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Isidre Martí Sardà, 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, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent, en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 
27 de juliol de 2020, es va adoptar el següent acord:

“Relació de fets:

I.- Vist l’informe urbanístic dels serveis tècnics d’urbanisme, incorporat a l’expedient, 
el qual presenta el següent contingut literal:

“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA PER A 
LA INTRODUCCIÓ DELS USOS RECREATIU I SOCIO-CULTURAL A LA CLAU 
8a3 (INDUSTRIAL ROQUETES 15a)

1.- Antecedents
El present informe s’emet per tal de justificar la necessitat de la redacció i tramitació 
del document de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la 
Geltrú per a la introducció dels usos recreatiu i socio-cultural a la clau 8a3 
(Industrial Roquetes 15a). El document ha estat redactat per Jordi Boren Gómez, 
arquitecte, per encàrrec del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.

2.- Antecedents i objectiu de la modificació
El 19 de juliol de 1989 la Comissió d'Urbanisme de Barcelona aprovà definitivament 
el Pla Parcial Industrial Roquetes, Subsector IV, impulsat per Promoció Industrial 
Vilanova, Societat Anònima Municipal, (PIVSAM).

El 29 de juny de 2001 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona aprovà 
definitivament la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Vilanova i la 
Geltrú.

El 16 de març de 2005 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona aprovà 
definitivament el Document Refós de la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana 
de Vilanova i la Geltrú que incorpora les Modificacions puntuals de les normes 
urbanístiques i correcció d'errades.

L’11 de febrer de 2008, el Ple de l'Ajuntament va aprovar definitivament el Pla 
Especial d'Usos, per establiments musicals i de pública concurrència en el cas antic 
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i eixample central de Vilanova i la Geltrú. Aquest Pla Especial d'Usos va ser publicat 
al BOP nº 40 de 15 de febrer de 2008 i nº 97 de 23 d'abril de 2009.

Posteriorment, en data 5 de juliol de 2010, el Ple de l'Ajuntament va aprovar la 
modificació del referit Pla Especial d'Usos, ampliant la zona de preferència especial 
(ZPE) a tota la zona del nucli antic de La Geltrú, així com les finques d'ambdós 
costats del carrer Sitges i les illes entre el carrer Barcelona i carrer de la Creu 
(publicat al BOP de 13 d'agost de 2010).

Emplaçament

El 9 d’abril de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni per a la cessió 
del dret d'ús de la nau del pont grua i d'una part de la nau gran annexa per la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb la finalitat de dedicar-la a la realització d'activitats culturals, artístiques i d'oci 
constructiu, dins el programa de suport d'oci constructiu dels joves. El 25 de 
novembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar prorrogar aquest conveni 
fins al setembre de 2019.

Un cop extingit el mencionat conveni, el 3 de novembre de 2019 el regidor 
d'Infància i Joventut va signar un decret per a la contractació de la col·locació d'una 
carpa envelat a la zona esportiva darrera del pavelló Isaac Gàlvez, per donar 
resposta, de forma provisional, a l'organització de les festes del període nadalenc i 
del Carnaval, les més arrelades i emblemàtiques del municipi.

El Pla D’Actuació Municipal PAM 2019-2023, en el seu programa de suport d'oci 
dels joves, i per donar continuïtat a aquest projecte, preveu la construcció d'un 
“Espai Jove” municipal, congestionat amb les entitats del municipi.

El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, en sessió de 16 de març de 2020, va 
acordar “convalidar l’acord de la Junta de Govern Local de 3 de març de 2020, en 
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què s’aprova el contracte d’arrendament d’una nau industrial situada al carrer de 
Marcel·lí Gené.”

3.- Classificació i qualificació urbanística
La classificació urbanística dels sòls compresos dins de l'àmbit de la MPGO és de 
Sòl Urbà Consolidat. El sòl de l'àmbit prové del desenvolupament del sector de Sòl 
Urbanitzable del Sector Industrial Roquetes, Subsector I. El sector es troba 
totalment urbanitzat i edificat en la seva major part.

4.- Documentació de la modificació
ÍNDEX
Document l

MEMÒRIA
Document II

NORMES URBANÍSTIQUES
Document III

PLÀNOLS
-Plànol núm. 1: Emplaçament. ............................ E: 1/ 10.000
-Plànol núm. 2: Àmbit de la MPPGO .................... E: 1/ 3.000
-Plànol núm. 3: Àmbit de suspensió de llicències i tramitacions E: 1/ 3.000

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 
vigent per a casos de modificació de planejament general. 

5.- Objectius de la proposta
L'objectiu de la modificació és la introducció dels usos Recreatiu i Socio cultural en 
els sòls qualificats com a Zona Industrial Urbana Roquetes Subsector IV, clau 8a3.

6.- Resum de la proposta
La proposta es concreta en la modificació de la reglamentació d'usos de les Normes 
Urbanístiques (endavant NU) del PGO a fi i efecte d'admetre els usos Recreatiu i 
Socio-cultural en la clau 8a3.

D’acord amb l’article 33 de les NU del PGO, els usos Recreatiu i Sociocultural tenen 
els números 11 i 13, respectivament.

En concret, per tal d’introduir els usos Recreatiu i Socio-cultural entre els usos 
admesos a la clau 8a3 es modifica el quadre de reglamentació detallada d’usos de 
l’article 41 de les NU del PGO de la següent manera:

En la intersecció de les columnes 11 i 13, corresponents als usos esmentats, amb 
la fila de la clau 8a3 i es substitueix el NO existent per un (47), amb la següent nota 
al final del punt:
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 (47) s’admeten els usos Recreatiu i Socio-cultural, limitats a una ocupació màxima 
conjunta del 10% de la superfície parcel·lable amb la qualificació 8a3.

7.- Justificació de l’interès públic de la modificació
El document justifica l’interès públic de la modificació en els següents termes:

 Solucionar la manca d’un espai municipal que pugui acollir la realització 
d’activitats culturals, artístiques i d’oci destinat a joves.

 Donar compliment al Pla d’Actuació Municipal PAM 2019-2023 ens els 
aspectes relatius a l’oci juvenil.

 Minimitzar les repercussions dels locals destinats a oci amb el teixit residencial 
facilitant la seva instal·lació en zones on aquest no hi és present.

 Afavorir la ampliació d’activitats econòmiques de manera compatible amb el 
planejament urbanístic.

8.- Avaluació de la mobilitat generada
No obstant que la modificació no es troba en cap dels supòsits previstos a l’article e 
3.1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, el document de modificació incorpora 
una anàlisi de la mobilitat generada.

Es tracta de la incorporació de nous usos en un àmbit de sòl urbà consolidat, 
totalment urbanitzat i ben connectat amb el centre urbà.

S’analitza el recorregut, traçat i horaris de les línies d’autobús amb la situació de les 
parades existents. Es proposa que s’estudiï la conveniència d’ampliar els seus 
horaris.

Alhora s’analitzen els recorreguts de vianants donant preferència al que transcorre 
per la Ronda Ibèrica atès que disposa de voreres amples, passos de vianants 
senyalitzats i adaptats a persones de mobilitat reduïda. 

Aquests recorregut també es considera adequat des de la perspectiva de gènere.
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9.- Justificació del no increment de l’aprofitament privat
La modificació implica exclusivament la incorporació puntual dels usos Recreatiu i 
Socio-cultural dins del conjunt dels usos admesos actualment en la qualificació 
urbanística vigent, Zona Industrial Urbana Roquetes, Subsector IV, clau 8a3, la qual 
cosa no representa una transformació global dels usos.

En definitiva, aquesta modificació el que fa és introduir en la clau de sòl urbà 
industrial 8a3, la recuperació d’uns usos admesos, el recreatiu i el socio-cultural, en 
la clau de sòl urbanitzable industrial de la qual prové, la 15 b i d, això sí, limitat al 
10%, tal i com estableix aquesta clau per aquests usos.

Per tant, aquesta MPPGO no comporta cap increment del sostre edificable, ni de la 
densitat de l'ús residencial, ni de la intensitat d'usos. Tan sols comporta la 
recuperació puntual d’uns usos admesos en la clau urbanística industrial de la qual 
prové, fet que no suposa un increment de l'aprofitament urbanístic.

Això suposa que no es troba en cap dels supòsits previstos a l'article 96.c del 
TRLUC i, en conseqüència, no està subjecte als requisits establerts per l'article 99 
del TRLUC (tal com s’explica a l‘apartat 11, Justificació del compliment dels articles 
96, 99 i 100 TRLUC, del document de modificació.
Així doncs, no hi ha increment de l’aprofitament urbanístic del sòl i en conseqüència 
el document de modificació no incorpora cap càlcul d’aquest, tampoc es realitza la 
comparació del valor del sòl amb els usos vigents respecte als nous usos introduïts.

Atès l’explicat, no és d’aplicació el que determina l’article 99.1 c del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme referent a les modificacions de les figures de planejament 
urbanístic general que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat 
de l’ús residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos.

El document argumenta addicionalment el contingut de la sentència núm. 486, de 
31 de maig de 2019, de la secció Tercera de la Sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el recurs contenciós-
administratiu núm. 2/15, contra els acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona de 2 d'octubre de 2013 i 6 de novembre de 2014, d'aprovació definitiva 
de la modificació del Pla General d'Ordenació, al municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
l’àmbit denominat “La Sínia de les Vaques”, i de donar conformitat al text refós 
d’aquesta modificació. 

Aquesta sentència va establir un criteri clar en el sentit de no delimitar cap polígon 
d’actuació urbanística, ni preveure cap procediment de gestió urbanística, ni cap 
cessió obligatòria ni gratuïta d’aprofitament lucratiu, en el cas d’incorporació de 
nous usos a un àmbit de sòl urbà consolidat en el que no es preveu cap tipus 
d’obres d’urbanització necessàries.
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10.- Justificació ambiental
Tal com s’indica a l’apartat 12 Justificació del compliment de l’article 118 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, la modificació objecte del present informe no 
està dins de cap dels supòsits de l’article 77 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, 
d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes.

11.- Valoració de la proposta
En general es considera que la proposta presentada és apropiada i necessària per 
tal de donar compliment a les previsions municipals de facilitar l’oci juvenil i afavorir 
la compatibilitat d’aquest ús amb el teixit residencial.

Es justifica correctament l’impacte en la mobilitat generada amb un detallat estudi 
dels recorreguts de vianants i de transport públic.

També es justifica que no hi ha increment de l’aprofitament urbanístic. 

12.- Suspensió de tramitacions i llicències
L’article 73 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina el següent:

Article 73. Suspensió de tramitacions i de llicències

1. Els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic 
poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial.

2. L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració 
competent a acordar les mesures enunciades per l’apartat 1, en els àmbits en què les noves 
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. L’administració competent 
també pot acordar les dites mesures en el cas que es pretengui assolir altres objectius 
urbanístics concrets, els quals han d’ésser explicitats i justificats.

Atès el caràcter de la modificació objecte del present informe, amb modificació dels 
paràmetres d’ordenació del sòl privat, l’aprovació inicial comportarà la suspensió de 
tramitacions de documents de planejament i gestió urbanística i de les llicències 
que determina l’apartat 1 de l’esmentat article. 

L’àmbit de la suspensió es reflecteix al plànol 3/3 Àmbit de Suspensió de Llicències.

13.- 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 inicial de la 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació per a la introducció dels usos 
Recreatiu i Sociocultural a la clau 8a3 (Industrial Roquetes 15a).

Es proposa que en el període d’informació pública es sol·licitin els següents 
informes: 
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Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana)
Direcció General d’Urbanisme
Direcció General de Comerç
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
Consell Comarcal del Garraf
Direcció General de Protecció Civil

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

Fonaments de dret:
1.- 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’art. 117.3  del Reglament de la Llei d’urbanisme 
(aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), segons el qual 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. 

A banda d’això, en el cas de modificació del pla d'ordenació urbanística municipal 
no són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l'apartat 1, lletres 
b) i c) de l'article 101 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 
305/2006, de 18 de juliol), i el tràmit d’audiència que preveu l'article 83.7 de la Llei 
d'urbanisme només s'ha de concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme municipal 
dels quals confini amb l'àmbit de la modificació.

2.- Art. 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 
18 de juliol), que regula les determinacions i documentació de les modificacions 
dels instruments de planejament urbanístic. 

La Memòria Justificativa i documents annexos a la mateixa justifica i conté les 
motivacions, determinacions i documentació que contempla l’article 118 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

3.- 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. 
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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.

4.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció dels acords d’aprovació inicial i 
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. 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.

La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació (concretament, arts. 96 i 85 del Text refós de la Llei d’Urbanisme) i l’òrgan 
competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial d’Urbanisme 
corresponent (art. 80 a) TRLUC).

El referit 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 mes 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.   

Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha 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).  

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
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ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
de Vilanova i la Geltrú per a la introducció dels usos recreatiu i socio-cultural a la 
clau 8a3 (industrial Roquetes 15a), segons document redactat per Jordi Boren 
Gómez, arquitecte, per encàrrec del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Tot això de conformitat amb l’informe favorable dels serveis 
tècnics d’Urbanisme incorporat a l’expedient.

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 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, 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. 

D’acord amb l’informe favorable dels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient, es proposa que en el període d’informació pública es sol·licitin els 
següents informes: 

Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana).
Direcció General d’Urbanisme.
Direcció General de Comerç.
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
Consell Comarcal del Garraf.
Direcció General de Protecció Civil.

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). 

QUART.- Peu de recursos.
“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 
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corresponents contra l’acord definitiu que, si escau, pugui adoptar la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Penedès, en el marc de les seves competències.””

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat.

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
Isidre Martí Sardà

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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