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Disposicions

EDICTE

de 28 de novembre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona referent al municipi de Vilanova i la Geltrú.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 03 de juliol 
de 2008, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2006/025525/B
Pla especial urbanístic Casa del Mar, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 
exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar deinitivament el Pla especial urbanístic Casa del Mar, de Vilanova i la 
Geltrú, promogut per la societat Inmuebles y Valores, SL i tramesa per l’Ajuntament, 
pel que fa exclusivament a l’àmbit territorial inclòs dins el seu terme municipal, amb 
la correcció de l’errada material, que s’incorpora d’oici, següent:

1.1 Es substitueix en el punt II -Normativa urbanística, apartat 1. Deinició 
i divisió en àrees, la referència, Estudi de Detall, per la referència, Pla especial 
urbanístic.

—2 Publicar aquest acord, i les normes urbanístiques corresponents al Diari 

Oicial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, 
tal com indica l’article 100 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i al promotor.

Contra l’acord anterior, que no posa i a la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, modiicada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC. El 
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i notiicat la 
resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta 
baixa, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h.

Barcelona, 28 de novembre de 2008

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
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ANNEX

Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic Casa del Mar, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
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