriments del DR respecte a la consulta realitzada a l’Agència Catalana de 
l’Aigua l’ISA adjunt al document de modificació els incorpora a l’apartat 4. 

El grafisme emprat a alguns del plànols del document presenta algunes errades. En concret el sòl 
corresponent a les claus 18, 23 i E/F es grafia en tons molt diferents al plànol 11.1.4 Planejament 
Vigent i als plànols 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.2.1, i 11.2.2. Caldrà substituir el plànol 11.1.4 per altre 
de similar grafisme als indicats  

14.- Informes a sol·licitar a les administracions i  organismes afectats 

Per tal de continuar la tramitació del document de modificació presentat s’haurà de sol·licitar 
informes als següents organismes i entitats que determina el Document de Referència de data 13 
de desembre de 2013: 

• Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 

• Agència Catalana de l’Aigua 

Notificacions a : 

• DEPANA – Lliga per a la defensa del patrimoni natural 

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

A més es requeriran els informes dels següents organismes i entitats: 

• 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 proposa notificar a:  

• APMA – Agrupació per la Protecció del Medi Ambient 
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15.- 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 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.” 
 
La proposta de document de MPGO presentada a tràmit no està inclosa en cap dels 
supòsits establerts per l’article 97.2 del TRLUC que n’obliguen a una valoració negativa i 
la subsegüent denegació per part de l’òrgan competent per l’aprovació. 

 
Fonaments de dret: 
 
1.- De conformitat amb allò que estableix l’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, la iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de 
modificació dels plans d’ordenació urbanística municipals que presenti. Això, no obstant, 
l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les.  
 
D’acord amb l’art. 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, i l’art. 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, i ha de raonar i 
justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents (art. 97 TRLUC). Per tant, se subjecta a la mateixa 
tramitació administrativa prevista a l’article 85 TRLUC, amb les particularitats previstes 
respecte al procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics. 
 
Així, la lletra c) de l’article 96 TRLUC estableix que les modificacions d’instruments de 
planejament urbanístic que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de 
l’ús residencial, o de la densitat dels usos o la transformació dels usos ja establerts, resten 
subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100. 
 
2.- En compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara de l’establert a 
l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com a l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, cal acordar dins l’àmbit 
delimitat en el plànol corresponent incorporat en el document de modificació la suspensió 
de la tramitació de qualsevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió 
urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles llicències, que 
contradiguin o no compleixin en ambdós supòsits amb la totalitat dels paràmetres tant de 
la normativa vigent, com de la proposada en la modificació.  
 
De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, si amb anterioritat a 
l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa (com és el cas), la 
suspensió que s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot tenir una durada màxima de 
dos anys. Els seus efectes s’extingiran en els supòsits previstos a l’article 103.4 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme.  
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Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou per 
al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de 
la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 TRLUC i 103.5 RLUC). 
 
D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre estigui suspesa 
la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències, en aplicació del que estableix 
l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien tramitar els instruments o atorgar les 
llicències, fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions 
del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis 
proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 
 
3. L’òrgan municipal competent per a l’adopció dels acords d’aprovació inicial i provisional 
és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local. D’acord amb l’article 47.2 ll) d’aquesta mateixa Llei, els referits acords requereixen 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
L’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
 
4. Atenent a què formaria part d’un mateix document de MPGO que s’ha sotmès 
prèviament al procediment d’avaluació ambiental, d’acord amb l’article 86 bis TRLUC i 115 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme l’informe de sostenibilitat ambiental ha de formar 
part de la documentació de l’instrument de planejament objecte d’aprovació inicial, i se 
sotmet a informació pública durant un termini mínim de 45 DIES, conjuntament amb 
l’instrument de planejament del qual forma part, després de la seva aprovació inicial. El 
document ha d’incorporar una memòria ambiental, als efectes i seguint els tràmits 
previstos als referits articles 86 bis TRLUC i 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme.   
 
L’acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica 
de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, 
conjuntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental, i sotmetre’l a informació pública 
pel referit termini de QUARANTA-CINC (45) DIES des de la darrera publicació obligatòria, 
de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, i 96 i 85 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme.    
 
5. Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’haurà de sol·licitar, si s’escau, un 
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg (art. 
85.5 TRLUC). Sens perjudici de què s’hagin d’efectuar, també simultàniament, les 
consultes que procedeixin, d’acord amb el que estableixi el document de referència 
ambiental (art. 115 c) RLUC).  
 
6. Abans de l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament, s’ha de lliurar al departament 
o departaments competents en matèria d’urbanisme i de medi ambient la proposta de 
memòria ambiental, juntament amb una còpia de la proposta de pla que es preveu 
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sotmetre a l’aprovació provisional. En el termini de 3 mesos des de la recepció de la 
proposta de memòria ambiental, dit departament o departaments han de trametre la 
resolució de l’òrgan ambiental sobre la memòria ambiental i un informe urbanístic i 
territorial sobre els aspectes del pla relatiu a qüestions de legalitat i a qüestions 
d’oportunitat d’interès supramunicipal, per tal que puguin ser considerats en l’acord 
d’aprovació subsegüent (apartats Quart i Cinquè de la Disposició Transitòria Divuitena del 
Text refós de la Llei d’urbanisme).   
 
Per tot l’exposat, vist el document referit de Modificació puntual de Pla General 
d’Ordenació, així com els informes tècnics i jurídics 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 Serveis 
a la Ciutat proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció del 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. 

 

QUART.- Notificar aquest acord a l’interessat en l’expedient, 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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