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La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va celebrar el dia 10 de 
febrer de 2009, va prendre, entre d’altres, l’acord següent: 
 
“I.- En data 20 d’abril de 2005, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la modificació puntual 
del Pla General d’ordenació municipal del polígon 1 de la Unitat d’Actuació 7, 
del sector Racó de Santa Llúcia, de Vilanova i la Geltrú, promoguda i tramesa 
per l’Ajuntament. 
 
II.- En data 31 de juliol de 2008, el Sr. Salvador Bernadó i Vidal, actuant com 
a mandatari verbal en nom i representació de la Junta Gestora del Polígon 1 
de la UA-7 del Racó de Santa Llúcia, va presentar en el Registre general 
d’aquest Ajuntament, amb núm. 17.905, el Projecte d’urbanització del Polígon 
1 de la UA-7 del Racó de Santa Llúcia, per a la seva tramitació i aprovació. 

 
III.- Un cop analitzat el citat projecte pel tècnic municipal, vist l’informe tècnic 
emès al respecte, i de conformitat amb els articles 87.6 i 113.2 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, així com els arts. 96, 97 i 110 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la Comissió 
Informativa de Ciutat Sostenible i Participació, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent 
 
 
ACORD 
 
PRIMER.  Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del Polígon 1 de la 
UA-7 del Racó de Santa Llúcia promogut per la Junta de Compensació del 
Polígon 1 de la UA-7 del Racó de Santa Llúcia, condicionant la seva 
aprovació definitiva al compliment de les prescripcions contingudes a l’informe 
del tècnic municipal que acompanya aquest acord. 
El pressupost d’execució material del projecte d’urbanització del dit polígon és 
de 3.598.037,61 (TRES MILIONS CINC-CENTS NORANTA-VUIT MIL 
TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS).  

 
SEGON. Sotmetre aquest projecte a informació pública per termini d’un mes, i 
concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal.  
 
TERCER. Demanar informe als organismes públics afectats i sol·licitar a les 
empreses de subministrament de serveis afectats que es pronunciïn sobre el 
projecte en el termini d’un mes. 
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QUART.  Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauló d’anuncis de l’Ajuntament, en un dels diaris de major difusió provincial i 
en la web municipal d’aquest Ajuntament  
 

L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme i Planejament, carrer de Josep Llanzà 1-7, 1r, 08800 de Vilanova 
i la Geltrú (Barcelona), de 9:30 a 14:00, de dilluns a divendres, i el projecte es 
podrà consultar a la pàgina web municipal www.vilanova.cat.” 

 
 
Vilanova i la Geltrú,  25 de febrer de 2009 
 
 
El secretari 
 
Josep Gomariz i Meseguer 
 


