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Assumpte: Pla de millora urbana del nucli antic del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 8 de març de 2012, ha 
adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord següent :

L’expedient  de  Pla  de  millora  urbana del  nucli  antic,  de  Vilanova  i  la  Geltrú,  ha  estat 
promogut i tramès per l’Ajuntament. 

En relació amb aquest expedient,  la Comissió Territorial  d’urbanisme de Barcelona,  en 
sessió de 16 de desembre de 2010 va adoptar l’acord següent en relació amb l’expedient 
de referència: 

“-1 Indicar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que aquesta Comissió Territorial d'Urbanisme 
de  Barcelona no pot donar l’assabentat a l’aprovació definitiva atorgada per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en data 19 de gener de 2009, referent al  Pla de millora urbana del nucli  
antic d’aquest municipi, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins que s’aporti un text refós del  
Pla de millora urbana que reguli únicament els aspectes propis del planejament derivat o be 
s’incorporin  en el  document a títol informatiu les determinacions regulades a la Modificació  
puntual del Pla general d’ordenació urbana del nucli antic.

-2 Advertir a l’Ajuntament que l’acord d’aprovació definitiva del Pla de millora urbana es va  
publicar amb anterioritat al lliurament a la Comissió de la documentació tècnica i administrativa  
completa als efectes d’informació, coordinació i arxivament. En aquest sentit, cal indicar que 
d’acord amb l’article  86 del Text refós de la Llei  d’urbanisme,  aprovat pel  Decret  legislatiu  
1/2005, de 26 de juliol,  el lliurament a la Comissió de la documentació completa del Pla és  
condició per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del mateix”. 

En data 3 de febrer de 2012, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tramet a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona el Text refós del Pla de millora urbana del nucli antic, 
verificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 23 de gener de 2012. 

Atenent a l’informe dels serveis tècnics, cal indicar que un cop verificada la documentació 
aportada,  es  constata  que  el  document  presentat  incorpora  a  títol  informatiu  les 
determinacions regulades a la Modificació puntual del Pla general del nucli antic que es va 
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tramitar simultàniament al  present Pla de millora urbana, tal  com requeria l’acord de la 
Comissió de 16 de desembre de 2010. 

Fonaments de Dret
Vist el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, i el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol;

Resolució
Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

-1 Donar-se per assabentada aquesta Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
l’aprovació definitiva atorgada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió de 
data 23 de gener de 2012, del Pla de millora urbana del nucli antic, promogut i tramès per 
l’Ajuntament,  a l’efecte de l’article 86 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, d’informació, coordinació i arxivament, atès que el 
document aportat incorpora a títol informatiu les determinacions regulades a la Modificació 
puntual del Pla general del nucli antic que es va tramitar simultàniament, tal com requeria 
l’acord de la Comissió de 16 de desembre de 2010. 

-2  Indicar  a  l’Ajuntament  que,  una  vegada  s’hagi  efectuat  la  publicació  de  l’acord 
d’aprovació definitiva, ens ho comuniqui als efectes que estableixen els articles 15.1, 17.1, 
del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 305/2006, de 18 de 
juliol, i d’acord amb l’article 86 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 

-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

La secretària de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona
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