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E D I C T E

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en la sessió or-
dinària 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 incorpo-
ra el contingut del projecte de reparcel·lació aprovat definiti-
vament 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 Ad-
ministratiu 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 divul-
gació 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 pu-
blicació obligatòria, de conformitat amb el previst a l’article 23 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Re-
glament 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, ca-
rrer de Josep Llanzà 1-7, 1r, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Bar-
celona), 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 in-
teressades en l’expedient, concedint-los audiència per termini 
d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la recepció de la 
notificació.”
Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via adminis-
trativa, 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 Ad-
ministratiu 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 suc-
cessiva 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

EDICTE

RECICLATGES GONZALEZ, SL, ha presentat una sol·licitud 
de llicència ambiental per a ampliar l’activitat de GESTIÓ DE 
RESIDUS al carrer Masia Notari, 9 -11 d’aquesta ciutat.

En exercici de la facultat que estableixen els articles 86.1 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Ad-
ministracions Públiques, del Procediment Administratiu Comú, i 
52.1.b de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i proce-
diment de les administracions públiques de Catalunya, i segons 
estableix l’article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de 
prevenció i control ambiental de les activitats, se sotmet el pro-
jecte i la documentació que acompanya la sol.licitud de llicèn-
cia ambiental a un període d’informació pública de 30 dies, a 
comptar des de l’endemà de la inserció d’aquest edicte al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, perquè qui es consideri afectat pugui 
fer les observacions pertinents.

L’expedient es pot consultar al departament de llicències 
d’activitats al carrer Josep Llanza, 1-7, 1r. 

Vilanova i la Geltrú, 2 d’agost 2011
El regidor d’Urbanisme, Obres i Activitats

Joan Giribet de Sebastián

La plaça Mediterrània 
acull els caps de setmana de 
juliol i agost (dissabtes, diu-
menges i festius) la Fira d’Ar-
tesania d’Autor de les sis de la 
tarda a les dotze de la nit.

En aquesta fira participen 
artesans de la comarca del 
Garraf i s’hi pot trobar cerà-
mica, vidre, orfebreria en pla-
ta, bijuteria, samarretes per a 
nens, caixes de fusta i altres 
articles decorats amb motiu 
de la festa major de Vilanova 
i la Geltrú com el drac la mu-
lassa, els diables i altres. La 
fira, que consta de vuit para-
des, té com a objectiu donar 
a conèixer i promocionar la 
feina que fan els artesans 
a la gent de la comarca i de 
fora aprofitant la temporada 
d’estiu. Agustí Ximénez res-
ponsable del col·lectiu d’ar-
tesans vol donar les gràcies 
a tots els col·laboradors i a 
l’Ajuntament. Un altra dels 
objectius és obrir els espais 
de nova creació a les activi-
tats culturals. 
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