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Exp. 000062/2015-URB 
Exp. 13/15-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 del Ple de l’Ajuntament del dia 14 de 
novembre de 2016, es va adoptar el següent acord: 
 
“Relació de fets: 

I.- En data 4 de juliol de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit 
de la Unitat d’Actuació 15, d’acord amb el document de modificació redactat pels 
Srs. Eduardo Hernández i Xavier Torrents, arquitectes membres d’OUA, Oficina 
d’Urbanisme i Arquitectura, i promogut per Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (SAREB), 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. 

L’objectiu de la proposta és pot resumir en dos punts: 

o Ajustar el límit de la unitat d’actuació per tal d’ajustar-se a la realitat física. 

o Facilitar la gestió de l’àmbit mitjançant la modificació del seu límit, eliminant 
tres porcions de sòl (de 31m2, 72 m2 i 301 m2) que poden dificultar-la 
greument.  

 
Per tal d’assolir els objectius anteriors, la MPGOU presentada modifica el límit de 
l’àmbit per tal de facilitar la seva gestió: 

o S’elimina part d’una finca corresponent a la comunitat de propietaris del Raval de 
Santa Magdalena núm. 4 (finca 9), consistent en un volum de planta baixa. 

o S’exclou part de la finca 8, consistent en una part triangular d’una crugia d’un 
cobert pertanyent a una comunitat de propietaris. D’aquesta manera s’evita el 
cost de deconstrucció i la indemnització per l’afectació a l’activitat en curs. 
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o  S’exclou part de la finca 10, atès que la seva inclusió no és necessària per  
mantenir l’accés de vehicles a la finca 8. 

o  S’inclou la totalitat de la finca 1, actualment no inclosa en el límit de la UA 15, 
per tal de poder mantenir l’accés a l’activitat d’aparcament que es duu a terme a 
l’edificació de la finca 8. 

Per altre banda, es concreta l’ordenació de la volumetria adaptant els paràmetres 
corresponents a la clau 4 a les preexistències i mitgera de l’edifici colindant. Així 
doncs, es delimiten unes profunditats edificables de 7,50 m, 12,00 m i 15,00 m en 
funció de les edificacions situades a l’interior de l’illa. 

La proposta manté l’índex d’edificabilitat vigent de 2,35 m2st/m2s que aplicat a la 
superfície de l’àmbit vigent resulta un sostre de 3.277,45 m2st. 

Aplicant el mateix coeficient d’edificabilitat a la superfície del nou àmbit resulta un 
sostre de 2.717,18 m2st. El sostre resultant total es veu reduït en 520,28 m2st. 

Tal com es grafia als plànols o.02i o.03 es proposa una ordenació d’alineació al 
vial de planta baixa més quatre plantes pis. Es manté un pas de vehicles des del 
vial cap a l’interior d’illa (finca 8) a la part nord de l’àmbit de mínim 4 metres 
d’amplada. 
 
L’informe favorable dels serveis tècnics d’Urbanisme, incorporat a l’expedient, 
considera que, en general, la proposta presentada és apropiada per tal de facilitar 
el desenvolupament de l’àmbit de la UA 15, atès que s’adapta a les preexistències 
amb una precisió que el planejament general no fa. S’ajusta el límit de l’àmbit 
excloent part de finques que dificultarien enormement la seva gestió permetent la 
cessió del sistema viari prevista. Per altre banda, l’ordenació proposada s’adapta a 
les finques i construccions existents, de manera que s’endreçarà la façana urbana 
i disseny viari del Raval de Santa Magdalena. 

El document justifica el compliment de l’article 97 apartat 1 del TRLLUC explicitant 
els motius d’interès públic i social alhora que no es troba en cap dels supòsits de 
l’apartat 2 del mateix article que impliquen una valoració negativa de la modificació 
proposada. 
 
II.- 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 d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 
18 de juliol de 2016, i en el Diari de Vilanova de data 15 de juliol de 2016, així com 
en l’e-tauler de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal.   
 
En el decurs del dit termini d’exposició pública, no es van presentar al·legacions, 
tal i com queda acreditat a l’expedient. 



 
 

Document electrònic 
Número de validació: 10707571162526016737 

 
 

 

 
 

 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 

 
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). 
 

Per tot l’exposat, 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 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 de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la Unitat d’Actuació 15, d’acord 
amb el document de modificació redactat pels Srs. Eduardo Hernández i Xavier 
Torrents, arquitectes membres de OUA, Oficina d’Urbanisme i Arquitectura, i 
promogut per Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, SA (SAREB). 
 
SEGON.- Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de Modificació puntual de Pla 
General d’Ordenació, degudament diligenciats, així com una còpia del dit 
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document en suport informàtic 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.- Notificar aquest acord a l’entitat promotora, amb expressió dels 
recursos que siguin escaients.” 
  
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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