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Exp. 000033/2016-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 l’Ajuntament del dia 2 de maig de 2016, es 
va adoptar el següent acord: 
 
“Relació de fets: 

I.- En data 8 de juliol de 2014 va tenir entrada en aquest Ajuntament l’Avanç de 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 
Preliminar al sector Eixample Nord, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, (registre 
d’entrada núm. 20079), presentats pel Sr. Enric Serra Riera, en representació de Serra-
Vives-Cartagena Arquitectes, S.L.P. i Manuel Ruisánchez Arquitectes S.L.P., UTE, i 
redactat per l’UTE Serra-Vives-Cartagena Arquitectes, S.L.P-Manuel Ruisanchez 
Arquitectes, S.L.P., Unión Temporal d’Empreses, segons encàrrec efectuat per aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret de data 15 d’octubre de 2013. 

L’Avanç de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanístic presentat a tràmit, 
té com a objectiu  garantir una ordenació de l’àmbit concebuda en el seu conjunt i 
endreçada, independentment del seu desenvolupament per parts. 

L’ordenació es proposa donar resposta a la importància derivada de les dimensions, 
posició i capacitat del sector, amb solucions urbanístiques per als objectius assenyalats: 
 

 a) Un objectiu principal, de desenvolupament urbanístic del Sector "Eixample Nord", a 
través d’un procés pautat en el temps i l’espai, en el que les diferents peces puguin 
encaixar amb la màxima harmonia, i que són: 

 
- Possibilitar una millor distribució dels usos en el conjunt de l’àmbit, potenciant l’activitat 
econòmica i els serveis. 
 
-  Preveure un desenvolupament flexible del sector amb tres nous sectors mixtes, que a 
l’hora es dividiran en diferents polígons, per facilitar un desenvolupament pausat en el 
temps i a un ritme ajustat a les necessitats i demandes de cada moment, a partir d’un 
planejament de conjunt  que doni coherència a un desenvolupament a llarg termini. 
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-  Preveure l’emplaçament dels grans equipaments que la ciutat i comarca necessita, entre 
ells el futur hospital comarcal, amb els instruments adequats per la seva cessió i 
compensació.  
 
-  Qualificar com a espai verd els principals eixos fluvials que transcorren pel sector, tal 
com apuntava la proposta guanyadora, després d’un procés de participació ciutadana, del 
concurs d’idees convocat en el seu dia.  
 
-  Incrementar l’aprofitament urbanístic en el marc d’un model de ciutat de menys consum 
de sòl a les zones, amb habitatges de raonables dimensions pel model familiar del futur i 
habitatges que compleixin  els requeriments  de l’habitatge de protecció  i  una important 
cessió de sòl per sistemes. 
 
-  Adequar l’establiment de terminis a les dates del desenvolupament previst. 
 
-  Garantir l’equilibri econòmic i financer. 
 
-  Afavorir l’establiment de criteris ambientals i de mobilitat sostenible no incorporats, 
encara, pel planejament general vigent. 
 
Aquesta proposta és coherent amb el planejament territorial d’aplicació, el qual contempla 
l’Eixample Nord com un emplaçament estratègic de futur per la ciutat i comarca. 
  
b) Un objectiu complementari, d’implementar en l'ordenació urbanística del sector 
"Eixample Nord", l'aprofitament urbanístic atribuït a les parcel·les del sector "Platja Llarga", 
permetent la conversió d’aquest últim territori en un espai lliure públic preservat 
d’urbanització. 

 
II.-  Es pot dir, doncs, que la proposta: 

-  Considera millor una divisió en tres sectors i en possibles polígons que possibilitin la 
gestió, amb un desenvolupament diferit en el temps i l’assoliment singularitzat dels 
objectius, en comptes d’actuar en un sòl sector i diversos subsectors. 

-  Ajusta el model urbà i urbanístic que es pretén per a l’Eixample Nord, d’acord amb la 
proposta amb la que va guanyar el concurs d’idees. 

-  Ajusta els límits de l’àmbit sobre bases cartogràfiques més precises, establint la 
superfície real del mateix en 106,45 hectàrees.  

-  Determina i localitza els sistemes. En el sistema viari, a més de determinar els eixos 
estructurants i la xarxa local, estableix la proposta de connexions amb la resta del sòl urbà 
i, pel nord, amb el territori. En els sistemes d’espais lliures les propostes significatives són 
la penetració del territori a la ciutat mitjançant el reforçament i sobredimensionat del 
sistema hidrològic i l’espai que denomina “l’interface central”. El sistema d’equipaments 
públics és divers (IES, CEIP, centre tecnològic i de recerca, etc.) i se’n pot destacar per la 
seva importància la reserva de sòl per a l’Hospital del Garraf. 
 



 
 

Document electrònic 
Número de validació: 10707571162501325512 

 
 

 

 
 

 Àrea de Territori i Espai Urbà 

 Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient 

 Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme 

  

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la 
següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 
 
Plaça de la Vila, 12 2n • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

-  Proposa com a optima, una edificabilitat global bruta de 1,06 m2st/m2s, amb una 
densitat i consum de sòl pròpia d’un model compacte, cohesionat i sostenible.    

-  Distribueix els usos mixtes, assignats pel planejament general amb localitzacions 
especialitzades i localitzacions mixtes, amb l’objecte implícit de cercar la ciutat complexa i 
polifuncional. 

-  Fa l’anàlisi i una proposta de les infraestructures necessàries, la seva avaluació i forma 
d’imputació equilibrada, entre les diferents actuacions a desenvolupar. 

-  Fa possible la protecció i alliberament d’edificació del sector de la Platja Llarga, 
mitjançant el futur trasllat del sostre allà reconegut sobre parcel·les de titularitat pública 
obtingudes per cessió a l’Eixample Nord, amb un efecte neutre pels propietaris de sòl 
d’aquest últim sector. 
 
III.- Aquesta modificació puntual de PGO substitueix a l’aprovada inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament en data 26 de març de 2007, i la deixa sense efecte,  tota vegada que en el 
decurs del tràmit iniciat, s’aprecià que la transcendència, dimensions i complexitat de la 
tasca iniciada aconsellaven un estudi aprofundit i detallat que analitzés de manera crítica i 
fonamentada les capacitats i potencialitats de l’actuació, així com la viabilitat de l’operació 
en les seves diferents fases. Aquests graus d’anàlisi i concreció resultaven més propis del 
planejament derivat que del planejament general, alhora que aquest no podia sostreure’s 
al resultat d’aquells. 
 
Tanmateix, hom va creure oportú dur a terme els treballs de l’avanç de pla del sector i 
prèviament a la seva tramitació ajustar i tramitar la Modificació puntual del PGOU, en el 
marc del Consorci Urbanístic, per al desenvolupament del sector "Eixample Nord", 
composat al 50% per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Institut Català del Sòl i 
constituït en data 25 d’octubre de 2007. Com a conseqüència del resultat del Concurs 
d'idees per la redacció de l'avanç de planejament del sector de sòl urbanitzable 2.8 
Eixample Nord  del PGOU de Vilanova i la Geltrú, convocat per dit Consorci, aquest va 
finalitzar en l’encàrrec de la redacció de l’esmentat Avanç de Pla a l’equip guanyador del 
concurs, l’UTE Serra-Vives-Cartagena Arquitectes, S.L.P-Manuel Ruisánchez Arquitectes, 
S.L.P., Unió Temporal d’Empreses. 
 
IV.- En data 4 de juliol de 2014 (registre d’entrada núm. 2014019776), va tenir entrada en 
aquest Ajuntament escrit del President del Consorci Urbanístic pel desenvolupament del 
Sector Eixample Nord, interessant que per part de l’Ajuntament es procedís a tramitar i 
aprovar l’esmentada Modificació puntual del PGOU en el sector Eixample Nord, en el 
termes que en el dit escrit es contemplen, i que figura incorporat a l’expedient. D’aquest 
escrit es va donar compte en el Consell General de dit Consorci de 23 de desembre de 
2015, recollint-se per part dels seus membres el sentit del mateix. Així mateix, en data 
20/04/2016 ha estat convocat novament el Consell General per al dia 27 d’abril als efectes 
de donar conformitat a la present modificació de PGO. Els acords que es prenguin al 
respecte en dita sessió del Consell General s’integraran en el present expedient.    
 
V.- Amb data 10 de juliol de 2014 es remet al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya (registre d’entrada núm. 208) la sol·licitud, prèvia a la 
presentació a tràmit de la MPPGO per a la seva aprovació inicial, de l’emissió del 
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document de referència en matèria de procediment d’avaluació ambiental, en relació al 
referit Avanç, d’acord amb l’article 86 bis i la disposició transitòria 18ª del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per 
la Llei 3/2012, de 22 de febrer), així com l’article 115 a) del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
 
En relació a dita sol·licitud, i previs els tràmits administratius pertinents, amb data 10 
d’octubre de 2014 (registre d’entrada núm. 2014028029, de 13 d’octubre) l’Oficina 
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental va emetre el document de referència  sobre dita 
modificació de Pla General, amb les observacions fetes en el mateix, i en especial en 
relació als aspectes a completar en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA).  
 
Així mateix, en data 18 de desembre de 2014 la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona emet informe sobre dit Avanç de MPPGO, a l’efecte de l’informe urbanístic i 
territorial  previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del Text refós de la 
Llei d’urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels arts. 32 i 90 de la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer), amb les observacions fetes en l’apartat de valoració de dit 
informe. Amb posterioritat, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va trametre nova 
documentació que ve a completar l’avanç de manera que justifica i dóna resposta a les 
observacions fetes al referit informe emès per la CTUB, i sol·licita l’emissió d’un nou 
informe. La nova documentació lliurada per aquest Ajuntament va ser la següent: 

-  Memòria, composada de cinc apartats: introducció, antecedents, memòria de la 
informació, memòria de l’actuació, quadre de dades i pla d’etapes. 
-  Memòria social. 
-  Memòria d’activitat econòmica. 
-  Estudi de viabilitat econòmica i financera del sector Eixample Nord. 
-  Informe complementari de l’Estudi de viabilitat econòmica: encaix territorial i urbanístic. 

 
Dit segon informe va ser emès amb un sentit favorable per acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 29 de gener de 2015, sens perjudici de la 
resolució que pugui adoptar-se definitivament quan s’elevi l’expedient a l’organisme 
competent, i el mateix efectua les següent valoracions: 

 “3. Valoració. 

 
Compliment de les directrius del planejament territorial vigent: 
La documentació annexa presentada, permet comprovar que la proposta d’avanç de la 
modificació no s’ha plantejat al marge dels corresponents estudis de viabilitat 
econòmica i d’una planificació estratègica del sector Eixample Nord. Així mateix, cal 
entendre que la proposta es formula tenint en compte l’encaix territorial del sector 
“Eixample Nord” i, per tant, més enllà de l’àmbit estrictament municipal, té un marcat 
caràcter metropolità.  
 
En aquest sentit, el Pla territorial metropolità de Barcelona vigent (PTMB), aprovat 
definitivament en data 20 d’abril de 2010 i publicat en el DOGC el 12 de maig del 2010, 
aposta per un canvi d’escala d’algunes de les ciutats de l’arc metropolità i fixa la 
localització de diferents nuclis intermodals, com és el cas de l’Eixample Nord, en punts 
del territori on hi conflueixen noves xarxes de transport i comunicació Així, el PTMB 
atorga al sector Eixample Nord la categoria d’àrea urbana de desenvolupament nodal, i 
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estableix que en aquestes àrees per a portar a terme operacions urbanes mixtes i 
complexes de desenvolupament d’eixamples urbans, caldrà aprofitar al màxim els llocs 
de millor accessibilitat territorial, tenint en compte tant les actuals xarxes de transport 
com les futures xarxes proposades, en coherència amb la planificació sectorial en 
matèria d’infraestructures. A més a més, el PTMB situa el sector de l’Eixample Nord dins 
les noves centralitats urbanes en les quals, d’acord amb les normes territorials, el 
planejament urbanístic ha de preveure àrees d’activitat econòmica que requereixin un 
elevat nivell d’accessibilitat amb transport públic i un ús intensiu del sòl. 
 
A aquest respecte, tal com ja es va exposar en l’informe de la CTUB de 18 de desembre 
de 2014, l’avanç de pla encaixa amb els referits objectius de caràcter territorial, ja que 
reserva sòl per l’establiment de la línia orbital ferroviària, preveu la localització d’una 
estació de caràcter intermodal en un tram central de la Ronda Ibèrica, preveu la 
localització d’un Hospital comarcal, i contempla un desenvolupament mixte d’usos 
residencials i d’activitat econòmica, en un punt on el planejament territorial preveu un 
creixement potencial de nova centralitat. 
 
D’acord amb l’exposat, la proposta d’un creixement intensiu d’activitat econòmica i usos 
residencials en l’Eixample Nord s’adequa i és compatible amb les directrius del PTMB. 
 
Adequació de l’avanç del pla als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. 
La proposta no comporta una major ocupació del sòl respecte el previst en el 
planejament vigent, i en canvi, suposa una major superfície de sòl destinada a espais 
lliures. 
 
D’altra banda, es tracta d’uns terrenys de sòl urbanitzable situats amb continuïtat amb el 
teixit urbà del municipi, la qual cosa comporta un model d’ocupació compacte i 
sostenible. El document preveu per als nous creixements proposats una estructura 
viaria de caràcter vinculant que encaixa amb les vies principals del nucli de Vilanova i la 
Geltrú, i una disposició dels espais lliures públics en l’entorn dels torrents i en la part 
central del sector els quals conformen uns parcs-corredor en sentit sud-nord que 
garanteixen un lligam adequat entre la ciutat existent i els nous creixements. 
 
S’ha pogut comprovar, a més a més, que les noves intensitats edificatòries proposades 
per a l’Eixample Nord s’assimilen a les ja consolidades en gran part del front sud de la 
ronda Ibèrica, amb la qual cosa l’ordenació proposada garanteix l’extensió del teixit urbà 
amb condicions de continuïtat i homogeneïtat respecte el teixit residencial existent. 
 
D’acord amb això, els increments d’aprofitament urbanístic proposats es valoren 
adequats a les característiques específiques i posició estratègica del lloc on s’emplacen, 
sempre que s’acrediti la seva adequació a l’objectiu del desenvolupament urbanístic 
sostenible, a les previsions de creixement i al desenvolupament econòmic i social del 
municipi, d’acord amb les determinacions previstes als articles 3.1, 3.2, 33.2, 57.2.b) i 
58.1.d) del TRLU. 
 
Compliment de la legislació urbanística vigent: 
L’estudi de viabilitat econòmica aportat com a complement de l’avanç de pla es centra 
en l’àmbit i aprofitament del sector 1, atès que tal com es fa constar en el document les 
circumstàncies econòmiques sobrevingudes aquests darrers anys generen veritables 
dificultats per a establir previsions certes o fiables en relació amb la temporització del 
desenvolupament urbanístic de la totalitat de l’àmbit de l’Eixample Nord. El document de 
l’avanç no fixa terminis d’execució per als sectors 2 i 3. 
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Així, l’estudi econòmic es realitza amb l’objecte de demostrar la viabilitat econòmica del 
sector 1 en un termini d’execució de 21 anys, que és el període previsible per tal que el 
mercat pugui absorbir en diferents etapes el sostre residencial d’aquest sector. 
 
Per tant, amb coherència amb les previsions temporals exposades en l’avanç, caldrà 
que la modificació del PG que es porti a tràmit doni compliment als articles 99.1.b) i 
58.1.i) del TRLU, tenint en compte les consideracions de l’informe de la CTUB de 18 de 
desembre de 2014. 
 
Altres consideracions en relació amb la documentació complementària aportada. 
La documentació complementaria haurà de formar part del contingut tècnic de la 
modificació del planejament general i, conseqüentment, serà en el sí de la tramitació de 
la modificació quan s’analitzarà amb detall el seu contingut. 
 
Tanmateix, es constata que el conjunt de documents de treball de l’avanç van ser 
redactats l’any 2010 i, per tant, en el document que es porti a tràmit urbanístic, caldrà 
actualitzar-los fins a la data present.” 

 
VI.- Una vegada tramesos el document de referència i el referit segon informe urbanístic i 
territorial a l’equip redactor, aquest va presentar en data 10 de febrer de 2015 (registre 
d’entrada núm. 3850) el document de modificació puntual del Pla General d’Ordenació en 
el sector Eixample Nord, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, incorporant les 
prescripcions que es deriven de l’esmentat document de referència així com de l’informe 
urbanístic i territorial assenyalat. Entre la documentació que l’integra figuren, entre 
d’altres: Memòria i Normativa; Informe de Sostenibilitat Ambiental; plànols; annexos i 
Resum, d’acord amb l’article 8 del TRLUC. 
D’altra banda, la proposta de document de MPPGO presentada a tràmit no està inclosa en 
cap dels supòsits establerts per l’article 97.2 del TRLUC que n’obliguen a una valoració 
negativa i la subsegüent denegació per part de l’òrgan competent per l’aprovació. 
 
Examinada la documentació referenciada, els serveis tècnics d’urbanisme han elaborat 
informe favorable, incorporat a l’expedient, el qual conclou en el sentit de què la present 
MPPGO se subjecta als requisits, condicions i determinacions que estableixen els 
preceptes reglamentaris.  
 
VII.- Així mateix, donada la singular importància d’aquesta MPPGO per al futur creixement 
de la ciutat i la conveniència, per tal motiu, de facilitar la participació de la ciutadania en 
aquest procés de planejament, en ares a la divulgació i la comprensió dels objectius i del 
contingut d’aquest instrument urbanístic (de conformitat amb els principis generals 
establerts al respecte en l’article 8 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; i articles 22, 101 i 105 del reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), el Ple de l’Ajuntament de data 
3 de novembre de 2014 va aprovar el programa de participació ciutadana d’aquesta 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació en el sector Eixample Nord, amb el 
contingut que es deriva de l’establert a l’article 22.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
En dit programa de participació ciutadana es relacionen totes les accions d’informació i 
comunicació efectuades fins la seva data, així com el contingut d’accions de caràcter 
informatiu i participatiu, tant en la fase corresponent al període d’informació pública com 
en la fase posterior a dit període.  
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L’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana es publica per edicte al diari o 
Butlletí Oficial que correspongui, i el seu contingut pot ser objecte de consulta pública a 
les dependències i en l’horari que l’edicte assenyali, sens perjudici de l’adopció de 
qualsevol altra mesura de divulgació o publicitat (article 22.3 RLUC).  
 
Fonaments de dret: 
 
1.- D’acord amb l’art. 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, 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, la lletra c) de l’article 96 TRLUC estableix que les modificacions d’instruments de 
planejament urbanístic que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de 
l’ús residencial, o de la densitat dels usos o la transformació dels usos ja establerts, resten 
subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100. 
 
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 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 
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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. Atenent a què formaria part d’un mateix document de MPGO que s’ha sotmès 
prèviament al procediment d’avaluació ambiental, d’acord amb l’article 86 bis TRLUC i 115 
del Reglament de la Llei d’urbanisme l’informe de sostenibilitat ambiental ha de formar 
part de la documentació de l’instrument de planejament objecte d’aprovació inicial, i se 
sotmet a informació pública durant un termini mínim de 45 DIES, conjuntament amb 
l’instrument de planejament del qual forma part, després de la seva aprovació inicial. El 
document ha d’incorporar una memòria ambiental, als efectes i seguint els tràmits 
previstos als referits articles 86 bis TRLUC i 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme.   
 
L’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, conjuntament amb 
l’informe de sostenibilitat ambiental, i sotmetre’l a informació pública pel referit termini de 
QUARANTA-CINC (45) DIES des de la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb 
l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 96 i 85 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). Sens perjudici de què s’hagin d’efectuar també simultàniament les 
consultes que procedeixin, d’acord amb el que estableixi el document de referència 
ambiental (art. 115 c) RLUC).  
 
5. Abans de l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament, s’ha de lliurar al departament 
o departaments competents en matèria d’urbanisme i de medi ambient la proposta de 
memòria ambiental, juntament amb una còpia de la proposta de pla que es preveu 
sotmetre a l’aprovació provisional. En el termini de 3 mesos des de la recepció de la 
proposta de memòria ambiental, dit departament o departaments han de trametre la 
resolució de l’òrgan ambiental sobre la memòria ambiental i un informe urbanístic i 
territorial sobre els aspectes del pla relatiu a qüestions de legalitat i a qüestions 
d’oportunitat d’interès supramunicipal, per tal que puguin ser considerats en l’acord 
d’aprovació subsegüent (apartats Quart i Cinquè de la Disposició Transitòria Divuitena del 
Text refós de la Llei d’urbanisme).   
 
6. L’òrgan municipal competent per a l’adopció dels acords d’aprovació inicial i provisional 
és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local. D’acord amb l’article 47.2 ll) d’aquesta mateixa Llei, els referits acords requereixen 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
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, vist el document referit de Modificació puntual de Pla general 
d’Ordenació, així com els informes tècnics i jurídics incorporats a l’expedient, i de 
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conformitat amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, la Comissió Informativa de Territori 
i Espai Urbà proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació en el 
sector Eixample Nord, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb el 
document de Modificació incorporat a l’expedient, redactat per l’UTE Serra-Vives-
Cartagena Arquitectes, S.L.P-Manuel Ruisánchez Arquitectes, S.L.P., Unió Temporal 
d’Empreses, segons encàrrec efectuat per aquest Ajuntament, i vist l’informe favorable 
dels Serveis Tècnics d’Urbanisme incorporat a l’expedient. 
 
Atenent que aquesta modificació puntual de PGO substitueix a l’aprovada inicialment pel 
Ple de l’Ajuntament en data 26 de març de 2007, s’acorda deixar-la sense efecte, d’acord 
amb els motius i justificacions que consten a l’apartat III de la part expositiva del present 
acord. 
 
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.- Publicar el present acord i sotmetre’l a informació pública, juntament amb 
l’informe de sostenibilitat ambiental i els altres documents urbanístics incorporats a 
l’expedient, pel termini de QUARANTA CINC (45) DIES  des de la darrera publicació 
obligatòria, així com efectuar també simultàniament les consultes que procedeixin, d’acord 
amb el que estableix el document de referència ambiental propi d’aquest expedient, en els 
mitjans i termes previstos legalment. 
 
Dit període d’informació pública es farà també efectiu en el marc del programa de 
participació ciutadana aprovat pel Ple de la Corporació en data 3 de novembre de 2014.  
 
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.    
 
QUART.- Publicar el present acord, per edicte, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona 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. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d'Urbanisme, 
Obres i Habitatge, carrer Josep Llanzà 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de 
dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector 
“Eixample Nord” i a l’Institut Català del Sòl. 
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SISÈ.- Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la  via administrativa, no procedeix 
interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat d’interposar posteriorment els 
recursos corresponents contra l’acord definitiu que, si escau, pugui adoptar la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el marc de les seves competències. 
 
SETÈ.- 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 
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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