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Detingut per agressió i per 
calar foc al pis de l’exparella

L’incendi provoca 
un gran ensurt en un 
edifici de cinc pisos 
de l’av. Penedès

La víctima pateix 
ferides lleus i 
l’habitatge queda 
totalment calcinat

El pis de la víctima va acabar totalment calcinat després de l’incendi yol

// REdacció

Un incendi presumpta-
ment intencionat va cremar 
la matinada de dissabte, a dos 
quarts de sis, el pis primer 
tercera del número 20 de 
l’avinguda del Penedès. Les 
flames van destruir comple-
tament l’habitatge. Fins a set 
vehicles de bombers van par-
ticipar en l’extinció del foc, 
que es va poder controlar 23 
minuts més tard. Les flames 
també van afectar el pati de 
llums de l’edifici, però no a 
l’estructura.

Segons van informar els 
Bombers, la major part dels 
veïns  van ser confinats als 
seus pisos fins que l’incendi 
va ser apagat. El foc va pro-
vocar la lògica alarma dels 
veïns, alguns dels quals van 
sortir a balcons i finestres per 
evitar la intensa fumera. Els 
Bombers van poder controlar 
el foc en uns 20 minuts.

Els Mossos d’Esquadra 
van detenir el mateix dis-
sabte un home, I.A.B., de 36 
anys i veí de Vilanova, acusat 
de l’incendi. L’home hauria 
accedit al domicili de la seva 
exparella, que estava acom-
panyada de la seva parella 
actual. Posteriorment hauria 
amenaçat, amb un ganivet, 
totes dues persones. La dona 
es va tancar en una habitació 

i la parella actual va marxar 
per demanar ajuda. I.A.B. va 
agredir presumptament la 
dona, va causar danys a l’ha-
bitatge i va calar foc, i després 
va fugir del lloc. La dona va 
poder ser rescatada per una 
finestra del domicili. La vícti-
ma va ser traslladada a l’Hos-
pital de Sant Antoni Abat i, 
sortosament, només presen-
tava contusions i ferides de 

caràcter lleu. Per detenir el 
presumpte autor, la policia 
catalana va fer una recerca 
per la zona i va localitzar 
I.A.B., que ha estat acusat 
d’un delicte d’incendi, homi-
cidi en grau de temptativa i 
maltractaments en l’àmbit 
de la llar. El detingut, amb 
múltiples antecedents, va 
passar a disposició judicial i 
va ingressar a la presó.

redacció. El Govern espanyol ha respost a una pregun-
ta que va fer el març de l’any passat el diputat de CiU al 
Congrés, Carles Campuzano, sobre la futura Comissaria 
de Policia. La resposta diu, entre d’altres coses, que el 13 de 
març del 2008 es va rescindir el contracte signat entre el 
GIESE i l’Ajuntament per a la construcció d’una comissaria 
per al CNP per incompliment del Consistori vilanoví.

El Govern espanyol respon a una 
pregunta sobre la nova Comissaria

Breus

redacció. Joan Antoni Melé, director territorial de Tri-
odos Bank a Catalunya i Balears, farà una xerrada aquest 
dijous, al centre cívic de Sant Joan, sobre L’ètica dels diners. La 
conferència  començarà a les vuit dels vespre. L’organitza-
ció va a càrrec de l’Equip promotor del Garraf de la Marxa 
Mundial per la Pau i la No-violència.

Xerrada sobre ‘L’ètica dels diners’,  
al centre cívic de Sant Joan 

redacció. El local dels Bordegassos de Vilanova acull, des 
de diumenge passat, un curset intensiu de tast de vins. El 
curs continuarà durant el matí de demà dissabte, amb una 
visita comentada a Bodegas Torres (Alt Penedès). El curs és 
organitzat per l’associació cultural Desperta!.

Els Bordegassos acullen un curset 
intensiu de tast de vins

redacció. El centre d’esplai Els Grumets organitza en-
guany diferents activitats per celebrar el seu desè aniver-
sari. Des del 17 de març passat i fins al dia 28 es pot veure 
una mostra fotogràfica al centre cívic de Mar i el pròxim 
diumenge, 29 de març, s’ha preparat un dinar a la plaça de 
la Mediterrània. Les inscripcions es fan al mateix centre.

L’esplai Els Grumets celebra el desè 
aniversari amb diferents activitats
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS DE LA CO-
MARCA DEL GARRAF ha presentat una sol·licitud per ampliar l’activitat 
d’ OFICINES amb AULA DE FORMACIÓ a la rambla EXPOSICIÓ, 105 BX 
03 d’aquesta ciutat.

En compliment del que disposa l’article 72, 1, 2, 3, l’Ordenança Reguladora 
de la Intervenció Integral de l’Administració Municipal en les activitats i les 
instal·lacions, aprovada definitivament el dia 20 de setembre de 1999, s’obre 
informació pública pel termini de 15 DIES, a comptar des de l’endemà de la 
inserció d’aquest edicte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, perquè qui es con-
sideri afectat pugui fer les observacions pertinents.

L’expedient es pot consultar al departament de llicències d’activitats al carrer 
Josep LLanza, 1-7, 1r. 

El regidor d’Urbanisme i Planejament
Joan Martorell i Masó

Vilanova i la Geltrú,  3 de març de 2009

| EDICTE |

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 de març de 2009 va 
prendre, entre d’altres, l’acord següent:

“Primer.- Aprovar  inicialment els projectes executius de: 

• L’Eix Verd (Sant Pere, Mossèn Cots, plaça de les Neus i plaça Llarga) presentat 
per l’empresa PIVSAM i redactat per els arquitectes Àlex Delmás, Jesús Gonzá-
lez i Javier Méndez, que inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, i amb un pressupost 
per contracte d’un milió cent vint-i-nou mil cent trenta-set euros amb cinquan-
ta quatre cèntims d’euro (1.129.137,54 €) amb IVA inclòs.

• Eix 1 (Fossar vell, plaça de l’Arxiprest Llorenç Garriga, Església, Sant Antoni, 
Palmerar, Palmerar de baix i plaça del Pou) presentat per l’empresa PIVSAM i 
redactat per els arquitectes Jordi Coll, Modesto Escribano, Joan Giribet, Joan 
Hernandez, Josep Ma Pujol i Òscar Valverde, que inclou l’Estudi de Seguretat 
i Salut, i amb un pressupost per contracte de set-cents noranta-cinc mil sis-
cents quaranta-sis euros amb quaranta-sis cèntims d’euro (795.646,46 €) amb 
IVA inclòs.

• Eix 2 (Major) presentat per l’empresa PIVSAM i redactat per els arquitectes 
Jordi Coll, Modesto Escribano, Joan Giribet, Joan Hernandez, Josep Ma Pujol i 
Òscar Valverde, que inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, i amb un pressupost 
per contracte de tres-cents quaranta-un mil cinc-cents quaranta-nou euros amb 
trenta-quatre cèntims d’euro. (341.549,34 €) amb IVA inclòs.

• Eix 3 (Horts, Josep A. Marquès i Bomba) presentat per l’empresa PIVSAM i re-
dactat per els arquitectes Jordi Coll, Modesto Escribano, Joan Giribet, Joan Her-
nandez, Josep Ma Pujol i Òscar Valverde, que inclou l’Estudi de Seguretat i Sa-
lut, i amb un pressupost per contracte de quatre-cents seixanta-un mil sis-cents 
vint-i-sis euros amb trenta-sis cèntims d’euro (461.626,36 €) amb IVA inclòs.

• Eix 4 (Sant Josep, Hospital, part del carrer Ametller, part del Carrer Joaquim 
Mir) redactat per els arquitectes Jordi Miralles i Sergi Carulla de la Regidora de 
Projectes Urbans, Paisatge i Habitatge, que inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, i 

amb un pressupost per contracte de vuit-cents vuitanta-cinc mil dos-cents se-
tanta-tres euros amb trenta-un cèntims d’euro (885.273,31 €), amb IVA inclòs.

Segon.- La consignació pressupostària dels projectes aprovats inicialment, la 
suma del quals es de 3.613.233,01 € (tres milions sis-cents tretze mil dos-cents 
trenta-tres euros amb un cèntim d’euro), serà la següent: 

a) Pel que fa a l’Eix Verd per import de 1.129.137,54 € (un milió cent vint-i-
nou mil cent trenta-set euros amb cinquanta quatre cèntims d’euro) s’atribuirà 
a la partida 41.432.61108 del pressupost d’inversions de 2009.

b) Pel que fa a l’Eix 3 per import de 461.626,36 € (quatre-cents seixanta-un 
mil sis-cents vint-i-sis euros amb trenta-sis cèntims d’euro) s’atribuirà a la par-
tida 41.432.61108 del pressupost d’inversions de 2009.

c) Pel que fa a la resta dels projectes que s’aproven eixos 1, 2 i 4 no és licitaran 
les obres contemplades en el mateixos fins que no s’acordi la corresponent 
consignació pressupostària. 

Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província.

Quart.- Facultar a l’alcalde perquè en nom de la Corporació signi quants docu-
ments siguin necessaris per a la formalització del  present acord.”

Vilanova i la Geltrú, 11 de març de 2009
Regidor de Projectes Urbans, Paisatge i Habitatge

Xavier Oller i Bondia

| EDICTE |
La Junta Local de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 3 de març de 
2009, va prendre, entre d’altres, l’acord següent:

“PRIMER. Aprovar inicialment l’Estudi de detall de parcel·la d’ús terciari 
del sector Sobre l’Aragai, emplaçada a la rda. Ibèrica – av. La Collada – c. Pit 
Roig, presentat a tràmit pel Sr. Raimon Clavé Campamà, condicionant la seva 
aprovació definitiva a la presentació d’un document refós que incorpori les 
prescripcions enumerades a l’apartat VIII de l’informe tècnic emes al respecte, 
i que són:

 “1. Incorporar de manera explícita al capítol de normativa tots els aspectes 
a que fa referència l’art. 30 del PP, sobre Unitat Arquitectònica. En concret, 
caldrà prohibir la col·locació de tanques en el perímetre del recinte, tenint 
en compte que es tracta d’un ús de concurrència pública, llevat que es justi-
fiqui que són indispensables (per seguretat davant la caiguda, per exemple). 
En cap cas les tanques podran superar les característiques previstes a l’art. 39 
de la normativa del PP, a excepció d’aquelles que coincideixin amb els murs 
d’adaptació topogràfica del terreny i només en l’alçada d’aquests. Cal tenir 
en consideració els elements de captació solar a efectes d’integració arqui-
tectònica.

2. Incorporar al capítol de normativa l’obligació de preveure un mínim de 
una plaça d’aparcament de bicicletes per cada 100 m2 de sostre edificable, 
en coherència amb l’annex 2 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de re-
gulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, i sense perjudici 
d’altres regulacions eventualment més exigents, com ara l’ordenança muni-
cipal d’aparcaments.

3. Especificar a la normativa que la ordenació proposada no és unívoca i que, 
en conseqüència, les eventuals plantes pis i el volum previst per a la fase 2 
només es podran edificar en la mesura que no estigui esgotat el sostre màxim 
establert pel Pla Parcial.

4. Especificar a la normativa que la planta subterrània només estarà perme-
sa per sota dels volums edificats, total o parcialment, i fins al límit del 50% 
d’ocupació de la parcel·la. A excepció de les rampes, el subterrani també haurà 
de complir les distàncies mínimes als llindars. Cal especificar també que es 
permetran només les rampes i accessos de vehicles indicats als plànols, amb la 
possibilitat d’ajust en la redacció del projecte. 

5. Incorporar, al capítol de normativa, com a mínim, i als plànols, si s’escau, 
una proposta de regulació i ordenació de l’espai de la parcel·la no ocupat per 
les edificacions que contempli, com a mínim, els següents aspectes:

• Creació en la fase 1 d’un accés adaptat des de la Ronda Ibèrica per vianants 
i bicicletes.

• Determinació d’una amplada mínima de 20 mts en el espai exterior central.

• Determinació de la presentació d’un projecte constructiu del tractament dels 
espais exteriors previ, simultani  o conjunt al projecte d’edificació de cada 
fase. 

• El tractament superficial provisional dels terrenys vacants de la fase 2 han de 
quedar incorporats al projecte de la fase 1.

• Criteris de reducció de la superfície pavimentada, amb una superfície míni-
ma recomanada de jardí.

• Priorització del drenatge natural (filtració directa) de les aigües de pluja, així 
com la conducció, si s’escau, per cunetes de terra naturalitzades.

• Determinació del caràcter adaptat al clima mediterrani litoral de les espècies 
vegetals del jardí.

• Determinació del número mínim d’arbres.

• Regulació de les dimensions mínimes, posició relativa i característiques 
constructives fonamentals de l’espai per vianants i bicicletes, amb tendència 
a prioritzar i protegir el flux d’aquests modes en relació al trànsit interior de 
vehicles i a minimitzar i racionalitzar la superfície destinada a l’aparcament 
i circulació, en coherència amb els criteris dels articles 15 i 17 del Decret 
344/2006.”

SEGON. 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 Ajunta-
ment, i sotmetre’l a informació pública pel termini de VINT DIES, dins dels 
quals es podrà examinar l’expedient i presentar les al·legacions que es creguin 
pertinents.

TERCER. Notificar aquest acord als interessats. 

L’expedient estarà a disposició dels interessats a la Regidoria d’Urbanisme, ca-
rrer Josep Llanza, 1-7, de dilluns a divendres de 9,30 a 14,00 hores.”

Vilanova i la Geltrú, 10 de març de 2009
El Regidor d’Urbanisme i Planejament

Joan Martorell i Masó

| EDICTE |
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 2 de març de 2009, va 
prendre, entre d’altres, l’acord següent:

“PRIMER.- Aprovar el Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, en Antoni Amoròs i Olià i En Alfred Contreras i Olià, per a la concreció 
dels drets derivats de la cessió anticipada de terrenys qualificats com a siste-
mes generals ubicats dins el sector l’Ortoll, d’aquest municipi. 

SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de dit Conveni.

TERCER.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Bar-
celona, de conformitat amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, així com en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, la web municipal i en un dels diaris de major 
difusió provincial o local.  

QUART.- Notificar aquest acord als interessats, amb expressió dels recursos 
que siguin escaients.”

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini 
d’UN MES a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte. 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de DOS 
MESOS a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu 
-silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva in-
terposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del 
recurs contenciós administratiu serà de SIS MESOS a comptar des del dia següent al dia 
en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

Vilanova i la Geltrú, 10 de març de 2009
El Regidor d’Urbanisme i Planejament

Joan Martorell i Masó


