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El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que va celebrar el dia 4 de maig de 
2009, va prendre, entre d’altres, l’acord següent: 
 
 
“I. En data 3 de març de 2009, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va 
acordar aprovar inicialment l’Estudi de detall de parcel·la d’ús terciari del sector 
Sobre l’Aragai, emplaçada a la rda. Ibèrica – av. La Collada – c. Pit Roig, presentat a 
tràmit pel Sr. Raimon Clavé Campamà, condicionant la seva aprovació definitiva a la 
presentació d’un document refós que incorpores les prescripcions enumerades a 
l’apartat VIII de l’informe tècnic emes al respecte. 
 

II. L’esmentat Estudi de detall es va sotmetre a exposició pública pel termini de vint 
dies, i es va publicar l’acord d’aprovació inicial, mitjançant edicte, en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 66, de data 18 de març de 2009 i en el Diari de Vilanova, de 
data 20 de març de 2009, així com en el tauló d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina 
web municipal, presentant-se, no havent-se presentat cap escrit d’al·legacions en el 
termini d’informació pública.  
 

III. En data 26 de març de 2009, la Sra. Olga Clavé Alemany, ha presentar un 
document refós del dit Estudi de detall, núm. de registre d’entrada 7911/1, que 
incorpora les prescripcions contingudes en l’acord d’aprovació inicial, per tal de 
procedir a la seva aprovació definitiva.  
 

IV. Per tot l’exposat, d’acord amb l’informe tècnic municipal emes al respecte, i de 
conformitat amb la disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, que remet als articles 
64,65 i 66 del DL 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en materia urbanística, la Comissió informativa de Ciutat 
Sostenible i participació, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent, 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar definitivament l’Estudi de detall de parcel·la d’ús terciari del sector 
Sobre l’Aragai, emplaçada a la rda. Ibèrica – av. La Collada – c. Pit Roig, presentat a 
tràmit per la Sra. Olga Clavé Alemany. 
 

SEGON.  Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels 
diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web 
municipal d’aquest Ajuntament, per a la seva executivitat. 
 
TERCER. Trametre un exemplar del document i una còpia de l’expedient 
administratiu complet, degudament diligenciats, a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, pel seu coneixement. 
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QUART. Notificar aquest acord als interessats.”  
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb 
caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES 
a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.  
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
DOS MESOS a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.  
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del 
recurs contenciós administratiu serà de SIS MESOS a comptar des del dia següent al dia en 
què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 

 
 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú,  8 de maig de 2009. 
 

 
 
El secretari 

 
 
 
Josep Gomariz i Meseguer 

 


