
Dijous, 11 d'agost de 2011

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

EDICTE

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 2 d’agost de 2011, va prendre, entre d’altres, 
l’acord següent:

“PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del sector Masia d’en Barreres II, promogut per l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i elaborat per l’empresa Promoció Industrial Vilanova, Societat Anònima Municipal (PIVSAM), que 
incorpora el contingut del projecte de reparcel·lació aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en data 25 de 
setembre de 2007 i esmenat com a conseqüència de l’estimació parcial d’alguns dels recursos de reposició presentats, i 
que va ser declarat nul per la sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona de 29 de juny 
de 2010 per l’existència d’un defecte formal en la seva tramitació.

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, en el tauler d’anuncis 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 document anteriorment esmentat pel termini de DOS (2) MESOS, a comptar des de la 
darrera publicació obligatòria, de conformitat 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, i els articles 119 i Disposició Addicional Desena del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.

A  aquests  efectes,  l’expedient  estarà  a  disposició  de  qualsevol  interessat  als  Serveis  Jurídics  i  Administratius 
d’Urbanisme, carrer de Josep Llanzà 1-7, 1r, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de dilluns a divendres de 9:30 a 
14:00 h.

TERCER.-  Notificar el  present  acord a les persones propietàries del  sector  Masia d’en Barreres II  i  a  la resta de 
persones interessades en l’expedient, concedint-los audiència per termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació.”

Actes de tràmit

Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, no procedeix interposar cap recurs, sense perjudici 
de les al·legacions que pugueu fer i que seran considerades en la resolució que posi fi al procediment.

L’article 39 de la Llei 30/1992, de 16 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, estableix que els propietaris i altres persones interessades en aquest procediment tenen el deure 
legal de proporcionar a aquest Ajuntament les dades de les que tinguin coneixement i que permetin identificar a altres 
interessats en el procediment que no hagin comparegut en aquest. Segons l’article 128 del Decret 305/2005, de 18 de 
juliol, que aprova el reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya, i preceptes concordants, en el cas que vostè es 
consideri titular d’un dret de reallotjament, per ser ocupant legal d’un habitatge afectat per l’actuació, haurà de sol·licitar 
el seu reconeixement de forma expressa durant el tràmit d’audiència que s’inicia amb l’obertura del període d’informació 
pública d’aquest projecte i pel termini en què aquesta informació pública es mantingui oberta. D’acord amb allò que 
estableix l’article 148.1 lletra c del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya,  us  comuniquem que  si  de  la  finca  aportada  en  resulten  diverses  finques  resultants,  les  càrregues  es 
traslladen a totes elles, llevat que es determini una altra cosa per acord unànime de les persones interessades. Aquest  
acord pot fer-se constar en el projecte mitjançant compareixença conjunta o successiva de les persones interessades, 
de la que s’ha d’estendre la diligència corresponent.

Vilanova i la Geltrú, 3 d’agost de 2011
El regidor d’Urbanisme, Obres i Habitatge, Joan Giribet de Sebastián

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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