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Exp. 000035/2015-URB 
Exp. 65/07A-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 data 4 de maig de 2015, es 
va adoptar el següent acord: 

 
 
“Relació de fets: 
 
I.- En data 4 de juny de 2012, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú, a l’àmbit de la UA7, 
Racó de Santa Llúcia, polígons 2.1 “Poble Pescador” i 2.2, “La Cucanya”, presentat a 
instàncies de l’entitat mercantil “Reprentex, SL”, segons document redactat pels equips 
redactors AIM3 i Taller-Tres Arquitectura, S.L.P., signat pels arquitectes Jordi Artigas i 
Modesto Escribano, 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.  
 
De conformitat amb l’informe favorable de l’arquitecte municipal incorporat a l’expedient, la 
present aprovació inicial restava condicionada al lliurament d’un document refós per a 
l’aprovació provisional que incorporés les prescripcions de l’apartat 3 de dit informe tècnic. 
 
Així mateix, l’esmentat Ple va acordar 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. 
 
II.- D’acord amb la Memòria Justificativa del document de Modificació puntual del PGO 
objecte del present expedient, els objectius i criteris de dita modificació, a l’àmbit de la 
UA7, estan dirigits a millorar els problemes d’accés i mobilitat, aconseguir una major 
connexió i relació entre el vial d’accés rodat i el de ronda, així com entre les diferents 
peces de la zona verda, i reordenar la forma i col·locació de la zona hotelera per a un 
millor encaix de les condicions d’edificació i afavorir la integració en l’entorn. 
 
Per a aconseguir aquests objectius, la modificació puntual consisteix fonamentalment en: 

1.- Ajustos en la delimitació dels polígons 2.1 i 2.2 de la UA7 Racó de Santa Llúcia: de 
forma coherent amb la realitat física existent i la proposta d’ordenació, el document de 
modificació proposa introduir uns petits ajustos i precisions en la delimitació dels polígons 
2.1 i 2.2 de la UA7.    
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2.- Modificar l’ordenació del polígon 2.2 i una petita part del polígon 2.1 de l’UA7 Racó de 
Santa Llúcia, per tal de millorar l’accés i mobilitat a l’àmbit, així com fer factibles les 
condicions d’edificació de la zona hotelera. 
 
3.- Modificar la normativa de la clau hotelera, amb l’objectiu de permetre la implantació de 
l’edificació de la zona hotelera amb unes condicions d’integració amb l’entorn i adaptació 
topogràfica més favorables. 
 
4.- No es modifiquen els paràmetres urbanístics fonamentals: les cessions de sòl públic 
augmenten lleugerament, mentre que els usos i el sostre màxim permès es mantenen. 
 
III.- 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 19 de juny de 
2012, i en el Diari de Vilanova de data 15/06/2012, així com en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i en la pàgina web municipal.   
 
En el decurs del dit termini d’exposició pública, es va presentar escrit d’al·legacions de data 
18 de juliol de 2012 (registre d’entrada núm. 2012017124/1) per part del Sr. Xavier Roset i 
Juan, en nom i representació de l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA).  
 
IV.- Dins el tràmit d’emissió d’informes per part dels organismes sectorials, en data 20 de 
juliol de 2012 (registre d’entrada núm. 2012017329/1), va tenir entrada informe emès pel 
servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme informant 
desfavorablement la proposta de modificació fins que no s’incorporin les prescripcions que 
en el mateix hi consten. 
 
Així mateix, en data 24 de juliol de 2012 (registre d’entrada núm. 2012017525/1) va entrar 
informe d’ADIF, informant favorablement la present modificació de PGO, però condicionat 
a l’esmena de les deficiències indicades en dit informe, així com a la concessió de la 
reducció de la línia límit d’edificació, i a les posteriors prescripcions que s’estableixin per 
ADIF durant la tramitació de la preceptiva autorització d’obres que afecten a les zones 
d’influència del ferrocarril. 
 
En data 26 de juliol de 2012 (registre d’entrada 2012017746/1) va tenir entrada informe 
d’impacte i integració paisatgística, emès pel servei de paisatge de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, segons el qual la modificació puntual no comporta 
cap edificació, i d’acord amb el PDUSC no procedeix efectuar una avaluació paisatgística 
i, per tant, no hi ha inconvenient en què prossegueixi la tramitació de l’expedient. 
 
En data 4 de setembre de 2012, l’Agència Catalana de l’Aigua emet informe favorable a 
aquesta modificació puntual de pla general. 
 
En data 18 de gener de 2013 (registre d’entrada núm. 2013001380/1) té entrada informe 
de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, de data 08/01/2013, 
informant desfavorablement la proposta de modificació fins que no s’incorporin les 
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esmenes que en el mateix es fan constar, tot indicant que abans de remetre el document 
a la CTU de Barcelona per a la seva aprovació definitiva, s’haurà de remetre a aquesta 
direcció general un exemplar del text refós que resulti, una vegada recollides les 
observacions indicades a l’informe, a fi d’obtenir el vistiplau final a dit text refós.   
 
V.- Per tal de donar compliment a aquest darrer informe de la Dirección General de 
Ferrocarriles, es va remetre, a aquesta, copia del text refós d’aquesta modificació puntual 
elaborada pel promotor, recollint les observacions de dit informe així com de les derivades 
de l’informe favorable d’ADIF, per tal de prosseguir amb la tramitació i procedir al tràmit de 
sol·licitud de reducció de la línia límit d’edificació proposada en dita modificació puntual de 
PGO. En relació a dit text refós, la Dirección General de Ferrocarriles va emetre informe 
de data 9 de juny de 2014 (registre d’entrada núm. 2014018013/1, de 17 de juny), 
mitjançant el qual no s’informava favorablement el document de modificació fins l’esmena 
de les observacions que en el mateix hi consten.     
 
Traslladat novament document justificatiu de dites observacions, redactat per Eduardo 
Hernández Ordax, la Dirección General de Ferrocarriles emet un nou informe de data 7 
d’agost de 2014 (registre d’entrada núm. 2014023803/1, de 25 d’agost), mitjançant el 
qual, novament, informa desfavorablement el document presentat, havent de modificar-lo 
en els aspectes que dit informe assenyala, e indicant, novament, que abans de procedir a 
la seva aprovació definitiva s’haurà de remetre a aquesta direcció general un exemplar del 
document final que resulti una vegada recollides les observacions indicades a l’informe, a 
fi d’obtenir el vistiplau final.   
 
Així, en data 27 de març de 2015 es remet Ofici a la Dirección General de Ferrocarriles, 
adjuntant document final d’aquesta modificació puntual de pla general (el qual 
s’acompanya de document de justificació del compliment de l’article 98 del DL 1/2010) 
elaborat per l’equip redactor de la promotora i presentat en aquest Ajuntament en data 
23/03/2015 (registre d’entrada núm. 2015008350), una vegada recollides les observacions 
assenyalades en les conclusions de l’esmentat informe emès per la Dirección General de 
Ferrocarriles, a fi d’obtenir el seu vistiplau final i continuar la seva tramitació per als acords 
d’aprovació corresponents. 
 
A la vista de dit document, finalment la Dirección General de Ferrocarriles ha emès 
informe favorable amb data 10 d’abril de 2015, d’acord amb el qual no hi ha cap 
inconvenient per a la prossecució de la tramitació d’aquesta modificació de PGO.  
 
En data 22 d’abril de 2015 Oscar Valverde Moliné va presentar 2 còpies dels annexos al 
document de Modificació d’Informe Ambiental i d’Estudi d’Impacte i Integració 
Paisatgística. 
 
VI.- Vist l’informe favorable elaborat pels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient, pel qual s’estimen parcialment les al·legacions presentades en data 18 de 
juliol de 2012 (registre d’entrada núm. 2012017124/1), per part del Sr. Xavier Roset i 
Juan, en nom i representació de l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA), 
així com s’informa favorablement el document refós presentat per la promotora per al 
present tràmit d’aprovació provisional.  
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El referit informe presenta el següent contingut literal: 

1. Antecedents 

En data 4 de juny de 2012 el Ple de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar 
inicialment el document de Modificació Puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú. 
Aquesta aprovació inicial va restar condicionada a la presentació d’un document refós 
que inclogués les prescripcions de  l’informe tècnic. 

Simultàniament al tràmit d’informació pública es van sol·licitar informes als organismes 
afectats. 

En data 23 de març de 2015, Oscar Valverde Moliné, redactor del document,  
presentà 2 còpies del document de Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
De Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la UA7 Racó de Santa Llúcia, polígons 2.1 Poble 
Pescador i 2.2 “La Cucanya” aprovació provisional i 2 còpies del document Justificació 
del compliment de l’article 98 DL 1/2010 Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació De Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la UA7 Racó de Santa Llúcia, 
polígons 2.1 Poble Pescador i 2.2 “La Cucanya” aprovació provisional per tal de 
procedir al tràmit d’aprovació provisional. 

En data 22 d’abril de 2015 Oscar Valverde Moliné va presentar 2 còpies dels annexos 
al document de Modificació d’Informe Ambiental i d’Estudi d’Impacte i Integració 
Paisatgística. 

2. Contingut de la documentació 

La MPPGO presentada conté tota la documentació que preveu la legislació 
urbanística i el planejament territorial i general vigent per a modificacions del 
planejament general en sòl urbà no consolidat, pels casos en que el planejament 
general concreta l’ordenació de detall. No hi ha, per tant, mancances de 
documentació.  

El document presentat a l’aprovació provisional detalla a l’apartat 2.0 Justificació en 
relació als informes rebuts el compliment dels requeriments de l’informe d’aprovació 
inicial i dels diversos informes emesos pels organismes afectats. 

3. Compliment dels requeriments del l’informe tècni c d’aprovació inicial 

La conclusió setena de l’informe tècnic del tràmit d’aprovació inicial determinava que 
es requeria un document de text refós que incorpores les següents prescripcions i 
requeriments: 

• Cal substituir el títol del document 

• Errades gràfica en la línea d’edificació vigent de la reglamentació ferroviària en els 
plànols i.04, i.07 i  o.04 i a diversos capítols dels annexos  

• Remissió a la Llei 3/2012 al capítol 6 (Avaluació Econòmica i Financera) 

• Nova directriu d’urbanització referent al sistema de captació de pluvials 

• Errada material a l’annex de justificació de la modificació d’espais lliures 

• Errada material a l’estudi paisatgístic 

• Errada material a l’informe Ambiental 

• Errades d’incoherència a l’informe Ambiental 

• Manca de determinades alternatives a l’informe Ambiental 

• Ajustos puntuals en les qualificacions de sistemes de la proposta 

El document per l’aprovació provisional incorpora aquest requeriments: 
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• S’ha modificat el títol del document en tramitació 
• S’han modificat les línies corresponents al sector ferroviari segons els informes 
d’ADIF i el Ministerio de Fomento 

• S’ha incorporat al redactat del capítol 6 que l’art. 99 del DL1/2010 ha estat 
modificat per l’article 40 i la Disposició Addicional 3a de la Llei 3/2012 de modificació 
del TR de la Llei d’urbanisme 

• S’han corregit les diverses errades materials detectades a l’annex de justificació 
d’espais lliures 

• S’ha incorporat al redactat de les normes urbanístiques (art. 11.5) el redactat de 
l’informe de l’ACA referent al sanejament 

• S’ha eliminat la qualificació de serveis tècnics (clau D) d’una petita porció de sol 
situada al mig de la zona verda substituint-la per la qualificació d’espais verds (clau F). 

• Pel que fa al requeriment de substituir la qualificació de vial per bicicletes i 
vianants (clau A-CBV) per la d’espais lliures (clau F) de l’últim tram de 40 metres a 
l’est de l’àmbit es justifica que es mantingui la clau A-CBV pel compliment de l’informe 
del Servei de Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat referent a garantir la 
servitud de trànsit corresponent a la franja de 6 metres a partir del límit interior de la 
ribera de mar (art. 26 Llei de Costes). En aquest sentit s’ha de dir que el document per 
l’aprovació provisional incorpora el compromís dels promotors de la cessió de 
559,05m2 de sòl exterior a l’àmbit de la modificació  (punt 5.7 Altres compromisos que 
adquireixen els promotors). Aquest compromís de cessió permetrà la continuïtat del 
camí de ronda i la connexió amb la Platja dels Capellans. 

• S’ha substituït el paràgraf incorrecte a l’estudi paisatgístic 

• S’han corregit les errades materials al capítol 4.1.6 de l’Informe ambiental 

• S’han corregit les errades de coherència entre la Modificació del PGO i l’informe 
ambiental a les pàgines 72,73,77,83 i 84 

• S’han incorporat les dues alternatives proposades al capítol 5.1 Descripció i 
Anàlisi Ambiental de les Característiques de les Alternatives Considerades 

4. Al·legacions presentades durant el període d’exp osició pública i proposta de 
resolució 

Durant el període d’exposició pública s’ha rebut una al·legació formulada per 
l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient  (APMA). Aquest al·legació va ser 
presentada en data 18 de juliol de 2012 per part d’aquesta agrupació representada pel 
sr. Xavier Roset i Juan. 

L’al·legació es resumeix en cincs punts als quals es dona resposta: 

1. El motiu de la modificació en tràmit és el d’alterar la zonificació o l’ús urbanístic 
dels espais lliures fent-ho sense respectar la seva funcionalitat 

Els objectius de la modificació tramitada són millorar els problemes d’accés de “La 
Cucanya”, ajustar la delimitació del polígons 2.1 i 2.2 de la UA7 de forma coherent 
amb la realitat física, millorar la connexió entre el vial rodat i el de ronda i reordenar 
l’ordenació i millorar la integració a l’entorn del sòl d’us hoteler. 

L’ús del sòl privat no varia, mantenint-se el que determina el planejament vigent per la 
UA 7 (Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú ). El plànol de la sèrie C 
determina la clau corresponent a l’ús hoteler (clau HOT). El document en tramitació no 
modifica cap paràmetre i manté el sostre màxim permès.  

El sòl de sistemes corresponent a espais lliures augmenta en 229,00 m2. La 
justificació de la seva disposició s’explica abastament tant en el document de 
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modificació com en l’annex de justificació del compliment de l’art. 98 DL1/2010. Tal 
com s’hi detalla es pretén mantenir la continuïtat del camí de ronda i la seva connexió 
tant física com visual amb la resta de sòl de sistemes de l’entorn de l’àmbit de la 
modificació. La disposició dels espais lliures del document tramitat no substitueix el 
sòl afectat per la protecció marítimo-terrestre (que manté la seva qualificació), sinó 
que s’hi afegeix.  

Respecte a la funcionalitat dels espais lliures s’ha de incidir en la topografia dels 
mateixos, que dificulta la creació d’espais de gran mida a la mateixa cota. Es potencia 
la connectivitat de l’àmbit de la modificació i el seu entorn amb el camí de ronda. En 
aquest sentit el document incorpora el compromís de cessió del sòl que ha de 
permetre la connexió amb la Platja dels Capellans. 

(l’informe tècnic afegeix quadre gràfic amb el Comparatiu planejament vigent – 
proposta de modificació) 

2. El joc de xifres de la proposta intenta amagar l’evidència de la pèrdua d’espai de 
domini públic a favor d’un major aprofitament privat 

Tal com s’ha explicat al punt anterior l’aprofitament de l’àmbit de la modificació no 
varia, mantenint-se el sostre edificable màxim. Tanmateix el document incorpora el 
compromís de cessió de sòl fora l’àmbit (incloent el projecte d’urbanització i l’execució 
de les obres corresponents) per a la seva incorporació al cens públic. 

3. La modificació proposa augmentar l’aprofitament privat i també apaivagar 
l’impacte paisatgístic i ambiental que tindrà un hotel situat a ran de terra i sobre un 
penya segat 

El document en tramitació no modifica la qualificació del sòl privat de l’àmbit. Es 
mante la clau corresponent a sòl urbà d’ús hoteler (clau HOT) del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú.  

El document en tramitació te com un dels objectius principals precisament regular 
l’impacte paisatgístic i establir les garanties necessàries per minimitzar-lo. En aquest 
sentit la superfície de la parcel·la de sòl privat disminueix en 1.464,00m2. 

Es manté el sostre màxim edificable i s’estableixen uns paràmetres de gàlibs, 
separacions i nombre de plantes màxim (PB+2) que garanteixen la integració de 
l’edificació  hotelera en un entorn molt sensible.  

4. El Ple extraordinari de data 23 de gener de 2012 va aprovar una moció sobre la 
revisió del PGOU fet que pot fer canviar algunes de les previsions del mateix. La 
Modificació en tràmit pot consolidar uns dels aspectes del PGOU que s’hauria de 
revisar 

Aquesta al·legació fa esment a possibles revisions del planejament general que no 
afecten al contingut concret del document en tramitació que manté la classificació 
vigent de l’àmbit com a sòl urbà. 

5. En sessió de data 30 de  març de 2012 el Ple de l’Ajuntament va acordar constituir 
la Comissió de Seguiment del Procés de Participació del POUM. S’hauria de posposar 
la present modificació fins que es posi en marxa el consell assessor i la participació 
ciutadana. 

Tal com s’ha dit en el punt anterior aquesta al·legació fa esment a possibles revisions 
del planejament general que no afecten al contingut concret ni al document en 
tramitació, que manté la classificació vigent de l’àmbit com a sòl urbà. 
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Atès l’explicat es proposa estimar parcialment les al·legacions 1 i 2 atès que el 
document en tramitació ja recull la sol·licitud de mantenir el sòl de domini públic del 
planejament vigent, al qual s’afegeix i no substitueix, el sòl d’espais lliures. 

Pel que fa a la al·legació 3 es proposa la seva desestimació atès que la modificació en 
tràmit no augmenta l’aprofitament de l’àmbit. 

Pel que fa a les al·legacions 4 i 5 es proposa la seva desestimació atès que es 
refereixen a aspectes no relacionats directament amb el contingut del document en 
tramitació. 

5. Informes dels organismes consultats 

El document especifica en l’apartat 2.0 Justificació en relació als informes rebuts, el 
compliment de les prescripcions dels informes rebuts, que són els següents:  
• Agència Catalana de l’Aigua 

 L’informe és favorable sense establir cap prescripció. No obstant el document 
incorpora a la normativa consideracions generals de l’informe com l’obligació del 
compliment de l’Ordenança tipus d’estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona i 
l’obligació d’incorporar un dipòsit de captació de la primera fracció de pluja. 

• Servei de Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat 

El servei de Costes va emetre un informe desfavorable fins que no s’incorporin una 
sèrie de prescripcions. El document tramitat les incorpora totalment:  

o Es modifica l’àmbit alliberant l’ocupació sobre el domini públic maritimoterrestre 

o S’incorporen les garanties per garantir la servituds i pas de vehicles de vigilància i 
salvament 

o S’elimina la qualificació de serveis tècnics substituint-la per la d’espais lliures 

o S’incorporen les afectacions producte del compliment de la Llei de Costes sobre 
els sols i edificacions afectats, s’incorpora el compliment de l’art. 28. 2 de la Llei de 
Costes i s’incorpora en la normativa l’art. 11.5 b de la mateixa llei 

• Direcció General del Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 L’informe d’impacte i integració paisatgística no determina cap prescripció 

• ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) Ministerio de Fomento 

S’incorporen la totalitat de les prescripcions relatives a limitacions a la propietat en sòl 
de domini públic, grafisme de la zona de domini públic, distàncies i separacions de les 
edificacions, prescripcions per a projectes i obres d’urbanització en vialitat, doble 
qualificació dels sols sobre el traçat ferroviari, prescripcions respecte sorolls i 
vibracions. 

• Dirección General de Ferrocarrriles. Ministerio de Fomento: 

La Dirección General de Ferrocarriles, depenent de la Secretaria General de 
Infraestructures del Ministerio de Foment ha emès 4 informes. 

o Informe data 8 gener 2013 
o Informe data 9 juny 2014 
o Informe data 7 agost 2014 
o Informe data 10 abril 2015 
 
L’informe de data 8 de gener correspon al document aprovat inicialment.  
 
Els informes de data 9 de juny de 2014 i 7 d’agost de 2014 corresponen a propostes 
de documents de modificació que interpretaven el contingut dels mateixos.  
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Finalment en data 10 d’abril de 2015 es va emetre informe en sentit favorable on es 
valida el compliment de les prescripcions dels informes anteriors en el document per 
l’aprovació provisional:  

o Es representen correctament les limitacions a la propietat en els dos marges de la 
línea ferroviària als plànols i.04, i.07, o.02a, o.02b i o.04. 

o Es comprova que part dels sols qualificats amb les claus F, A-VPI/C, A-VPI, AOV, 
A-CBV i HOT1 estan dins de la zona de domini públic i de protecció i que el redactat 
de la normativa del document de modificació (art.5.3) prescriu les prescripcions 
corresponents a l’autorització d’ADIF. 

o Es grafia correctament la línea límit d’edificació als plànols i.04, i.07, o.02a, o.02b i 
o.04 a 20 metres de l’aresta exterior més propera de la plataforma 

6. Afectacions al polígon 2.1, Poble Pescador 

La MPPGO presentada provoca les següents afectacions al Polígon 2.1, Poble 
Pescador, de la UA7, Racó de Santa Llúcia: 

• Ajusta l’àmbit del polígon 2.1 

• Modifica puntualment la qualificació del sòl dins del polígon 2.1 mitjançant ajustos 
en tres unitats de zona de vial, espai lliure i residencial, respectivament. 

• Preveu la reforma del pont existent sobre el ferrocarril mitjançant el destí per a 
vianants i la construcció al costat d’un nou pont per vehicles. Dit pont és l’accés comú 
actual als polígons 2.1, Poble Pescador, i 2.2, La Cucanya. 

• Afecta el sistema de clavegueram existent del polígon 2.1, situat actualment sobre 
terrenys del polígon 2.2, inclosos la cisterna i el grup de bombeig. El plànol O.06 de la 
MPPGO indica que el nou grup de bombeig se situarà al costat oest del polígon 2.2. 
 
La petita magnitud d’aquestes afectacions no obliga a la revisió dels equilibris entre 
polígons establerts per l’instrument de divisió poligonal vigent. El document per 
l’aprovació provisional no ha incorporat cap nova determinació al respecte. 

7. Document de justificació del compliment de l’art . 98 DL1/2010: Modificació 
d’espais lliures 

El document de modificació inclou un annex que recull de forma independent la 
justificació del compliment de l’art. 98 del DL 1/2010 referent a la modificació de la 
disposició dels espais lliures de l’àmbit de la modificació. 
 
Per tal de garantir la interrelació dels espais lliures, el camí de ronda i el verd privat de 
la parcel·la de sòl privat s’inclou un estudi paisatgístic que detalla el tractament dels 
diferents espais en funció de la seva topografia i localització. Es proposa un 
tractament en terrasses per tal de facilitar espais d’estada. Alhora es proposa la  
plantació de diverses especies vegetals i la recuperació dels murs de pedra existents. 
 
Com ja s’ha dit en aquest informe s’ha de destacar que el document de modificació 
inclou en el punt 5.7 Altres compromisos que adquireixen els promotors la cessió  del 
559,05m2 urbanitzats de sòl adjacent al límit és de l’àmbit que ha de permetre la 
continuïtat del camí de ronda amb la Plata dels Capellans. 

8. Conclusions 

En relació a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú 
a l’àmbit de la UA7, Racó de Santa Llúcia, polígons 2.1, Poble Pescador, i 2.2, La 
Cucanya, presentat per Reprentex SL, d’acord amb tot allò exposat anteriorment i 
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sense perjudici d’altres informe tècnics, ambientals o jurídics millor fonamentats, el 
tècnic sotasignat informa en sentit favorable la seva aprovació provisional.” 

 
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 Serveis a la Ciutat proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció 
del següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions presentades en data 18 de juliol de 
2012 (registre d’entrada núm. 2012017124/1), per part del Sr. Xavier Roset i Juan, en 
nom i representació de l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA), 
d’acord amb els motius i justificacions continguts a l’informe dels serveis tècnics 
d’Urbanisme, incorporat a l’expedient, en el sentit d’estimar les al·legacions 1 i 2, atès 
que el document en tramitació ja recull la sol·licitud de mantenir el sòl de domini 
públic del planejament vigent, al qual s’afegeix, i no substitueix, el sòl d’espais lliures; 
i desestimar la resta d’al·legacions, en el sentit que figura en dit informe tècnic. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana de Vilanova i la Geltrú, a l’àmbit de la UA7, Racó de Santa Llúcia, polígons 2.1 
“Poble Pescador” i 2.2, “La Cucanya”, presentat a instàncies de l’entitat mercantil 
“Reprentex, SL”, segons document redactat pels equips redactors AIM3 i Taller-Tres 
Arquitectura, S.L.P. 
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El referit document refós de modificació incorpora el compliment de les prescripcions 
efectuades en l’acord d’aprovació inicial, d’acord amb l’informe dels serveis tècnics 
d’Urbanisme incorporat a l’expedient, les consideracions que es deriven de l’estimació 
parcial de les al·legacions presentades, d’acord amb el punt anterior, així com les que 
es deriven dels informes emesos pels organismes afectats, per raó de llurs 
competències sectorials. 
 
TERCER.- 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 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). 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats que consten a l’expedient, i a 
l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA), amb expressió dels recursos 
que siguin escaients. 

 
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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