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MARCEL·LÍ PONS I DUAT, secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, comarca del Garraf, 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 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 23 
d’octubre de 2018, va aprovar, entre d’altres, amb la salvetat i a reserva dels termes 
que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, segons el que assenyala l’article 
206 del Reglament d’organització, funcionament i règim comú de les entitats locals, 
l’acord següent:

“APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PIRELLI MAR A L’ÀMBIT DELS 
CONJUNTS G, K, I L I AJUST DE L’ÀMBIT PER INCORPORAR DUES 
PARCEL·LES SITUADES AL PASSEIG DEL CARME 37-38 DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

Relació de fets:

I.- En data 1 d’agost de 2018 (registre d’entrada núm. 2018028035), la Sra. Coro 
Morales Asúa, en representació de la societat SPV Reoco 1, SLU, S.L., amb 
domicili social al Paseo de la Castellana, 42 de Madrid i NIF  B-87588885, ha 
presentat proposta de Modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior 
(PERI) Pirelli Mar, aprovat en el seu moment per acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de data 16 d’octubre de 2002 (DOGC núm. 3797, de 10 
de gener de 2003).

Al punt 4 Iniciativa y Estructura de la Propiedad, de la  memòria del document es 
diu que la societat Reoco 1, SLU, S.L. és la propietària de la totalitat del sòl privat 
inclòs en l’àmbit de la modificació, en tant que societat absorbent de la societat 
mercantil ESPEBE 12, S.L (escriptura de fusió per absorció atorgada davant el 
notari de Madrid Antonio Huerta Trolez el 4 de maig de 2018, amb el número 989 
del seu protocol).

Així ha estat acreditat també, posteriorment, mitjançant instància de data 2 
d’octubre de 2018 (registre d’entrada núm. 2018034745, de 3 d’octubre), aportant 
còpia de la referida escriptura pública. 

II.- La societat ESPEBE 12, S.L (ara absorbida per la societat Reoco 1, SLU, S.L.) 
va ser l’adjudicatària de la totalitat de les finques de sòl privat del Polígon II en 
funció del Projecte de reparcel·lació voluntària del Polígon II del PERI Pirelli Mar, 
aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 
2018 i en l’actualitat pendent d’inscripció registral. 

Aquest document ha estat redactat per Enric Batlle Durany i Joan Roig Duran, 
arquitectes.
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III.- A la vista dels antecedents exposats, els serveis tècnics d’urbanisme han 
elaborat l’informe urbanístic pel tràmit d’aprovació inicial d’aquesta modificació de 
Pla Especial de Reforma Interior, incorporat a l’expedient, el qual presenta el 
següent contingut literal:

“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 
PIRELLI MAR A L’ÀMBIT DELS CONJUNTS G, K, I L I AJUST DE L’ÀMBIT PER 
INCORPORAR DUES PARCEL·LES SITUADES AL PASSEIG DEL CARME 37-
38. INFORME URBANÍSTIC PEL TRÀMIT D’APROVACIÓ INICIAL
1.- Antecedents
L’1 d’agost de 2018, la Sra. Coro Morales Asúa, en representació de la societat 
SPV Reoco 1, SLU, S.L, amb domicili social al Paseo de la Castellana,42 de Madrid 
i NIF  B-87588885 presentà la proposta de Modificació puntual del PERI Pirelli Mar.

Al punt 4 Iniciativa y Estructura de la Propiedad, de la  memòria del document es 
diu que la societat Reoco 1, SLU és la propietària de la totalitat del sòl privat inclòs 
en l’àmbit de la modificació en tant que societat absorbent de la societat mercantil 
ESPEBE 12, S.L (escriptura de fusió per absorció atorgada davant el notari de 
Madrid Antonio Huerta Trolez el 4 de maig de 2018, amb el número 989 del seu 
protocol).

La societat ESPEBE 12, S.L és l’adjudicatària de la totalitat de les finques de sòl 
privat del Polígon II en funció del Projecte de reparcel·lació voluntària del Polígon II 
del PERI Pirelli Mar, aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 12 
de setembre de 2018 i en l’actualitat pendent d’inscripció registral.

En data 3 d’octubre, el senyor Miquel Amat Codina, en representació de la societat 
Reoco 1, SLU va presentar documentació consistent en l’escriptura de fusió 
mitjançant la societat Reoco 1, SLU absorbeix entre d’altres la societat ESPEBE 12, 
S.L.

Aquest document ha estat redactat per Enric Batlle Durany i Joan Roig Duran, 
arquitectes.
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Emplaçament

2.- Planejament vigent i legislació vigent
En data 16 d’octubre de 2002 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
(CTUB) acordà l’aprovació definitiva del Pla Especial de Reforma Interior de l’àmbit 
Pirelli Mar. L’executivitat d’aquest acord es va condicionar a la presentació per part 
del promotor de la garantia del 12% del cost de transformació del sòl. En data 11 de 
desembre la CTUB va donar per complerta l’esmentada condició.

El document de PERI desenvolupava els terrenys, de més de 10 hectàrees, on es 
situaven les instal·lacions industrials de Pirelli. Aquestes es van traslladar al nord de 
la ciutat permetent l’obertura de l’eixample al mar.

Es tractava d’una operació de gran magnitud amb una previsió de 1.095 habitatges. 
El document dividia l’àmbit en quatre unitats de projecte. Atès la magnitud i 
complexitat de l’operació, aquesta es va perllongar en el temps i un cop finalitzades 
les obres d’urbanització va ser greument afectada per la recent crisi immobiliària. 
Dels habitatges previstos, no ha estat fins el present any que s’han materialitzat 
579.

Des de l’inici del procés de transformació de sòl s’han produït diversos canvis en la 
propietat fins l’actual, que promou la modificació objecte del present informe.

El PERI divideix l’àmbit en dos polígons. El Projecte de reparcel·lació del polígon I 
es va aprovar definitivament en data 19 de maig de 2003 i el corresponent al 
polígon II ha estat aprovat definitivament en data 12 de setembre de 2018. 
Posteriorment a aquesta darrera aprovació, la propietat del 100% de les finques de 
l’àmbit de la modificació del PERI és del promotor del document objecte del present 
informe.
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PERI Vigent

L’article 164.1 de la normativa del PGO estableix les condicions per al 
desenvolupament de la subzona de Pla Especial Pirelli-Mar, clau 9i. En base a 
aquestes determinacions es va redactar i tramitar el corresponent PERI objecte de 
modificació.

Atès la complexitat de la inserció de la proposta en el teixit urbà que envolta l’àmbit 
el planejament general preveia possibles ajustos, així l’esmentat article determina el 
següent: 
A més, als efectes de donar coherència global a l’ordenació, el PERI haurà d’estudiar la 
correcta entrega i relació amb els sòls edificats que li són veïns.
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Poden incorporar-se voluntàriament al sector totes o parts de les finques compreses entre el 
mateix i el passeig marítim i la Rambla Principal, si resulta d’interès i justificada per criteris 
urbanístics dita incorporació. Aquestes eventuals modificacions no suposaran modificació 
del Pla General.

Així doncs, l’àmbit de la present modificació inclou també dues finques situades al 
Passeig del Carme. 

Espai corresponent a les finques al Passeig del Carme 37-38 incloses en l’àmbit de la modificació 

Finques al Passeig del Carme 37-38 incloses en l’àmbit de la modificació

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 12001567110301103115

Urbanisme i Planejament

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, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

3.- Classificació i qualificació urbanística
D’acord amb el planejament vigent, l’àmbit de la proposta està íntegrament 
classificat com a Sòl Urbà, clau 9i.

4.- Documentació
El contingut del document presentat és el següent:

I. Memoria

1.   Introducción y motivación del planeamiento

2.   Ámbito de la modificación puntual del PERI

3.   Antecedentes, planeamiento vigente y despliegue del sector
3.1 Antecedentes
3.2 Planeamiento vigente

3.3 Despliegue del sector

4.   Iniciativa y estructura de la propiedad

5.   Justificación jurídica de la modificación puntual del PERI

6.   Propuesta de modificación del PERI
6.1 Sistema viario

6.2 Zona con aprovechamiento

7.   Calificación del suelo

8.   Servidumbres sectoriales

9.   Gestión Urbanística

10. Justificación de la oportunidad y conveniencia de la modificación del   PERI en 
relación a los intereses públicos y privados

11.  Cuadros resumen de datos

II. Normas urbanísticas

IlI. Plan de etapas

IV Evaluación económico financiera

V Movilidad sostenible

VI Memoria social

VII Estudio ambiental

VIII Documentación

Anexo: Convenio entre Garraf Mediterrània SA y Ayuntamiento Vilanova i la Geltrú.

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 
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vigent per a casos de modificació de planejament.

5.- Objectius de la proposta
L’objectiu principal de la proposta és l’execució de les previsions del PERI Pirelli 
Mar, l’anàlisi dels motius de retard en el seu desenvolupament i la realització d’una 
sèrie d’ajustos en l’ordenació per tal de millorar la integració en la ciutat i simplificar 
la distribució d’usos. Alhora es preveu millorar la mobilitat generada i potenciar els 
eixos de les Rambles.

Es delimita un àmbit que abasta les parcel·les de sòl privat que donen front al 
Carrer de la Boia i a la línia de ferrocarril. En aquestes parcel·les el planejament 
vigent preveu un desenvolupament residencial, hoteler i comercial. Així, en la 
parcel·la de majors dimensions i propera a la Rambla de la Pau aquests usos es 
barregen en una mateixa edificació de gran complexitat. Per altra banda el 
planejament vigent preveu un pas de vianants elevat per sobre la línia de tren que 
hauria de formar part d’una de les edificacions previstes.

Proposta d’ordenació vigent

Pel que fa a les parcel·les del Passeig del Carme, el document de modificació 
proposa la consolidació de l’espai de pas existent que connecta la Plaça dels 
Boleranys amb el passeig, qualificant-lo com a vialitat i traslladant el sostre 
residencial a les parcel·les de sòl privat de l’àmbit. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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6.- Resum de la proposta
Per tal d’assolir els objectius anteriors, la modificació abasta el següent àmbit:

 Parcel·les L1, L2 K1, G1 i G2 de sòl privat
 Parcel·les 37 i 38 del Passeig del Carme 

La inclusió de les parcel·les del Passeig del Carme, de 312 m2, es justifica en funció 
del que determina l’article 164.1 de la normativa del PGO. Es tracta d’una finca 
qualificada amb la clau 3b Sector Marina. 

Aquesta incorporació permet el trasllat del sostre corresponent que segons el 
planejament vigent s’hi pot consolidar (978 m2 segons els gàlibs dels plànols de la 
sèrie C del PGO) i l’alliberament d’aquest espai que possibilita la connexió entre la 
Plaçaa dels Boleranys i el front marítim.

En data 30 de maig de 2002 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i l’empresa Garraf Mediterrània SA (propietària dels terrenys i promotora 
del PERI vigent). El conveni tracta sobre les finques situades al Passeig del Carme i 
la necessitat del seu enderroc pel pas d’instal·lacions que connectin l’àmbit del 
PERI amb les xarxes existents. Al pacte segon es reconeix el dret de retorn de 
l’aprofitament de 35 m2 de sòl propietat de l’Ajuntament mitjançant alienació o 
compensació. 

Finques del Passeig del Carme, actualment espai de connexió amb Plaça de Boleranys

El document de modificació del PERI trasllada aquest sostre corresponent a les 
parcel·les destinades a ús residencial de l’àmbit.

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 12001567110301103115

Urbanisme i Planejament

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, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

A banda de l’alliberament d’aquest espai l’abast més important de la modificació 
consisteix en la redistribució del sostre corresponent a les parcel·les L1, L2 K1, G1 i 
G2 que determina el PERI, en una nova ordenació que, sense modificacions 
substancials de les parcel·les de sòl privat, proposa nous volums en tres conjunts 
corresponents als usos residencial, hoteler i residencial previstos.

L’ordenació que determina el PERI vigent consisteix en dues grans illes. La situada 
al sud es constitueix amb tres conjunts d’edificacions allargades de PB+3 i PB+5 i 
una torre de PB+9E. Les plantes baixes i una edificació de PB+1 tenen ús 
comercial, essent la resta d’ús residencial.

L’altre illa és de més complexitat, tant formal com de distribució d’usos. Consta 
d’edificacions en PB i P+1 i dues edificacions de PB+11. Els usos són comercial, 
residencial i hoteler.

Les dues illes disposen dels respectius aparcaments en soterrani unitaris i amb 
accés des del pas inferior sota la via del ferrocarril des de la prolongació de la 
Rambla Samà.

La nova proposta simplifica l’ordenació tant volumètricament com per la distribució 
d’usos. Formalment es tracta de dues gran illes, la situada al sud amb edificacions 
de PB+5 i PB+11 i la propera a la Rambla de la Pau amb una edificació unitària de 
grans dimensions de PB+1. Les edificacions en alçada de la primera illa reben l’ús 
residencial excepte la propera a la Rambla Lluis Companys que és destinada a ús 
hoteler.

Cal destacar que la disposició de les edificacions de més alçada és en sentit nord-
sud  minimitzant l’efecte barrera i mantenint les visuals dels carrers perpendiculars 
situats al nord de la via del ferrocarril.

Ordenació vigent

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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Ordenació proposta

Es preveu la següent distribució de parcel·les:

Parcel·la L: ús hoteler en una edificació de PB+11 plantes
Parcel·la K: ús residencial en quatre edificacions de PB+11 plantes
Parcel·la G: ús comercial en una edificació de PB+1

Es proposa un ajust de la vialitat amb la creació de dos vials que uneixen els 
carrers de la Boia i de l’Any dels Negats alhora que es substitueixen tres petits 
reclaus, ampliacions de la vorera del Carrer de l’Any dels Negats. Aquest ajust no 
implica cap canvi de superfície de vialitat.  

La proposta de modificació del PERI no varia ni el sostre edificable ni la densitat 
d’habitatges. El sostre provinent de les parcel·les 37-38 del Passeig del Carme 
s’afegeix a les parcel·les residencials. Pel que fa a la intensitat dels usos no es 
modifica respecte el planejament vigent, mantenint el sostre corresponent a cada 
ús. 

7.- Justificació de l’interès públic de la modificació
El document justifica l’interès públic de la modificació:

o Augment de la superfície de sòl públic a les parcel·les del Passeig del Carme.
o Apertura de la Plaça dels Boleranys cap al Passeig Marítim i consolidació d’un 

espai que la ciutadania considera com a d’ús públic.
o Eliminació de l’efecte barrera al front paral·lel a la via de ferrocarril.
o Millora de la permeabilitat visual i de l’impacte de les edificacions previstes.
o Reforç de l’estructura de les tres rambles (Lluís Companys, Samà i de la Pau).

8.- Avaluació de la mobilitat generada
D’acord amb l’establert a l’article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, no és 
preceptiu la realització d’un estudi d’avaluació de la mobilitat d’acord el que 
determina l’article 3 Àmbits d’aplicació.
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No obstant, a l’apartat V de la memòria es realitza un anàlisi de l’afectació de les 
previsions de la modificació en la mobilitat.

La nova distribució potencia els tres eixos de les Rambles (de la Pau, Samà i Lluís 
Companys) distribuint els  usos de la següent manera:
Ús hoteler proper a la Rambla Lluis Companys: l’accés de vehicles es realitzarà 
directament per aquest vial i la relació a nivell de vianants queda garantida per la 
trama viària existent.
Ús residencial vinculat a la Rambla Pirelli (continuació de la Rambla Samà) i a la 
vialitat interna existent.
Ús comercial vinculat a la Rambla de la Pau, principal eix de la ciutat.

També s’analitza l’existència de l’existent pas soterrat a la continuació de la Rambla 
Samà i la connexió prevista amb els futurs aparcament de les noves edificacions. 

9.- Justificació ambiental
Tal com s’indica a l’apartat VII Justificació de la innecessarietat de la tramitació 
ambiental la modificació no està dins de cap dels supòsits de l’article 77 de la Llei 
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental en plans i programes.

No obstant, el document analitza l’alteració que provocarà la modificació en el medi 
ambient. Atès que el sòl afectat és sòl urbà consolidat i que no s’afecta cap sòl 
qualificat d’espais lliures, l’afectació sobre aquests espais és nul·la.

El document justifica que la única repercussió és respecte la integració en l’entorn 
urbà i les visuals paisatgístiques. Al respecte la proposta millora la integració amb la 
trama urbana, donant valor a la percepció visual de les edificacions i al seu 
innegable impacte en la ciutat.

10.- Valoració de la proposta 
La proposta de modificació del PERI te com principal objectiu assolir l’execució de 
les seves previsions. Mantenint els paràmetres urbanístics d’edificabilitat, densitat i 
intensitat d’usos, es proposa una ordenació adient amb l’urbanisme contemporani, 
que recull requeriments ambientals, de mobilitat sostenible i noves normatives 
sectorials de construcció i d’eficiència energètica.

L’ordenació permetrà garantir l’execució de les edificacions previstes per tal que 
aportin un impacte positiu i favorable en teixit urbà de la ciutat.

Atesa la centralitat de l’emplaçament, l’innegable impacte visual, el caràcter de fites 
icòniques que han de tenir les edificacions de més alçada i les repercussions en la 
mobilitat i el teixit comercial, cal garantir que la seva disposició i el seu tractament 
siguin els més adients. En aquest sentit, la modificació millora sensiblement 
l’ordenació vigent ja que aquesta formalitzava en excés les possibles solucions 
arquitectòniques.

La distribució dels usos que es proposa és també més racional. Es valora 
positivament el reforç que suposarà pels eixos de les Rambles. Així, l’equipament 
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comercial es situarà a la banda més propera de la Rambla de la Pau, via d’accés 
gairebé exclusivament de vianants, accentuant el seu caràcter de vial principal del 
municipi.

L’edificació prevista per a l’hotel és propera a la Rambla Lluis Companys, eix 
vertical que comunica el teixit urbà amb el front marítim. Els avantatges per a la 
mobilitat són innegables atès que els recorreguts generats es minimitzen i 
optimitzen respecte el planejament vigent.

Pel que fa a l’impacte de les edificacions en alçada (PB+11), es simplifica unificant-
les en cinc de la mateixa alçada i volum, permetent l’assimilació com a una unitat. 
Al respecte cal garantir que els projecte edificatoris corresponents donin resposta a 
la seva centralitat i importància. Caldrà també que es tingui en compte que, per la 
seva alçada, seran fites reconeixibles des de gran distància.

No obstant l’encert de la proposta de modificació i la millora que suposa respecte 
l’ordenació vigent, el document té alguns aspectes que cal corregir i algunes 
mancances a afegir:

 En diverses parts de la memòria s’argumenta que la nova ordenació suposa una 
millora en les condicions d’assolellament de les edificacions. Al respecte caldrà 
afegir els plànols d’ombres corresponents als dies de millor i pitjor condicions de 
llum per verificar aquesta afirmació.

 A l’apartat 3.3 de l’apartat Antecedentes, planeamiento vigente y despligue del 
sector es dona la data del 17 de setembre de 2018 per l’aprovació definitiva del 
Projecte de reparcel·lació voluntària del Polígon 2 del PERI. Atès que el document 
va tenir entrada en registre abans de l’esmentada data es tracta d’una previsió. Cal 
incorporar la data correcta de 12 de setembre de 2018 com la d’aprovació per la 
Junta de Govern Local.

 A l’apartat 6.6.2 Reserva de una parcel·la específica para uso comercial (conjunto 
G) es menciona la possibilitat d’una connexió directa amb el pas inferior de vianants 
sota la via del ferrocarril. Aquesta connexió no és possible atès que afecta les 
servituds de la via del ferrocarril i no reuneix les mínimes condicions de seguretat. 

 A l’apartat 9 Gestión Urbanística es determina que les obres d’urbanització dels 
nous vials que uniran els carrers de la Boia i Any dels Negats es construiran 
conjuntament amb les edificacions del conjunt L hoteler i del conjunt K residencial. 
Es considera que la seva execució no ha d’estar lligada al desenvolupament dels 
corresponents projectes edificatoris adjacents i ha d’executar-se un cop s’aprovi 
definitivament el document de gestió que cedeixi els vials a l’Ajuntament.

 Respecte a les finques del Passeig del Carme 37-38 que passaran de tenir la 
qualificació de 3b Sector Marina a tenir la d’A Vialitat caldrà garantir la urbanització 
completa de la seva superfície, adequada al seu caràcter d’espai públic. Alhora 
caldrà tenir en compte que les mitgeres existents passaran a tenir la consideració 
de façana i per tant s’hauran de tractar de forma adequada a la seva funció.

 Pel que fa a l’ordenació prevista a l’edificació destinada a ús comercial, es 
considera que la seva ubicació i volumetria permet una correcta integració en el 
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teixit urbà. No obstant, el document proposa una secció longitudinal que reconeixi 
les traces del Carrer del Parlament i del Carrer de la Restauració mitjançant una 
diferència de l’alçada màxima reguladora. 

Es considera que aquesta diferència pot condicionar excessivament la resolució 
formal de l’edificació. Es considera més adient la determinació d’una alçada màxima 
reguladora de 13,00m, que en un 50% de la superfície en planta podrà assolir els 
15,00m. Cal recordar la centralitat de l’emplaçament i la necessitat de garantir un 
projecte de qualitat corresponent a la mateixa.

 A l’article 17 Gestión, de la normativa, cal eliminar la referència a dos polígons i cal 
determinar que el document de gestió que es redacti valorarà i formalitzarà el 
pagament a l’Ajuntament del dret sobre els 35m2 de sòl provinents de les finques 
del Passeig del Carme.

 Cal incorporar un plànol que inclogui l’àmbit de suspensió de llicències en funció del 
que determina l’article 73 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
Aquest àmbit serà el mateix que el de la modificació. La suspensió afectarà a les 
llicències incompatibles amb les determinacions del document objecte del present 
informe. 

Conclusions
D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, el tècnic 
sotasignat informa que la Junta de Govern Local pot procedir a l’aprovació inicial 
de la Modificació puntual del PERI Pirelli Mar a l’àmbit dels conjunts edificatoris G, 
H i L i l’ajust de l’àmbit per incorporar les dues parcel·les situades al Passeig del 
Carme 37-38 amb la condició que es presenti un document refós que incorpori les 
següents prescripcions:

 Afegir els plànols d’ombres corresponents als dies de millor i pitjor condicions de llum sobre 
les edificacions proposades.

 Incorporar la data de 12 de setembre de 2018 com la d’aprovació definitiva del Projecte de 
reparcel·lació voluntària del Polígon 2 del PERI per la Junta de Govern Local.

 Eliminar la referència a la possible connexió de l’edificació comercial (conjunto G) amb el 
pas inferior de vianants de la Rambla de la Pau sota la via del ferrocarril. 

 A l’apartat 9 Gestión Urbanística ha de constar que les obres d’urbanització dels nous vials 
que uniran els carrers de la Boia i Any dels Negats s’han d’executar un cop s’aprovi 
definitivament el document de gestió que cedeixi els vials a l’Ajuntament.

 Cal unificar l’alçada reguladora màxima de l’edificació d’ús comercial eliminant les 
diferències coincidents amb la prolongació dels carrers del Parlament i Restauració. 
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S’establirà una alçada màxima reguladora de 13,00m que podrà arribar als 15,00m en un 
50% de la superfície en planta.

 A l’article 17 Gestión, de la normativa, cal eliminar la referència a dos polígons i cal 
determinar que el document de gestió que es redacti valorarà i formalitzarà el pagament a 
l’Ajuntament del dret sobre 35m2 de sòl de les finques del Passeig del Carme.

 Cal incorporar un plànol que inclogui l’àmbit de suspensió de llicències que ha de ser 
coincident amb l’àmbit de la modificació.

Es proposa que en el període d’informació pública es sol·licitin els següents 
informes: 

Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento)

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Ministerio de Fomento)

Direcció General de Comerç

Direcció General de Turisme

Tot el qual s’informa favorablement perquè la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament resolgui el que consideri oportú, i sense perjudici d’altres informes 
tècnics o jurídics més ben fonamentats.

Fonaments de dret:

1.- De conformitat amb l’article 78 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant, TRLUC), correspon de 
formular els plans especials urbanístics de desenvolupament als ens locals, entre 
d’altres, sens perjudici de la iniciativa privada d’acord amb el que disposa l’article 
101.

Així mateix, d’acord amb l’art. 96 TRLUC 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 com d’acord amb les especificitats 
dels plans urbanístics derivats d’iniciativa privada previstes a l’article 102 TRLUC.
 
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 
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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. 

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 de l’acord d’aprovació inicial 
d’aquesta modificació de Pla Especial és la Junta de Govern Local, segons acord 
de delegació adoptat per Decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 2015, de l’atribució 
que ostenta l’Alcalde/ssa de conformitat amb l’article 21.1 j) de la Llei de Bases de 
Règim Local. 

L’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és el Ple de la Corporació, 
d’acord amb els articles art. 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim Local, i art. 81.1 
b) i c) del TRLUC, en relació a la seva Disposició Transitòria Novena i a la resolució 
del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 d’octubre de 2005 
(exp. 2005/018804/B) publicada al DOGC núm. 4512, de data 17/11/2005, pàgina 
37154.

El present acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província, 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, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un (1) mes des de la 
darrera publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme. 

Així mateix, un cop aprovada inicialment, la present modificació s’ha de sotmetre a 
informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, d’acord amb el que 
estableix l’article 87 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.

4. 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). 
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Per tot l’exposat, d’acord amb 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), es proposa l’adopció del següent 

ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Especial de Reforma 
Interior Pirelli Mar a l’àmbit dels conjunts G, K, i L i ajust de l’àmbit per incorporar 
dues parcel·les situades al Passeig del Carme 37-38 de Vilanova i la Geltrú, d’acord 
amb el document de Modificació incorporat a l’expedient presentat per la societat 
SPV Reoco 1, SLU, S.L. i redactat per “Enric Batlle Durany i Joan Roig Duran, 
Arquitectes”, de conformitat amb l’informe favorable de l’arquitecte municipal 
incorporat a l’expedient, amb la condició que es presenti un document refós que 
incorpori les següents prescripcions:

 Afegir els plànols d’ombres corresponents als dies de millor i pitjor condicions de llum 
sobre les edificacions proposades.

 Incorporar la data de 12 de setembre de 2018 com la d’aprovació definitiva del Projecte de 
reparcel·lació voluntària del Polígon 2 del PERI per la Junta de Govern Local.

 Eliminar la referència a la possible connexió de l’edificació comercial (conjunto G) amb el 
pas inferior de vianants de la Rambla de la Pau sota la via del ferrocarril. 

 A l’apartat 9 Gestión Urbanística ha de constar que les obres d’urbanització dels nous vials 
que uniran els carrers de la Boia i Any dels Negats s’han d’executar un cop s’aprovi 
definitivament el document de gestió que cedeixi els vials a l’Ajuntament.

 Cal unificar l’alçada reguladora màxima de l’edificació d’ús comercial eliminant les 
diferències coincidents amb la prolongació dels carrers del Parlament i Restauració. 
S’establirà una alçada màxima reguladora de 13,00m que podrà arribar als 15,00m en un 
50% de la superfície en planta.

 A l’article 17 Gestión, de la normativa, cal eliminar la referència a dos polígons i cal 
determinar que el document de gestió que es redacti valorarà i formalitzarà el pagament a 
l’Ajuntament del dret sobre 35m2 de sòl de les finques del Passeig del Carme.

 Cal incorporar un plànol que inclogui l’àmbit de suspensió de llicències que ha de ser 
coincident amb l’àmbit de la modificació.

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.- Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona informe 
preceptiu als efectes de l’establert a l'article 87 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.

QUART.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, 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, i sotmetre’l a 
informació pública pel termini d’un (1) mes des de la darrera publicació obligatòria, 
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de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, i 96, 85 i 
Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

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, els quals 
l’han d’emetre en el termini establert legalment.   
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Plaça de la Vila, núm. 8, 08800 de Vilanova 
i la Geltrú (Barcelona). 

L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la 
presidència.
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Tomás Bonilla Núñez

Cap dels Serveis Jurídics-Adm. d'Urbanisme

Marcel·lí Pons Duat

Secretari General

Neus Lloveras Massana

L'alcaldessa
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