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Exp. 000060/2016-URB 
Exp. 9/16-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 25 de maig de 2007, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va 
aprovar definitivament el Pla Especial del Port de Vilanova i la Geltrú, redactat per Ports 
de la Generalitat, publicat al DOGC de data 15 de juny de 2007. 
 
II.- El 13 de febrer de 2015 (registre d’entrada núm. 4342), la representació de Club Nàutic 
Vilanova S.A., va presentar a l’Ajuntament el document anomenat “Estudi de Detall i 
Paisatgístic de la nova concessió del Club Nàutic V ilanova” , per la concessió fins 
l’any 2040, redactat per Espai 3 Arquitectura i Gestió, S.C.P., sol·licitant la seva tramitació. 
Dit document va estar tramitat com a expedient núm. 02/15. 
 
III.- En data 15 de maig de 2015, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va 
acordar aprovar inicialment el dit Estudi de Detall. 

Aquest acord d’aprovació inicial es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de data 26 de maig de 2015, en l’e-tauler, en el Diari de Vilanova, de data 15 
de maig de 2015, i en la web municipal d’aquest Ajuntament i va ser sotmès a informació 
pública pel termini de 20 dies. 

Dins del període d’informació pública va tenir entrada un escrit d’al·legacions presentat pel 
Sr. Joaquim Font i Ribas, referent a la manca d’idoneïtat de la solució proposada i la 
contradicció entre aquesta i els objectius proposats pel document aprovat inicialment. 
 
IV.- En data 15 de setembre de 2015 (registre d’entrada 2015024740), el Sr. Manuel 
Costa de la Cruz, com a president de la Junta Gestora del Club Nàutic Vilanova, va 
presentar escrit a l’Ajuntament en el que es sol·licità l’aturada de la tramitació de l’Estudi 
de detall esmentat, en tant que el dia 11 de juliol de 2015, es va celebrar una Assemblea 
Extraordinària de Socis, on entre d’altres temes, es va acordar convocar eleccions a la 
Junta Directiva del Club a celebrar el 3 d’octubre de 2015. 

Per tal motiu, en data 27 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local va acordar 
suspendre la tramitació de dit Estudi de detall fins que la nova Junta Directiva resultant de 
les seves eleccions sol·licites a aquest Ajuntament emprendre novament la seva 
tramitació o, en el seu cas, la retirada del document. 
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Posteriorment, la nova Junta Directiva del Club Nàutic va convocar un concurs de 
propostes arquitectòniques per a la reforma i ampliació de les seves dependencies. 
 
V.- En data 11 de juny de 2016, el Sr. Isidre Melendres Font, actuant com a President del 
Club Nàutic Vilanova, va presentar un escrit en aquest Ajuntament (registre d’entrada 
2016016344) on s’expressava que la nova Junta havia analitzat el document d’Estudi de 
detall del qual es va sol·licitar l’aturada de la tramitació confirmant aquesta, alhora que es 
sol·licitava la tramitació d’un nou document d’Estudi de Detall i Paisatgístic de la nova 
Concessió del Club Nàutic de Vilanova. 

Aquesta sol·licitud va comportar, doncs, la retirada de l’anterior Estudi de Detall, amb 
tancament i arxiu de l’expedient núm. 02/15, i la conseqüent tramitació d’aquest nou 
Estudi de Detall dins el present expedient núm. 09/16.  

L’àmbit de la proposta d’Estudi de Detall i Paisatgístic es situa a la zona de Dàrsena 
Esportiva del Port de Vilanova i la Geltrú, segons la qualificació del planejament vigent 
(PE del Port). Al plànol 2 es grafia el límit de la nova concessió i de l’Estudi de Detall.  

L’objectiu d’aquest Estudi de Detall és acomplir les determinacions del PE del Port vigent 
en quant als requisits de tramitació pel desenvolupament de la zona i, particularment, 
regular l’ordenació de volums edificats, concretar les condicions estètiques i de 
composició de l’edificació, complementàries al planejament i altres elements constructius 
a tenir en compte. En concret regular l’ordenació de les futures edificacions que 
substituiran en part a les actuals del Club Nàutic Vilanova.  
 
VI.- En data 26 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local va prendre l’acord d’aprovar 
inicialment l’Estudi de Detall i Paisatgístic de la nova Concessió del Club Nàutic de 
Vilanova (el document presentat el 11 de juny de 2016), de conformitat amb l’informe 
tècnic favorable del servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient, i en els termes que en el 
mateix hi consten. Aquest acord va ser publicat al BOP en data 23 d’agost de 2016. 

Durant el període d’exposició pública del document aprovat inicialment es va presentar en 
data 8 de setembre de 2016 (registre d’entrada núm. 2016023089) una al·legació per part 
de la Sra. Esther Andrés González, així com en data 25 de setembre (registre d’entrada 
núm. 24635) va entrar un escrit de Ports de la Generalitat, amb determinades propostes 
per a la seva incorporació dins l’estudi de detall. 

Finalment, en data 17 d’octubre de 2016 (registre d’entrada núm. 2016026573) el sr. 
Isidre Melendres, actuant com a president del Club Nàutic Vilanova, va presentar un 
document d’Estudi de Detall que recull les prescripcions de l’acord d’aprovació inicial i els 
requeriments de l’escrit de Ports de la Generalitat. 
 
VII.- Consta a l’expedient l’informe tècnic de l’arquitecte municipal pel qual s’informen les 
al·legacions presentades i les propostes efectuades per Ports de Vilanova, informant-se 
favorablement l’aprovació definitiva d’aquest estudi de detall. D’acord amb els apartats 2 a 
5 de dit informe tècnic: 

“2. Al·legació i escrit presentat en el període d’ex posició pública del document aprovat 
inicialment 

Al·legació  
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L’al·legació presentada per la Sra. Esther Andres González es divideix en cinc punts que es 
resumeixen de la següent manera: 

1. No es pot considerar com a ampliació de part de les edificacions existents la proposta de les 
noves edificacions. 

2. L’edificabilitat de les edificacions ja construïdes a la zona g és d’aproximadament 1.470 m2. 
L’aplicació de l’article 25.5 de la normativa del Pla Especial del Port ha d’afectar només a aquestes 
edificacions. 

3. A l’any 2010 es va aprovar definitivament l’Estudi de Detall “Ordenació de Pèrgola per a la 
terrassa del Club Nàutic Vilanova”. Aquest document  concreta les condicions d’edificació entre 
l’actual seu del Club Nàutic i el límit amb l’aigua i determina una alçada màxima d’una planta per a 
aquesta zona. S’argumenta que les noves edificacions hauran de sotmetre’s al planejament vigent 
(Pla Especial del Port) i en conseqüència no es podran sobrepassar els 30 m de llargada i els 8 m 
de profunditat. 

4. Les noves edificacions no podran ultrapassar una ocupació de 240 m2, com a resultat d’una 
planta de 30 x 8 m. Tampoc podran excedir una edificabilitat de 480 m2, resultant de la suma de 
dues plantes (PB+1) de 240 m2. Caldrà que es computi la superfície de l’actual edifici.  

5. En la proposta de l’Estudi de Detall s’ha de computar la superfície de la terrassa. En aquest 
cas es superarien els 2.000 m2 de superfície incomplint la normativa del planejament vigent.  

Com a resum dels cinc punts es considera que es duplica l’edificació existent, es passa de planta 
baixa a planta baixa més planta pis, es genera una edificació d’aproximadament 30x45 m de dues 
plantes i es concentren mes de 2.000 m2 en dues plantes incomplint la normativa del Pla Especial 
del Port i destrossant la imatge del Passeig Marítim. 

Escrit de Ports de la Generalitat 

L’escrit analitza els antecedents d’adjudicació i contractació de l’explotació de la dàrsena esportiva 
i justifica i aprova el compliment dels paràmetres urbanístics de la normativa del Pla Especial del 
Port. 

Per altra banda evidencia la manca de contingut de l’estudi paisatgístic i de l’estudi dels efectes de 
la mobilitat i itineraris a peu, rodat i per aigua així com l’accessibilitat i sistemes de tancament 
considerants. Com a conclusió es sol·licita:  

o Completar l’estudi paisatgístic amb nous renders des de nous punts de vista.  

o Justificació amb paràmetres objectius de la permeabilitat visual, distàncies d’itineraris de 
mobilitat, funcionalitat i seguretat. 

3. Informe sobre l’al·legació presentada i l’escrit  de Port de la Generalitat 

3.1.  Al·legació  

Punt 1. L’argument principal de l’Estudi de Detall es basa justament en l’ampliació de l’edificació 
existent. No es justifica que la nova seu del Club Nàutic, que aprofita gran part de la construcció 
existent principal no s’hagi de considerar com ampliació. Tal com es diu en la mateixa al·legació la 
nova edificació envolta per tres de les façanes l’antiga, fet que evidencia que es tracta d’una 
ampliació i no d’un edifici exempt situat al costat de  l’antic. 
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Normativa Pla Especial del Port 

Punt 2.  El  Pla Especial del Port determina un coeficient d’edificabilitat a la zona g dàrsena 
esportiva de 0,15 m2st/m2sòl que suposa una edificabilitat de 2.679 m2. L’al·legació argumenta 
que l’edificabilitat màxima ja està esgotada amb els 1.404 m2 construïts en l’actualitat, fet que com 
es demostra, no és correcte. 

L’edificabilitat màxima que determina l’Estudi de Detall és la que determina el Pla Especial del Port 
i afecta a la totalitat de les construccions, existents o noves, a la zona g. Les llicències d’obres que 
es sol·licitin en aquest àmbit hauran de complir estrictament amb aquest paràmetre. 

Punt 3. S’argumenta que a l’any 2009 es va presentar un estudi de detall corresponent a la pèrgola 
de la terrassa del Club Nàutic. Aquest estudi determina per la pèrgola una alçada de planta baixa, 
incompatible amb les noves edificacions. Al respecte s’ha de dir que l’àmbit de l’Estudi de Detall 
objecte d’aquest informe és el determinat al plànol 4/13 Zonificació segons Pla Especial del Port (i 
d’altres) i que les seves determinacions són d’aplicació en la totalitat del mateix. 

Pel que fa les mides màximes de 30 x 8 m a les edificacions s’ha de recordar que la mateixa 
al·legació argumenta que l’article 25.5 que les ampliacions o modificacions de les edificacions 
actuals queden excloses d’aquest límits encara que en cap cas podran ultrapassar l’edificabilitat 
conferida a la zona. 

Punt 4. Les consideracions sobre ocupacions i edificabilitats màximes i sobre el número màxim de 
plantes no es justifiquen atès que l’Estudi de Detall aplica estrictament el que determina el Pla 
Especial del Port. L’articulat i plànols normatius del document no incompleixen cap de les seves 
determinacions. L’aplicació de l’article 25.5 de la normativa del Pla Especial ja s’ha explicat al punt 
anterior. 

Punt 5. En aquest punt s’ha de recordar novament el que determina l’apartat 5 de l’article 25 de la 
normativa del Pla Especial del Port. En especial cal insistir en que l’edificació actual queda exclosa 
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de les limitacions que estableix l’article 25 amb la salvaguarda que qualsevol ampliació o 
modificació no podrà superar l’edificabilitat màxima determinada per a la zona g.  

Com s’ha dit anteriorment els paràmetres d’edificabilitat i ocupació màxima i alçada màxima 
reguladora establerts per l’Estudi de Detall s’adeqüen al que determina la normativa del Pla 
Especial.  

Ates l’explicat el tècnic sotasignant proposa la desestimació de la totalitat del contingut de 
l’al·legació presentada per la Sra. Esther Andres González 

Escrit de Ports de la Generalitat 

Els arguments de l’escrit es consideren raonadament justificats en la seva totalitat. 

En aquest sentit en data 30 de setembre de 2016 es va trametre un informe al Club Nàutic de 
Vilanova que considerava que el document de l’Estudi de Detall havia d’incloure els següents 
punts: 

o Cal analitzar els efectes en la mobilitat i definir millor els itineraris de mobilitat a peu, rodat i per aigua, 
l’accessibilitat i els sistemes de tancament o delimitació que poden tenir afectació exterior i paisatgística. 

o L’estudi paisatgístic que forma part del document ha d’aportar més imatges d’integració de les edificacions 
proposades especialment des de la Plaça del Port, Passeig Marítim, Passeig de Ponent, Marina Far, accés 
marítim i dàrsena pesquera. 

o S’ha de justificar els paràmetres de permeabilitat visual, distàncies d’itineraris de mobilitat, funcionalitat i 
seguretat. 

o S’ha de comparar la proposta de l’Estudi de Detall present respecte la proposta guanyadora en el concurs 
d’adjudicació de la concessió vigent. 

4. Contingut del document d’Estudi de Detall presen tat per a l’aprovació definitiva 

L’acord d’aprovació inicial establia dues prescripcions: 

o S’ha d’eliminar la menció del punt 3 de l’apartat 3.6 Proposta d’ordenació referent a un nou accés rodat 
proper al Passeig Marítim.  

o L’article 9 Cobertes haurà de regular les mides i alçades de la sortida de l’escala i ascensor (si n’hi ha).  

El document per aprovació definitiva compleix una d’aquestes dues prescripcions  i la totalitat de 
les conclusions de l’escrit de Ports de la Generalitat, el contingut del qual que es considera 
totalment correcte. 

Pel que fa a la primera de les prescripcions de l’acord d’aprovació inicial s’ha de dir que, tal com 
s’ha explicat en el punt 2 del present informe, posteriorment a l’aprovació inicial del document Ports 
de la Generalitat va trametre un escrit on es sol·licitava, entre altres temes, que es justifiquessin els 
itineraris de mobilitat. Com a resultat d’aquest estudi el document d’Estudi de Detall incorpora un 
nou accés rodat i de vianants al carrer Dic de Ponent proper al Passeig Marítim. Aquest accés serà 
utilitzat en esdeveniments puntuals. Per aquest motiu, i producte d’un estudi més exhaustiu de la 
mobilitat, deixa de tenir efecte la primera prescripció de l’acord d’aprovació inicial. 

Pel que fa al contingut de l’article 9 Cobertes, s’ha modificat en el sentit de limitar les mides 
màximes dels cossos sortints a la planta coberta. 

El document d’Estudi de Detall inclou el compliment dels requeriment de Ports de la Generalitat: 

o S’analitza la mobilitat i els itineraris justificant l’accessibilitat. i es defineixen els sistemes de 
tancament i delimitació de l’àmbit del Club Nàutic (punt 3.8 de la memòria) 

o L’estudi paisatgístic incorpora nous renders amb la imatge proposada des de nous punts de vista 
(Plaça del Port, Passeig de Ponent, Marina Far, accés marítim i dàrsena pesquera) (punt 5.5) 

o Es justifiquen els paràmetres de permeabilitat visual, distàncies de mobilitat, funcionalitat i 
seguretat (punt 7.5) 
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o Es compara la proposta de l’Estudi de Detalla amb la proposta guanyadora del concurs de la 
concessió vigent. (punt 0. Motivació de l’actual proposta de l’Estudi de Detall) 

5. Valoració del document i conclusions 

D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, el tècnic sotasignat 
considera que el contingut del document de Estudi de Detall de la nova concessió del Club Nàutic 
de Vilanova, promogut per Club Nàutic Vilanova SA és correcte i pot presentar-se al tràmit 
d’aprovació definitiva. 

Tot el qual hom informa sense perjudici d’altres informes tècnics o jurídics més ben fonamentat.” 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- El document presentat a tràmit s’adopta en virtut d’allò que estableix la disposició 
transitòria onzena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya i l’article 7.4 del Pla Especial del Port de Vilanova i la 
Geltrú, i es tramita de conformitat amb el que preveuen els articles 64, 65 i 66 del Decret 
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a 
Catalunya en matèria urbanística i la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya. 

Segons disposen els articles 21.1.j i 21.3 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de 
Règim local, i el Decret d’Alcaldia de 21 de juny de 2007 de delegació d’atribucions, 
publicat al BOPB núm. 164 de 10 de juliol de 2007, l’òrgan competent per a l’aprovació 
inicial d’aquest instrument de planejament, que no requereix d’aprovació provisional, és la 
Junta de Govern Local. 
 
2.- D’acord amb això, un cop el projecte s’hagi aprovat inicialment s’haurà de fer la 
convocatòria d’informació pública, pel termini de 20 dies, mitjançant edictes que s’hauran 
de publicar en el BOPB, en l’e-tauler, en un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal, i en la pàgina web municipal on també s’haurà de donar 
publicitat a aquest acord i als ulteriors que siguin rellevants en la tramitació de l’instrument 
de planejament, així com garantir la consulta de l’instrument de planejament per mitjans 
telemàtics. Facultativament es podrà demanar un informe previ de la Comissió territorial 
d’urbanisme de Barcelona, el qual s’entendrà emès pel transcurs del termini d’un mes des 
de l’entrada de l’exemplar del projecte complet a la dita Comissió.  

Un cop aprovat definitivament aquest Estudi de detall caldrà tramitar en el termini de 10 
dies un exemplar d’aquest i una còpia de l’expedient administratiu, ambdós complets, a la 
Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona, i s’haurà de publicar aquest acord en el 
BOPB -juntament amb la normativa de l’instrument de planejament- en la pàgina web 
municipal, i notificar-lo individualment a les persones interessades. També caldrà garantir 
la consulta de l’instrument de planejament per mitjans telemàtics. 

Segons disposen els articles 22.2.c i 47.1 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de 
Règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’aquest instrument de 
planejament és el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria simple dels 
membres presents per a la seva adopció. 

Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
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ACORD: 
 
PRIMER.- Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat en data 8 de setembre de 2016 
(registre d’entrada núm. 2016023089) per la Sra. Esther Andrés González, dins el tràmit 
d’informació pública, d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal incorporat a 
l’expedient. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament l’Estudi de Detall i Paisatgístic de la nova concessió del 
Club Nàutic Vilanova, promogut per Club Nàutic Vilanova S.A. i redactat per Enric 
Farrerons Garcia de l’empresa Blurarquitectura, SLP., el qual incorpora les propostes de 
Ports de la Generalitat, de conformitat amb l’informe tècnic favorable del servei 
d’Urbanisme incorporat a l’expedient.  
 
TERCER.- Publicar el present acord i les normes urbanístiques de l’instrument de 
planejament, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la seva executivitat, 
així com en la web municipal d’aquest Ajuntament i garantir l’accés telemàtic al contingut 
íntegre d’aquest instrument de planejament. 
 
QUART.- Trametre un exemplar del document i una còpia de l’expedient administratiu 
complet, degudament diligenciats, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona pel 
seu coneixement. 
 
CINQUÈ.- Els drets de consulta i informació es podran exercir per mitjà de la web 
municipal d’aquest Ajuntament o a la Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer de 
Josep Llanza, 1-7, 1a planta, de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 hores. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord al promotor Club Nàutic Vilanova S.A. i als interessats en 
l’expedient, 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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