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Exp. 000083/2016-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 8 de maig de 
2017, es va adoptar el següent acord: 

 
“Relació de fets: 
 

I.- En data 14 de novembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va adoptar, entre 
d’altres, el següent acord: 

“PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles, d’acord amb el document de 
modificació promogut pels Srs. Josep Alba Estalella, Joan Alba Estalella, Jordi Font Vila 
i Lluís Poch Güell i redactat pels arquitectes Jordi Artigas i Sara Mas, membres de 
OUA, Oficina d’Urbanisme i Arquitectura, 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 dels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient, el referit document de Modificació de PGO resta condicionat al compliment, 
abans de la seva aprovació provisional, de les següents prescripcions: 

o  Cal eliminar la referència de la memòria i la proposta de nou redactat de l’article 
18bis de la normativa del Pla General. 

o S’ha d’incloure en la memòria, normativa i fitxes dels nous PAU, l’obligatorietat que 
els documents de planejament que desenvolupin els PAU prevegin la seva participació 
en les futures possibles infraestructures que justificadament els hi siguin atribuïbles. 

o Completar l’apartat 2.6.3 de la memòria Justificació del compliment TRLLUC fent 
referència expressa als articles 97,1, 97,2, 99 i 100 del TRLLUC en el sentit expressat a 
l’apartat 10 d’aquest informe. 
 
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 en el Butlletí Oficial de la província, en l’e-tauler 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 
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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, i 96, 85 i Disposició Addicional 
Desena del Text refós de la Llei d’urbanisme.   
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient, carrer Josep Llanzà 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona).”  

L’objectiu de la proposta és pot resumir en dos punts: 

o  Delimitar dos Polígons d’Actuació Urbanística per garantir el repartiment 
equitatiu dels beneficis i càrregues derivats de l’ordenació. 

o  Optimitzar l’ordenació prevista al planejament general garantint la viabilitat 
econòmica. 

o  Garantir l’obtenció, per part de l’Ajuntament, de les cessions de sistemes evitant 
la possible sol·licitud d’expropiació del sòl qualificat d’equipaments. 

Per tal d’assolir els objectius anteriors, la MPGOU presentada delimita dos 
Polígons Actuació Urbanística:  

PAU 1 Sta. Maria de Cubelles Nord que afecta l’àmbit de la Unitat d’Actuació 3    

PAU 2 Sta. Maria de Cubelles Sud que afecta l’àmbit de les Unitats d’Actuació 4 i 5  

o  Es delimiten dos polígons d’actuació que substitueixen tres de les tres unitats 
d’actuació en base a l’estructura de la propietat. 

o  Es modifica tant la secció de la rambla, continuació del Carrer de les Xicandres 
com el seu traçat, fent-lo rectilini. 

o  Es modifica la delimitació del sòl privat i sòl destinat a verd públic, per tal de 
permetre la continuïtat d’aquest en tot l’àmbit. Es permet la continuïtat des del Parc 
del Carrer de les Magnòlies fins al sòl no urbanitzable. 

o  S’incrementa la reserva d’espais lliures (de 5.977,03m2 a 7.409,34m2) i de sòl 
d’equipaments (de 4.064,96m2 a 4.896,63m2). 

o  Es manté el sostre i densitat d’habitatges previstos al planejament vigent. 

o  S’adapta la normativa a l’adequació de l’edificació a la topografia existent.  
 
Per altra banda es podrà obtenir per cessió el sòl de sistemes d’equipaments (clau 
E) que defineix el Pla General, que no està establerta segons el planejament 
vigent. 
 
Es modifica la secció amb mitjana central prevista en el planejament vigent atès 
que la seva dimensió i traçat no es consideren adients. A la banda sud del nou 
traçat del vial, que substitueix el previst en el planejament vigent, es configura una 
gran vorera que permet la connexió del sol d’equipament al recorregut de sòl de 
verd públic. 
 
La disposició del verd públic, que augmenta la seva superfície, permet la 
continuïtat de totes les parcel·les així qualificades.  
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Es mantenen els paràmetres d’aprofitament privat (clau 11e) essent la tipologia 
residencial unifamiliar. 
 
Es modifica el contingut de l’article 167 de la Normativa del planejament general 
per tal d’adaptar-lo a les especificacions de la clau 11e. 

Per altra banda es creen dues noves fitxes a incorporar al Pla General: 

PAU 1 Santa Maria de Cubelles Nord: correspon a l’anterior UA3 

PAU 2 Santa Maria de Cubelles Sud: corresponent a les anteriors UA4 i   
UA5 

Es determina per als dos PAU el sistema d’actuació per compensació bàsica i la 
cessió gratuïta del sòl destinat a sistemes. 
 
II.- 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 
30 de novembre de 2016, i en el Diari de Vilanova de data 25 de novembre de 
2016, així com en l’e-tauler d’aquest Ajuntament i en la pàgina web municipal.   

En el decurs del dit termini d’exposició pública, no es van presentar al·legacions, tal 
i com queda acreditat a l’expedient. 
 
III.- Vist l’informe tècnic elaborat pels serveis tècnics d’urbanisme, el qual presenta 
el següent contingut literal: 
 

“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URB ANA A 
L’ÀMBIT DE SANTA MARIA DE CUBELLES. INFORME URBANÍS TIC PEL 
TRÀMIT D’APROVACIÓ PROVISIONAL 
 

1.- Antecedents 

En data 14 de novembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
prendre l’acord d’aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles sol·licitant la tramitació 
urbanística del document.   
 
2.- Objecte de l’informe 

L’objecte d’aquest informe tècnic és el document Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles, en el marc del 
seu tràmit d’aprovació provisional. 
 

3.- Període d’exposició pública i compliment dels r equeriments del 
l’informe tècnic d’aprovació inicial 

Durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. 
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Les conclusions de l’informe tècnic del tràmit d’aprovació inicial determinava que 
es requeria un document que incorporés les següents prescripcions i 
requeriments: 

o  Cal eliminar la referència de la memòria i la proposta de nou redactat de l’article 
18bis de la normativa del Pla General. 

S’ha eliminat 

o S’ha d’incloure en la memòria, normativa i fitxes dels nous PAU, l’obligatorietat 
que els documents de planejament que desenvolupin els PAU prevegin la seva 
participació en les futures possibles infraestructures que justificadament els hi 
siguin atribuïbles. 

Es fa referència a l’article 44 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
que a l’apartat 1.d diu el següent: 
 
Article 44. Deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable delimitat 

 ..... 
44.1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat i els propietaris de sòl urbanitzable delimitat 
tenen els deures comuns següents: 
.... 
d) Costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, 
amb el sòl corresponent, totes les obres d’urbanització previstes en l’actuació, com també 
les infraestructuras de connexió amb les xarxes generals de serveis i les d’ampliació i 
reforçament de les existents fora de l’actuació que aquesta demani per les dimensions i les 
característiques específiques, sens perjudici del dret de rebre el reintegrament de les 
despeses d’instal·lació de les xarxes de serveis amb càrrec a les empreses prestadores 
d’aquests serveis, en els termes que estableix la legislació aplicable. En aquestes 
infraestructuras s’inclouen les de transport públic que siguin necessàries com a 
conseqüència de la mobilitat generada per l’actuació de què es tracti. La participació en els 
costos d’implantació d’aquestes infraestructures es determina d’acord amb la legislació 
sobre mobilitat. 
 
A l’article 13 de la normativa i a les fitxes dels PAU 1 Santa Maria de Cubelles 
Nord i PAU 2 Santa Maria de Cubelles Sud s’inclou el següent paràgraf: 

 
 

o Completar l’apartat 2.6.3 de la memòria Justificació del compliment TRLLUC 
fent referència expressa als articles 97,1, 97,2, 99 i 100 del TRLLUC en el sentit 
expressat a l’apartat 10 d’aquest informe. 

 
L’apartat 2.6.3 Justificació del compliment del TRLU es complerta en el sentit de la 
prescripció fent referència expressa als articles 97.1, 97.2, 99 i 100 del TRLLUC. 
 
4. Conclusions 

D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, el tècnic 
sotasignat informa que el Ple de l’Ajuntament pot procedir a l’aprovació provisional 
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del document Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit de 
Santa Maria de Cubelles. 

Tot el qual s’informa sense perjudici d’altres informes tècnics o jurídics més ben 
fonamentats.” 

 
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 Territori i Espai Urbà proposa al Ple de 
l'Ajuntament, l’adopció del següent 

 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles, d’acord 
amb el document de modificació promogut pels Srs. Josep Alba Estalella, Joan 
Alba Estalella, Jordi Font Vila i Lluís Poch Güell i redactat pels arquitectes Jordi 
Artigas i Sara Mas, membres de OUA, Oficina d’Urbanisme i Arquitectura.   
 
SEGON.- 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 
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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).” 

Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, en trobar-se pendent 
de la seva aprovació definitiva, no procedeix interposar cap recurs, sens perjudici de la 
possibilitat d’interposar posteriorment els recursos corresponents contra l’acord d’aprovació 
definitiva que, si escau, pugui adoptar la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en 
el marc de les seves competències. 

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

 
 
 

                                     
 
 

    
 
 
 

 
 
 

“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”. 

 
 
 

 
 

Marcel·lí Pons Duat

Secretari General

Neus Lloveras Massana

L'alcaldessa
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