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E D I C T E 

 

El Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del 4 de juny de 2012, va prendre, 
entre d’altres, el següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana de Vilanova i la Geltrú, a l’àmbit de la UA7, Racó de Santa Llúcia, 
polígons 2.1 “Poble Pescador” i 2.2, “La Cucanya”, presentat a instàncies de 
l’entitat mercantil “Reprentex, SL”, segons document redactat pels equips 
redactors AIM3 i Taller-Tres Arquitectura, S.L.P., signat pels arquitectes Jordi 
Artigas i Modesto Escribano, assumint expressament la iniciativa pública per a la 
seva formulació, d’acord amb l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
De conformitat amb l’informe favorable de l’arquitecte municipal incorporat a 
l’expedient, la present aprovació inicial resta condicionada al lliurament d’un 
document refós per a l’aprovació provisional que incorpori les prescripcions de 
l’apartat 3 de dit informe tècnic. 
 
SEGON.- En compliment dels objectius propis d’aquesta modificació 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 modificació de PGO comporta dins la totalitat de 
l’àmbit objecte d’aquest expedient la suspensió de la tramitació de qualsevol 
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 la modificació.  
 
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, els efectes 
d’aquesta suspensió tindrà una durada màxima de dos anys, comptadors a partir 
de la data de la seva publicació al BOP, i 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). 

 
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. 
 



 
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 articles 96 i 85 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme.    
 
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’entitat mercantil “Reprentex, SL”.  
 
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.” 
 
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. 
 
 
 
El regidor d’Urbanisme, Obres i Habitatge 
 
 
Joan Giribet de Sebastián 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 6 de juny de 2012 
 


