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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp. 000200/2014-PAR 
 
APROVAR, SI S’ESCAU, EL MARC D’ACTUACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÒ 
CIUTADANA I POSTERIOR CONCURS D’IDEES PER A LA REORDENACIÓ DEL 
PASSEIG MARÍTIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
 
Relació de fets: 
 
I.- En data 25 de maig de 2007, el Conseller de Política Territorial i Obres públiques,   
aprovà definitivament el Pla Especial del Port de Vilanova i la Geltrú, formulat per Ports 
de la Generalitat.  
 
II.- En data 23 d’abril de 2014 (registre d’entrada núm. 11363), Ports de la Generalitat, 
va presentar a l’Ajuntament el document anomenat Estudi de Detall de la Zona de 
Ribera del Port de Vilanova i la Geltrú als efectes de la seva tramitació. 
 
III.- En data 29 d’abril de 2014, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va 
acordar aprovar inicialment l’Estudi de Detall de la Zona de Ribera del Port de Vilanova 
i la Geltrú, promogut per Ports de la Generalitat i redactat per DGA Arquitectura 
Vilanova, SLP. 
 
IV.- El referit acord d’aprovació inicial es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, de data 7 de maig de 2014, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en el 
Diari de Vilanova, de data 9 de maig de 2014, i en la web municipal d’aquest 
Ajuntament, i va ser sotmès a informació pública pel termini de 20 dies. 
 
V.- Dins el període d’informació pública del tràmit d’aprovació inicial d’aquest Estudi de 
Detall, han tingut entrada els escrits d’al·legacions presentats per: el Sr. Carles Andreu 
Añor, acompanyat de les signatures d’altres veïns en recolzament del Col·lectiu de 
Baix a Mar (registre d’entrada núm. 2014015146, de 26/05/14), el Sr. Joan Ignasi 
Elena, en representació del Grup Municipal Socialista de Vilanova i la Geltrú (registre 
d’entrada núm. 2014015231, de 26/05/14), i el Sr. Juan Colomer Parés, membre del 
Col·lectiu de Baix a Mar (registre d’entrada núm. 2014015482, de 28/05/14), així com 
diverses converses entre l’equip de govern i els diferents grups de l’oposició els quals, 
per diversos motius i entre d’altres consideracions, sol·liciten la retirada d’aquest Estudi 
de Detall. 
 
Entre les consideracions que conflueixen en els esmentats escrits d’al·legacions per 
demanar la retirada de dit Estudi de Detall, es troben la de dur a terme amb caràcter 
previ un procés de participació ciutadana, que permeti cercar el màxim consens veïnal, 
ciutadà i polític als efectes de definir el resultat final en aquest espai i la seva 
interrelació amb el propi Passeig Marítim, així com un concurs d’idees previ amb una 

 
El Ple Municipal del dia 8 de setembre de 2014 va aprovar el marc 

d’actuació del procés de participació ciutadana i posterior concurs 
d’idees per a la reordenació del passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrer de Josep Llanza, 1-7, 1r • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 2 

visió més àmplia de l’entorn, amb la voluntat de fer confluir tant l’interès públic 
municipal com els propis interessos de Ports. 
 
VI.- En aquest sentit, a la vista d’aquestes al·legacions, el govern municipal es va 
mostrar conforme amb que aquest instrument de planejament urbanístic, així com les 
actuacions a dur a terme en aquest àmbit portuari, vingui precedit de forma immediata 
d’un procés de participació ciutadana previ, que permeti cercar el màxim consens 
veïnal, ciutadà i polític als efectes de definir el resultat final en aquest espai i la seva 
interrelació amb el propi Passeig Marítim. 
 
A tals efectes, també es va veure convenient dur a terme, per part d’aquest Ajuntament 
i amb caràcter immediat, la tramitació d’un concurs d’idees previ que analitzi la 
reordenació urbanística del front marítim, incloent no tan sols la reordenació del propi 
passeig, sinó també de tots aquells espais adjacents al mateix, com és el cas de 
l’espai desenvolupat pel present Estudi de Detall, amb la voluntat de fer confluir tant 
l’interès públic municipal com els propis interessos de Ports, i així donar adequada 
resposta a les necessitats de la ciutat i de l’esmentada reordenació del front marítim. 
 
Per tal motiu, en data 1 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va adoptar l’acord 
de suspendre la tramitació de l’Estudi de Detall de la Zona de Ribera del Port de 
Vilanova i la Geltrú, promogut per Ports de la Generalitat i redactat per DGA 
Arquitectura Vilanova SLP, fins el desenvolupament previ i immediat d’un procés de 
participació ciutadana, que permeti cercar el màxim consens veïnal, ciutadà i polític 
als efectes de definir el resultat final en aquest espai i la seva interrelació amb el propi 
Passeig Marítim, així com la tramitació, per part d’aquest Ajuntament i també amb 
caràcter immediat, d’un concurs d’idees previ que analitzi la reordenació urbanística 
del front marítim, incloent no tan sols la reordenació del propi passeig, sinó també de 
tots aquells espais adjacents al mateix, com és el cas de l’espai desenvolupat pel 
present Estudi de Detall, amb la voluntat de fer confluir tant l’interès públic municipal 
com els propis interessos de Ports, i així donar adequada resposta a les necessitats de 
la ciutat i de la reordenació del front marítim. 
 
En funció del resultat tant del procés de participació ciutadana com del concurs d’idees 
desenvolupats a l’efecte, es resoldrà la tramitació del referit Estudi de Detall en el sentit 
que sigui escaient.   
 
De dit acord es va donar compte en el Ple de l’Ajuntament de data 7 de juliol de 2014.   
 
VII.- En compliment del referit acord, així com de conformitat amb l’article 22 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), 
esdevé oportú determinar el marc bàsic d’actuació pel qual s’haurà de regir tant el 
procés de participació ciutadana com el posterior concurs d’idees que es convoqui a 
l’efecte, en funció del resultat de dit procés.    
 
 
 
 
Fonaments de dret: 
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1. Article 8 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost), en matèria de participació ciutadana en els processos de planejament 
urbanístic. 
 
2.- Articles 21 i 22 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, 
de 18 de juliol), en quant al foment de la participació ciutadana en els processos de 
planejament urbanístic. 
 
 
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar iniciar el procés de participació ciutadana i aprovar els 
documents de referència pels quals s’haurà de regir, que permeti cercar el màxim 
consens veïnal, ciutadà i polític als efectes de definir el resultat final en l’espai de la 
Zona de Ribera del Port de Vilanova i la Geltrú, i la seva interrelació amb el propi 
Passeig Marítim, així com la posterior tramitació del concurs d’idees que es convoqui 
a l’efecte, en funció del resultat de dit procés, que permeti analitzar la reordenació 
urbanística del front marítim, incloent no tan sols la reordenació del propi passeig, sinó 
també de tots aquells espais adjacents al mateix, com és el cas de l’espai 
desenvolupat per l’Estudi de Detall de la Zona de Ribera del Port de Vilanova i la 
Geltrú, amb la voluntat de fer confluir tant l’interès públic municipal com els propis 
interessos de Ports, i així donar adequada resposta a les necessitats de la ciutat i de la 
reordenació del front marítim. 
 
Aquests documents de referència que regiran ambdós processos consistiran en el 
següent: 
 

• Els paràmetres urbanístics establerts en el Pla Especial del Port de Vilanova i la 
Geltrú, aprovat definitivament en data 25 de maig de 2007 (publicat al DOGC 
de data 15 de juny de 2007).  

• Els paràmetres urbanístics establerts en els altres instruments urbanístics 
vigents i restant normativa urbanística i sectorial, així com de les ordenances 
municipals, i altres estudis que siguin aplicables en l’àmbit del front marítim. 

 

SEGON.- Notificar aquest acord a Ports de la Generalitat, amb expressió dels recursos 
que siguin escaients. 
 


