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Exp. 000060/2014-URB 
 
 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, Llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques, Secretari General de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 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 21 de desembre de 
2015, es va adoptar el següent acord: 
 
“Relació de fets: 
 
I.- En data 24 de juliol de 2012, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va adoptar 
l’acord següent: 
 

“PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Especial i catàleg de masies i cases rurals del sòl 
no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, elaborat per encàrrec d’aquest Ajuntament per 
part de l’equip redactor dirigit per l’arquitecte Sr. Josep Maria Pujol Torres, segons acord 
d’adjudicació de la Junta de Govern Local de data 16 de juny de 2009, de conformitat 
amb l’informe favorable del Cap de Servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient, amb les 
consideracions que en el mateix s’efectuen. 

 
SEGON.- En compliment dels objectius propis d’aquest document 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, la 
present aprovació d’aquest pla especial i catàleg comporta dins la totalitat de l’àmbit 
objecte d’aquest expedient la suspensió de la tramitació de qualssevol 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 dit pla.  
 
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). 
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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. 
 
Tot això sens perjudici de la possible aplicació, en el que sigui escaient, de l’establert a 
la disposició addicional catorzena del TRLUC, en matèria de sol·licituds d’autorització 
d’usos i obres en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no delimitat i d’usos i obres 
provisionals. 

 
TERCER.-  Publicar el present acord 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 article 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
D’acord amb la Disposició Addicional desena del referit text refós, els terminis per a la 
tramitació i la resolució definitiva d’aquesta figura de planejament urbanístic s’amplien 
en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost.   
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar 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).   

 
QUART.- Notificar el present acord a l’arquitecte Sr. Josep Maria Pujol Torres.  
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Obres i Habitatge, carrer de Josep Llanzà 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona), de 9:30 a 14:00, de dilluns a divendres.” 

 
 
II.- L’esmentada aprovació inicial d’aquest instrument urbanístic es va sotmetre a exposició 
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 85, 96 i Disposició Addicional Desena 
del Text refós de la Llei d’urbanisme, i es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, de data 16 d’agost de 2012, i en el Diari de Vilanova, 
de data 10 d’agost de 2012, així com en el tauler d’edictes electrònic d’aquesta Corporació 
(des del 06/08/2012 fins el 05/10/2012, ambdós inclosos) i en la pàgina web municipal. 
D’acord amb la Disposició Addicional desena del referit text refós, els terminis per a la 
tramitació i la resolució definitiva d’aquesta figura de planejament urbanístic es van ampliar 
en un mes, en coincidir totalment o parcialment amb el mes d’agost.   
 
III.- En el decurs del dit termini d’exposició pública es van presentar els següents escrits 
d’al·legacions: 
 
- Sr. Josep Lluís Bertran Soler (registre d’entrada núm. 2012020500, de 12/09/12). 
- Sra. Maria Pilar de Ochoa i de Cabanyes (registre d’entrada núm. 2012021638, de 

26/09/12).  
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- Sra. Mary Ann Abejuro i Sr. Fernando Gil de Bernabé i Varela (registre d’entrada núm. 
2013005211, de 22/02/13). 

- Sr. José Luis Díaz Ibáñez (registre d’entrada núm.  2013010007, de 15/04/13). 
- Sres. Yolanda, Mª José i Núria Carbonell Guillamont (registre d’entrada 2014008974, de 

27/03/14). 
- Sra. Mireia Matabosch Oliveras i Sr. José Luis de la Torre (registre d’entrada núm. 

2014017175, de 10/06/14). 
 
IV.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, es van sol·licitar informes als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, obtenint-se els següents 
informes durant la tramitació, segons consta a l’expedient: 
 
- Informe favorable de la Direcció General de Desenvolupament Rural (registre d’entrada 

núm. 2012021386, de 24/09/12), recomanant la exclusió de les fitxes mencionades a 
l’apartat 4t. 

 
-  Informe favorable de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme – Servei 

de Costes (registre d’entrada 2012023938, de 22/10/12), amb la condició d’incorporar al 
document les prescripcions esmentades en el mateix.   

 
-  Informe favorable de l’Institut Geològic de Catalunya (registre d’entrada núm. 

2012023939, de 22/10/12). 
 
-  Informe favorable de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme d’impacte 

i integració paisatgística (registre d’entrada núm. 2012025464, de 07/11/12). 
 
-  Informe favorable de la Direcció General de Turisme (registre d’entrada núm. 

2012025730, de 09/11/12), amb les observacions que es formulen en el mateix.  
 
-  Informe favorable de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de 

Barcelona (registre d’entrada núm. 2012025796, de 12/11/2012), condicionat a la 
incorporació de les prescripcions exposades en el mateix.  

 
-  Informe favorable del Departament de Cultura (registre d’entrada núm. 2012029380, de 

27/12/12), condicionat a què s’incorporin les prescripcions esmentades en el mateix. 
 
-  Informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua (registre d’entrada núm. 

2013002482, de 31/01/13), amb les consideracions que s’efectuen en el mateix. 
 
-  Informe favorable del Servei Territorial de Carreteres a Barcelona (registre d’entrada 

núm. 2013009029, de 04/04/13), amb les condicions que figuren en el mateix.  
 
-  Informe favorable de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 

Diputació de Barcelona (registre d’entrada núm. 2013013603, de 21/05/13), condicionat 
a les observacions exposades en el mateix.  

 
Figuren també a l’expedient, a sol·licitud expressa d’aquest Ajuntament, informes 
favorables del Servei de Costes (registre d’entrada núm. 2013028561, de 13/11/13) i de la 
Direcció General d’Urbanisme (registre d’entrada núm. 2013028860, de 15/11/13), sobre 
la possibilitat d’admissió dels usos hoteler i restauració en la finca anomenada “Xalet del 
Nin”, amb els termes que es deriven de dits informes. 
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V.- Figura incorporat a l’expedient l’informe tècnic del Cap de Servei d’Urbanisme sobre 
les al·legacions presentades durant el tràmit d’exposició pública, així com sobre les 
consideracions i condicions que es deriven dels informes sectorials lliurats amb ocasió de 
la present tramitació, als efectes del present tràmit d’aprovació provisional. 
 
D’acord amb el referit informe, les modificacions efectuades sobre el Pla Especial i 
Catàleg aprovat inicialment, resultant de l’estimació, parcial o total, d’al·legacions, així 
com de la incorporació en el referit instrument de planejament de les prescripcions i 
consideracions que es deriven dels informes sectorials dels organismes afectats, no 
suposa la introducció de canvis substancials en el pla aprovat inicialment i exposat al 
públic, en els termes previstos a l’article 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 
305/2006, de 18 de juliol).   
 
VI.- Per tot l’exposat, en data 7 de juliol de 2014 el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord 
següent: 
 

“PRIMER.- Estimar, total o parcialment, i desestimar, total o parcialment, les al·legacions 
presentades durant el tràmit d’informació pública contra l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 24 de juliol de 2012 d’aprovació inicial del Pla Especial i catàleg de 
masies i cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, de conformitat amb 
l’informe del Cap de servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient. 
 
SEGON.- Incorporar en el referit instrument de planejament les prescripcions i 
consideracions que es deriven dels informes sectorials lliurats amb ocasió de la present 
tramitació, d’acord amb l’informe del Cap de servei d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient. 
 
D’acord amb el referit informe, les modificacions efectuades sobre el Pla Especial i 
Catàleg aprovat inicialment, resultant de l’estimació, parcial o total, d’al·legacions, així 
com de la incorporació en el referit instrument de planejament de les prescripcions i 
consideracions que es deriven dels informes sectorials dels organismes afectats, no 
suposen la introducció de canvis substancials en el pla aprovat inicialment i exposat al 
públic, en els termes previstos a l’article 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
(Decret 305/2006, de 18 de juliol).   
 
TERCER.- Aprovar provisionalment el Pla Especial i catàleg de masies i cases rurals del 
sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, de conformitat amb l’informe favorable del 
Cap de Servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient. 
 
QUART.- Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de Pla Especial, degudament 
diligenciats, així com una còpia del dit document en suport informàtic, a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
    
CINQUÈ.- Donar a aquest acord la publicitat que sigui preceptiva i notificar-lo als 
interessats que figuren a l’expedient, així com als organismes afectats, amb còpia de 
l’informe del Cap de servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient.” 
 

VII.- Posteriorment, en data 6 de novembre de 2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona va acordar l’aprovació definitiva de dit Pla Especial i catàleg de masies i 
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cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, supeditant-ne la publicació en 
el DOGC i consegüent executivitat fins a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan 
que ha atorgat l’aprovació provisional, on s’incorporin les prescripcions relacionades en dit 
acord. 
 
Segons dit acord, el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en 
compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual 
s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les 
normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat 
de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 
 
Així mateix, en compliment del referit acord, en data 27 de febrer de 2015 es va remetre 
ofici mitjançant el qual es recaptava informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental, adjuntant còpia de l’esmentat pla especial i catàleg. Dit Ofici va tenir entrada 
en el Departament de Territori i Sostenibilitat en data 2 de març de 2015 (registre 
d’entrada núm. 0386E/17351/2015). Transcorregut sobradament el termini d’un mes per 
emetre l’informe previst a l’article 85.5 TRLUC, es poden prosseguir les actuacions, 
segons l’art. 83.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.    
 
VIII.VIII.VIII.VIII.----    En compliment de dites prescripcions assenyalades en l’acord d’aprovació definitiva 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 6 de novembre de 2014, el 
Ple de la Corporació va adoptar en data 4 de maig de 2015 el següent acord: 
 

“PRIMER.- Verificar el Text refós del Pla Especial i catàleg de masies i cases rurals del 
sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, aprovat provisionalment pel Ple de 
l’Ajuntament en data 7 de juliol de 2014 i definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en data 6 de novembre de 2014, que incorpora el 
compliment de les prescripcions contingudes en el referit acord d’aprovació definitiva de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
SEGON.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el present acord, 
juntament amb el Text refós verificat, degudament diligenciat, que inclou el text de les 
normes urbanístiques i els plànols d’ordenació, per triplicat i en suport informàtic i en 
format de tractament de textos, per a la seva publicació en el DOGC i consegüent 
executivitat. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats que consten a l’expedient, amb 
expressió dels recursos que siguin escaients.” 

 
IX.- A la vista de dit document i previs els informes tècnics oportuns, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona va adoptar en data 10 de juny de 2015 el següent 
acord: 
 

“-1 Retornar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’expedient de Pla especial i catàleg 
de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable, promogut i tramès per l’Ajuntament, per 
tal que d’acord amb l’informe de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, es completi 
l’expedient amb el tràmit ambiental corresponent. 
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-2 Indicar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que un cop subsanat el punt 1, el 
subsegüent acord del Pla especial i catàleg de masies i cases rurals del sòl no 
urbanitzable, de Vilanova i la Geltrú, promogut i tramès per l’Ajuntament, caldrà 
condicionar-ho a aportar un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, que incorpori 
les prescripcions següents:  
 
-2.1 Cal establir per a la fitxa núm. 10 “Mas Sardet” l’admissió d’un únic habitatge, així 
com cal excloure del catàleg el volum annex A d’aquest element, i incorporar-lo a 
l’inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable. 
 
-2.2 Cal establir al quadre situat a la part final de l’apartat 6 de la fitxa normativa de les 
fitxes núm. 21 i núm. 25 el títol de “volums preexistents”. 
 
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”   

 
X.- Segons consta a l’informe tècnic favorable del Cap del servei d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient, en resposta a la sol·licitud d’informe jurídic d’aquest ajuntament a l’OTAAA, de 
8 de juliol de 2015, en referència al sotmetiment del Pla Especial al procediment 
ambiental, aquest organisme emeté informe en data 14 d’octubre de 2015 concloent que 
el pla de referència no s’ha de sotmetre a avaluació estratègica simplificada, atès que en 
la data de la seva aprovació definitiva no era vigent  a Catalunya la Llei 21/2013 de 9 de 
novembre, d’avaluació ambiental. 
 
Així mateix, tal i com figura en l’apartat 6 del referit informe, en virtut de l’acord de 6 de 
novembre de 2014 de la CTUB, l’OTAAA emeté informe sobre aquest Pla Especial en 
referència al seu contingut, en el sentit següent: 
 
-  Caldrà donar compliment a les consideracions efectuades en l’informe emès per 

l’Agència Catalana de l’Aigua, en data 9 de gener de 2013, sobre el Pla especial de 
referència. 

    
-  Caldrà donar compliment a les mesures de gestió definides en l’Annex 6 de l’Acord 

GOV/176/2013, pel qual es declaren les zones especials de conservació de la regió 
biogeogràfica alpina, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n’aprova l’instrument de 
gestió, pels elements claus de conservació susceptibles de ser afectats pel 
desenvolupament del Pla especial. 

    
- Caldrà incorporar en les fitxes dels elements N1 i N32 l’obligatorietat d’elaborar un estudi 

paisatgístic, d’acord amb l’establert en l’article 14.2.c de les normes del Pla director 
urbanístic del sistema costaner. 

   
- Caldrà evitar l’alteració o pèrdua dels hàbitats d’interès comunitari, i en especial els  

considerats de caràcter prioritari, en les obres de rehabilitació,construcció i/o ampliació 
dels elements catalogats, definint zones d’acopi o ubicació de les noves edificacions en 
emplaçaments de baix valor natural. 

  
- Caldrà adoptar les mesures oportunes per tal d’evitar l’afectació dels Ruscus aculeatus i 

Chamaerops humilis, en cas de detectar la seva presència durant el desenvolupament 
del Pla especial. 
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- Caldrà mantenir l’estructura d’espais oberts en aquelles masies i cases rurals compreses  
en l’àrea de campeig de l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), evitant les grans  
ampliacions que suposin la pèrdua d’aquests espais oberts d’interès. 

 
- Caldrà prioritzar les potencials ampliacions en continuïtat amb el volum principal, evitant 

la dispersió territorial, així com evitar l’ocupació d’aquells terrenys amb pendents 
elevades tenint en compte l’impacte sobre la pemeabilitat i estabilitat del sòl que se’n 
derivaria. 

  
- Caldrà prioritzar l’adaptació topogràfica dels nous accessos o ampliacions dels existents, 

evitant els moviments de terres i els desmunts i terraplens associats. Així mateix, caldrà 
realitzar un acabat permeable i naturalitzat d’acord amb l’entorn rural i forestal on 
s’ubiquen aquests elements catalogats. 

 
- Caldrà donar compliment als criteris establerts en la “La masia sostenible. Guia pràctica 

per a la rehabilitació i la construcció sostenible”. 
 
- Caldrà donar compliment a la normativa ambiental esmentada en l’apartat               

d’anàlisi ambiental del present  informe. 
 
A la vista de l’exposat, el referit informe tècnic conclou en el següent sentit: 
 

“Vist el nou document presentat com a 2on.Text Refós del Pla Especial i Catàleg de 
Masies i Cases Rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú pel sr. Josep Ma. 
Pujol Torres, arquitecte, s’informa: 
 
Que s’han complimentat les prescripcions assenyalades a l’acord de 10 de juny de 2015 
de la CTUB com segueix: 
    
Les dues prescripcions derivades del propi acord (apartat 5 anterior) referents a les 
fitxes 10, 21 i 25, s’han complimentat amb l’esmena oportuna, fent-ho extensiu a la fitxa 
22 i a algunes errades materials i contradiccions detectades.  
 
Les prescripcions derivades de l’informe de l’OTAA sobre el contingut d’aquest Pla 
Especial (apartat 6 anterior) en referència a l’informe de l’ACA cal dir que ja fou 
complimentat en el document de Pla Especial aprovat definitivament. 
    
Pel que respecta a la referència al PDUSC a les fitxes dels elements N1 i N32 cal aclarir 
que la referència a la N32 és errònia i cal referir-se a la N31. 
  
Pel que fa a legislació, normes i gestió del Pla Especial, s’han complimentat incorporant 
un nou article 35 de la Normativa anomenat Condicions ambientals.   
 
De tot el qual s’informa als efectes de poder procedir a la verificació, per ple, del 
2on.Text Refós del Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals del sòl no 
urbanitzable de Vilanova i la Geltrú.”  

 
Fonaments de dret: 
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1.- Arts. 85, 96, 106 i 107 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i l’article 17.6  del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
 
2.- L’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments 
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures 
de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la 
seva aprovació definitiva, 
 
3.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de l’Ajuntament, 
de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim Local, en relació amb 
l’article 85. 1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme.  
 
D’acord amb l’article 114.3 k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), el referit acord requereix el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
Per tot l’exposat, vist el document de text refós d’aquest d’aquest Pla Especial i catàleg de 
masies i cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, l’informe tècnic 
favorable del Cap de Servei d’Urbanisme i l’informe jurídic incorporats a l’expedient,  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 
Serveis a la Ciutat proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Verificar el segon Text refós del Pla Especial i catàleg de masies i cases rurals 
del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, que incorpora el compliment de les 
prescripcions contingudes en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
de data 10 de juny de 2015, d’acord amb l’informe tècnic favorable del Cap del servei 
d’Urbanisme incorporat a l’expedient. 
 
SEGON.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el present acord, 
juntament amb el Text refós verificat, degudament diligenciat, que inclou el text de les 
normes urbanístiques i els plànols d’ordenació, per triplicat i en suport informàtic i en 
format de tractament de textos, per a la seva publicació en el DOGC i consegüent 
executivitat. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats que consten a l’expedient. 

QUART.- 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 corresponents contra l’acord definitiu que, si escau, pugui adoptar la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el marc de les seves competències. 

CINQUÈ.- Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en 
depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
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resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.” 
 
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la presidència. 
 
 
 

                                     
 
 

    
 
 
 
 
      
 
 
 

Tomás Bonilla Núñez

Cap dels Serveis Jurídics-Adm. d'Urbanisme

Josep Gomariz Meseguer

El Secretari Accidental

Neus Lloveras Massana

L'alcaldessa
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