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Identificació de l’expedient:  54/08-2URB 
Exp. 000094/2015-URB 
 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari general de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per ordre 
de la presidència de la corporació i de conformitat amb allò que estableixen els articles 
204 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, 
 
 
CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent, en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 14 de novembre de 
2016, es va adoptar el següent acord: 
 
 
“Relació de fets: 
 
 
I.- En data 26 de juliol de 2010 per acord del Ple municipal es va aprovar provisionalment 
el document de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació a l’àmbit del sector Cap 
de Creu – Sant Onofre – Rambla Samà (subzona 9a) incloent les finques 2, 2b i 4 del 
Carrer Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 del Carrer Sant Anna. 
 
En data 16 de desembre de 2010 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 
prendre l’acord de suspendre la resolució definitiva de la Modificació, fins que l’expedient 
es completi amb la documentació següent per tal de valorar globalment la proposta, amb 
el següent contingut literal: 
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II.- En data 21 de desembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord de verificar 
la documentació complementària incorporada a l’expedient i elaborada pels diferents 
serveis tècnics municipals d’aquest ajuntament, requerida per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, segons acord de data 16 de desembre de 2010, relativa a 
l’expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació a l’àmbit del sector Cap de 
Creu – Sant Onofre – Rambla Samà (subzona 9a), incloent les finques 2, 2b, i 4 del carrer 
Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 del carrer Santa Anna de Vilanova i la Geltrú, als 
efectes de donar compliment al referit acord de la CTUB i de sotmetre la present 
modificació de planejament general, si s’escau, a la seva aprovació definitiva. 
 
Posteriorment, en data 19 d’abril de 2016, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona va acordar l’aprovació definitiva del document de Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació a l’àmbit del sector Cap de Creu – Sant Onofre – Rambla Samà 
(subzona 9a) incloent les finques 2, 2b i 4 del Carrer Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 
del Carrer Sant Anna. La publicació al DOGC i la consegüent executivitat va ser 
supeditada a la presentació d’un text refós amb la incorporació de les següents 
prescripcions, segons el següent contingut literal: 
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III.- En compliment de les prescripcions anteriors, s’ha redactat un document en format de 
text refós que incorpora el document tècnic urbanístic i els estudis, annexos, fitxes de 
catàleg i documentació gràfica d’aquesta modificació del planejament general. 
 
A tals efectes, figura incorporat a l’expedient informe dels serveis tècnics d’urbanisme, en 
el qual s’explica i justifica el contingut del document, en el següent sentit:  
 
“ 2.   Contingut del document 

El document que es tramita a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) 
dona compliment a les prescripcions de l’acord de data 19 d’abril de 2016. 

Prescripció 1.1 
S’ha modificat l’article 162, per tal d’incorporar els aspectes sol·licitats 
S’incorpora com annexes a la memòria els documents: 

Annex 1: Directrius del conjunt urbanístics “Eixample Central” definit en el Pla Especial i Catàleg 
del Patrimoni Històric-Artísitc de Vilanova i la Geltrú 

Annex 2: Fitxes de l’inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Vilanova i la Geltrú 
de la Diputació de Barcelona de Maig de 2010. 

Annex 3: Síntesi dels arguments en base als quals es justifica el caràcter prevalent de la proposta 
per sobre de les previsions del PGO vigent. 

Prescripció 1.2 
Es complementa, en el sentit de la prescripció, el punt 4.4 “avaluació econòmica de la 
rendibilitat de l’operació en termes comparatius entre el planejament vigent i la proposta” 
del document “Estudi econòmic”.  

Prescripció 1.3 
S’ha modificat l’article 162, per tal d’incorporar els aspectes sol·licitats. 

Prescripció 1.4 
En l’articulat de la normativa s’ha incorporat un nou capítol “capítol v paràmetres generals 
de regulació de l’edificació en les zones 3a i 4” on es recullen els criteris de regulació 
estètica del PMU nucli antic. 
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Prescripció 1.5 
Es modifiquen els plànols 2/13 “Sèrie C, full 6-E Modificació Proposada” i el plànol “10/13 
PGO Sèrie E modificat Sòl subjecte a Pla Especial o Unitat d’Actuació”. 

Prescripció 1.6 
S’ha incorporat la fixació d’un termini per al desenvolupament del sector. 

Prescripció 1.7 
Es complementa la Memòria Social en el sentit de la prescripció. 

Prescripció 1.8 
S’ha refet l’estructura del document reordenant tots els continguts per tal de tenir el format 
de Text refós. 
 
Així doncs, el document de Text Refós té el següent contingut: 

1. Memòria Justificativa 

Annex 1 Patrimoni 
Annex 2 Fitxes Patrimoni 
Annex 3 resum documents 

2. Normativa 

3. Plànols 

Plànols d’Informació  

1.01.1 Ortofoto. Situació 
1.01.2 Ortofoto. Àmbit 
1.01.3 Topogràfic. Àmbit 
1.01.4 Comparativa Planejament Vigent- Proposta 
1.01.5 Estructura de la Propietat 
1.01.6 Reportatge Fotogràfic 
1.01.7 Inventari del Patrimoni 
1.01.8 Justificació del càlcul de l’edificabilitat resultant 

Plànols d’Ordenació  

O.01   Proposta d’àmbits 
O.02   Comparativa àmbits 

Plànols Modificats PGO 

01/13     Sèrie C Full 6-E PGO Vigent 
02/13     Sèrie C Full 6-E PGO Modificació Proposada 
03/13    Sèrie A.2 vigent Classificació de sòl. Usos globals sòl no urbanitzable 
04/13   Sèrie A.2 modificat Classificació de sòl. Usos globals sòl no urbanitzable 
05/13     Sèrie B vigent Estructura orgànica del territori 
06/13     Sèrie B modificat Estructura orgànica del territori 
07/13     Sèrie D vigent Programa d’Actuació 
08/13     Sèrie D modificat Programa d’Actuació 
09/13     Sèrie E vigent Sòl subjecte a Pla Especial o Unitat d’Actuació 
010/13   Sèrie E modificat Sòl subjecte a Pla Especial o Unitat d’Actuació 
11/13     Sèrie F-2 vigent Infraestructures de Serveis. Evacuació d’aigües 



 
 

Document electrònic 
Número de validació: 10707571162525705414 

 
 

 
 
 

 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 

12/13     Sèrie F-2 modificat Infraestructures de Serveis. Evacuació d’aigües 
13/13     Àmbit de suspensió de llicències 

4. Estudi econòmic  

o Estudi econòmic 
o Estudi econòmic i financer general de la proposta de modificació. Estudi de viabilitat econòmica 
o Informe de sostenibilitat econòmica 
o Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació en termes comparatius entre el planejament 
vigent i la proposta 

5. Estudi Avaluació Mobilitat Generada 

6. Memòria Social 
  
3.    Conclusions 
 
La documentació que conforma el Text Refós de la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació a l’àmbit del sector Cap de Creu – Sant Onofre – Rambla Samà (subzona 9a) 
incloent les finques 2, 2b i 4 del Carrer Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 del Carrer 
Sant Anna, dóna compliment a les totes prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de data 19 d’abril de 2016.” 
 
Fonaments de dret: 

1.- Arts. 85, 96, 106 i 107 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i l’article 17.6  del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
 
2.- L’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments 
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures 
de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la 
seva aprovació definitiva. 
 
3.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció d’aquest acord 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, el referit acord 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Espai Urbà proposa al Ple 
de l'Ajuntament, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Verificar el Text refós de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació a 
l’àmbit del sector Cap de Creu – Sant Onofre – Rambla Samà (subzona 9a) incloent les 
finques 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 del carrer Santa Anna, 
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aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
de data 19 d’abril de 2016, que incorpora el compliment de les prescripcions contingudes 
en dit acord. 
 
SEGON.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el present acord, 
juntament amb el Text refós verificat, degudament diligenciat, que inclou el text de les 
normes urbanístiques i els plànols d’ordenació, per duplicat i en suport informàtic i en 
format de tractament de textos, per a la seva publicació en el DOGC i consegüent 
executivitat. 
 
 
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la presidència. 
 
 
 

                                     
 
 

    
 
 

 
 
      

 
 

 

Marcel·lí Pons Duat

Secretari General

Neus Lloveras Massana

L'alcaldessa
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