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Exp. 000062/2014-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 de la Junta de Govern Local de l’ajuntament del dia 
31 de maig de 2016, es va adoptar el següent acord: 
 
“Relació de fets: 
 
I.- En data 11 de desembre de 2012, la Junta de Govern Local va prendre, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment el Projecte d’urbanització d’un tram de vorera en el carrer 
Raval de Santa Magdalena, cantonada carrer de les Casernes, promogut per Terres i 
Projectes, SLU, condicionant la seva aprovació definitiva a les prescripcions contingudes 
en l’informe tècnic de l’arquitecte municipal i de l’enginyer municipal de data 9 de 
novembre de 2012. 
 
II.- L’esmentada aprovació inicial d’aquest Projecte d’urbanització es va sotmetre a 
exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació obligatòria, de 
conformitat amb l’art. 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 94.1, 83 i Disposició 
Addicional Setena 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 3 de gener 
de 2013, en el Diari de Vilanova, de data 21 de desembre de 2012, així com en el tauler 
d’anuncis de la Corporació de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal. Transcorregut el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, no es va presentar cap escrit 
d’al·legació al respecte. 
 
III.-  En data 16 d’abril de 2013, Esteve Riba Genescà, en representació de l’empresa 
OUA Gestió del Territori i Urbanisme, SL. va presentar en aquest Ajuntament (registre 
d’entrada núm. 2013013005), el Projecte d’Urbanització d’un tram de vorera en el carrer 
Raval de Santa Magdalena, cantonada carrer de les Casernes, per a la seva aprovació 
definitiva, actuant en nom i representació del seu promotor, SAREB, Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. 
 
IV.-  En data 11 de juliol de 2014, el Regidor d’Urbanisme, Obres i Habitatge va dictar 
Decret de suspensió de l’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització d’un tram de 
vorera en el carrer Raval de Santa Magdalena, cantonada carrer de les Casernes, 
presentat en data 16 d’abril de 2013, fins que el promotor presentés un nou text refós que  
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incorporés les prescripcions de caràcter no substancial indicades a l’apartat II, així com 
les prescripcions de caràcter substancial indicades en l’apartat III de l’informe de 
l’enginyer municipal i de l’arquitecte municipal, de data 27 de novembre de 2013. 
 
V.-  En data 30 d’octubre de 2015, en resposta al Decret d’11 de juliol de 2014, Esteve 
Riba Genescà, en representació de l’empresa OUA Gestió del Territori i Urbanisme, SL, 
va presentar amb registre d’entrada núm. 29.158, el Projecte d’Urbanització d’un tram de 
vorera en el carrer Raval de Santa Magdalena, cantonada carrer de les Casernes, per a la 
seva aprovació definitiva. 
 
VI.-  En data 19 de febrer de 2016, el regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient va 
resoldre mantenir la suspensió de l’aprovació definitiva del dit Projecte d’Urbanització, 
acordada per decret d’onze de juliol de 2014, fins que el promotor presentés un nou text 
refós que incorporés les prescripcions indicades en l’informe de l’Enginyer municipal 
incorporat a l’expedient. 
 
VII.-  En data 11 d’abril de 2016, en resposta a la resolució del regidor d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient, Decret de data 19 de febrer de 2016, Esteve Riba Genescà, en 
representació de l’empresa OUA Gestió del Territori i Urbanisme, SL, va presentar en 
aquest Ajuntament (registre d’entrada número 9.229) el Projecte d’Urbanització d’un tram 
de vorera en el carrer Raval de Santa Magdalena cantonada carrer de les Casernes, per a 
la seva aprovació definitiva. 
 
VIII.-  Vist l’informe elaborat per l’enginyer municipal, incorporat a l’expedient, el qual 
presenta el següent contingut literal: 

 

“I.  Antecedents  

En data 4 d’abril de 2011, Esteve Riba Genescà, en representació de l’empresa OUA 
Gestió del Territori i Urbanisme, SL, va presentar amb registre d’entrada número 
7.381, el Projecte d’Urbanització d’un tram de vorera en el carrer Raval de Santa 
Magdalena cantonada carrer de les Casernes, per a la seva aprovació inicial, actuant 
en nom i representació del seu promotor, Terres i Projectes, SLU. 

En data 11 de desembre de 2012, la Junta de Govern Local va prendre, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització d’un tram de vorera en el carrer 
Raval de Santa Magdalena cantonada carrer de les Casernes, promogut per Terres i 
Projectes, SLU, condicionant la seva aprovació definitiva a les prescripcions 
contingudes en l’informe tècnic de l’arquitecte municipal i de l’enginyer municipal de 
data 9 de novembre de 2012. 

En data 16 d’abril de 2013, Esteve Riba Genescà, en representació de l’empresa OUA 
Gestió del Territori i Urbanisme, SL, va presentar amb registre d’entrada número 
13.005, el Projecte d’Urbanització d’un tram de vorera en el carrer Raval de Santa 
Magdalena cantonada carrer de les Casernes, per a la seva aprovació definitiva, 
actuant en nom i representació del seu promotor, SAREB, Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. 

En data 11 de juliol de 2014, el Regidor d’Urbanisme, Obres i Habitatge va dictar 
Decret de suspensió de l’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització d’un tram de 
vorera en el carrer Raval de Santa Magdalena cantonada carrer de les Casernes 
presentat en data 16 d’abril de 2013, fins que el promotor presentés un nou text refós  
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que incorporés les prescripcions de caràcter no substancial indicades a l’apartat II així 
com les prescripcions de caràcter substancial indicades en l’apartat III de l’informe de 
l’enginyer municipal i de l’arquitecte municipal de data 27 de novembre de 2013. 

En data 30 d’octubre de 2015, en resposta al Decret d’11 de juliol de 2014, Esteve 
Riba Genescà, en representació de l’empresa OUA Gestió del Territori i Urbanisme, 
SL, va presentar amb registre d’entrada número 29.158, el Projecte d’Urbanització d’un 
tram de vorera en el carrer Raval de Santa Magdalena cantonada carrer de les 
Casernes, per a la seva aprovació definitiva. 

En data 19 de febrer de 2016, el regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient va 
resoldre mantenir la suspensió de l’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització 
d’un Tram de Vorera en el Carrer Raval de Santa Magdalena, cantonada carrer de les 
Casernes, acordada per decret d’onze de juliol de 2014, fins que el promotor presenti 
un nou text refós que incorpori les prescripcions indicades en l’informe de l’Enginyer 
municipal incorporat a l’expedient. 

En data 11 d’abril de 2016, en resposta a la resolució del regidor d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient Decret de data 19 de febrer de 2016, Esteve Riba Genescà, 
en representació de l’empresa OUA Gestió del Territori i Urbanisme, SL, va presentar 
amb registre d’entrada número 9.229, el Projecte d’Urbanització d’un tram de vorera en 
el carrer Raval de Santa Magdalena cantonada carrer de les Casernes, per a la seva 
aprovació definitiva. 

Aquest informe es refereix al document en tràmit corresponent al Projecte 
d’Urbanització d’un tram de vorera en el Carrer Raval de Santa Magdalena (cantonada 
Carrer de les Casernes), d’abril de 2015, redactat per OUA Gestió del Territori i 
Urbanisme, SL i entrat per registre d’aquest Ajuntament en data 11 d’abril de 2016 i 
amb número 9.229.  

II. Anàlisi de la documentació aportada  

El projecte aportat resol totes les prescripcions indicades en l’informe de data 11 de 
febrer de 2016, que van motivar la resolució de data 19 de febrer de 2016, del regidor 
d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de mantenir la suspensió de l’aprovació 
definitiva del Projecte d’Urbanització d’un Tram de Vorera en el Carrer Raval de Santa 
Magdalena, cantonada carrer de les Casernes. 

Una de les mesures que incorpora el projecte d’urbanització presentat, per esmenar 
les mancances de caràcter substancial relatives a un pou existent a la vorera, 
consisteix incorporar, mantenir i/o adaptar diverses instal·lacions dins dels solars de 
l’àmbit, la qual cosa comporta la necessitat d’incorporar les servituds i càrregues 
corresponents a les finques afectades, en el projecte de reparcel·lació. 

III. Qüestions a tenir en compte abans de la recepc ió de les obres  

Els plànols as-built a aportar abans de la recepció de les obres hauran de fer-se sobre 
cartografia 1:1000 amb referència ETRS89 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, que es pot descarregar de forma gratuïta des del lloc web “ICGT – Vissir3”. 
El format de presentació haurà de ser en paper i en .dwg, i les capes dels seus 
elements s’hauran d’ajustar als dels elements de les capes de la cartografia indicada, 
per a elements anàlegs. 
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IV. Conclusions  

El tècnic sotasignat informa favorablement el Projecte d’Urbanització d’un Tram de 
Vorera en el Carrer Raval de Santa Magdalena (Cantonada Carrer Casernes) per a la 
seva aprovació definitiva. 

Tanmateix, com ha estat esmentat en apartats anteriors, dit projecte proposa  diverses 
servituds a les finques resultants, que hauran de ser incorporades en el corresponent 
projecte de reparcel·lació”. 

 

Fonaments de dret: 
 
1.- Articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme,  
 
2. Articles 21.1 j) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i el 
Decret de delegació de competències de l’alcaldia en la Junta de Govern Local de data 22 
de juny de 2015 (BOPB de 13 de juliol de 2015), la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Territori i Espai Urbà proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
  
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d’un tram de vorera en el 
carrer Raval de Santa Magdalena, cantonada carrer de les Casernes del municipi de 
Vilanova i la Geltrú, promogut per OUA Gestió del Territori i Urbanisme, SL. 
 
SEGON.-  Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de major difusió provincial, així com 
inserir l’anunci de l’acord a la pàgina web de l’Ajuntament, per a la seva executivitat. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a Esteve Riba Genescà, en representació de 
l’empresa OUA Gestió del Territori i Urbanisme, SL, i als propietaris i interessats en 
l’expedient, juntament amb una còpia del referit informe de l’Enginyer municipal. 
 
QUART.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa 
del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.  
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -
silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del 
recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en 
què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat. 
 
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 
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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. 
 
 
 

                                     
 
 

    
 
 
 
 
      
 
 
 

Isidre Martí Sardà

El Secretari General

Neus Lloveras Massana

L'alcaldessa
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