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Exp. 7/17-URB 
                                                 

         EDICTE 
 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 21 de novembre de 2017, va 
aprovar, entre d’altres, el següent: ACORD:  
 
“PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de 
Compensació del Sector Pla de Millora Urbana 9A de Vilanova i la Geltrú, presentats 
en aquest Ajuntament pel Sr. Jaime Cortiñas Perales, com a representant de la 
mercantil ROVMA, S.L.   
 
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, 
en l’e-Tauler de la Corporació, en la web municipal i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, i obrir el període 
d’informació pública del projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació esmentat, pel termini 
d’UN (1) MES, dins el qual s’ha de concedir audiència a les persones interessades, 
amb citació personal, de conformitat amb el previst a l’article 119.2 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació amb el 
previst a l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de qualsevol interessat als Serveis 
Jurídics i Administratius d’Urbanisme, plaça de la Vila, 8, 2n, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú, de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 h. 

 
TERCER. Notificar el present acord al Sr. Jaime Cortiñas Perales, com a representant 
de la mercantil ROVMA, S.L., així com als interessats en l’expedient, concedint-los 
audiència per termini d’UN (1) MES, a comptar a partir de l’endemà de la recepció de 
la notificació. 
 
D’acord amb les lletres d) i e) de l’article 119.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la 
notificació de l’acord d’aprovació definitiva s’haurà de produir en el termini de dos 
mesos des del finiment del termini d’informació pública. En cas contrari, s’entén que el 
projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci administratiu positiu. Un cop 
aprovat definitivament o acreditat l’acte presumpte, segons el que estableix la 
legislació de procediment administratiu comú, l’administració n’ha d’ordenar la 
publicació i la notificació reglamentàries i, si escau, la formalització corresponent. 
 
Un cop aprovats definitivament els estatuts i les bases d’actuació a què es refereix 
l’apartat 1.b, l’administració actuant ha d’adoptar l’acord d’aprovació de la constitució 
de les juntes de compensació en el termini d’un mes des de la recepció de la 
documentació completa. En cas contrari, s’entén que l’aprovació ha estat atorgada per 
silenci administratiu positiu (art. 119.4 TRLUC).  “ 
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L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret.” 
 
El que posem al vostre coneixement als efectes adients. 
 
 
 

 

Gerard Llobet Sánchez

Quart tinent d'Alcaldia i regidor 

d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient
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