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EDICTE

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2018, va aprovar, 
entre d’altres, el següent: 

ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú per incloure l’ús residencial especial al sòl de sistemes 
d’equipaments col·lectius, espais esportius i equipaments educatius, redactat pels 
serveis tècnics del Servei d’Urbanisme d’aquest Ajuntament.

SEGON.- Aprovar la suspensió de la tramitació d'instruments de planejament i gestió 
urbanística i l'atorgament de llicències, dins l'àmbit delimitat al plànol corresponent, 
d'acord amb les previsions legals aplicables.

TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en 
l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, 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 96, 85 i Disposició Addicional 
Desena del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe, si s’escau, 
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini establert legalment.   
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient, Plaça de la Vila, núm. 8, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona). 

Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, no procedeix interposar cap recurs, 
sens perjudici de la possibilitat d’interposar posteriorment els recursos corresponents contra l’acord 
definitiu que, si escau, pugui adoptar la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el marc de les 
seves competències. 
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