
El tema 27 de desembr$ 1991- 8

Urbanisme

Amb aquesta operació, Venta Catálogo es trasllada de Sani Pere de Ribes a Vilanova i la Geltrú

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i I'empresa de venda per
correspondencia Venta Catálogo, S.A., signaran un convent
urbanístic pel quall'empresa, fins ara ubicada a Sant Pere de Ribes,
ocupara els terrenys de la desapareguda fabrica d'lndústries

F~UX

Marques. L'Ajuntament modificara el Pla General per permetre la
instal.laci6 de Venca, mentre que I'empresa es compromet a pagar
a l'Ajuntament 150 milions de pessetes i a fer front a les despeses
d'urbanitzaci6 del Pla Parcial, valorades en 121 mllíons,

L'empresa es compromet a pagar les despeses.d'urbanització i 150 rnilions més

Venta Catálogo ocupara els terrenys
de I'antiga fabrica Marques
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L'empresa de venda per
correspondéncia Venta Catálo- •
go, SA, situada al polígon in-
dustrial de Sant Pere de Ribes,
es trasuacará als terrenys de
I'antiga fabrica d'lndústries
Marqués, rehabilitant les naus
actualment exístents. Venca i
I'Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú signaran un conveni ur-
banístic pel qual I'empresa es
compromet a ferfront als costos
d'urbanitzaci6 del Pla Parcial i a
pagar 150 milions de pessetes
a I'Ajuntament per diversos
ccnceptes,

El conveni entre l'Ajuntament
i I'empresa, aprovat en el Pie
del passat dissabte, estableix
que el Consistori modificara el
Pla General i tramitara el Pla
Parcial que afectara exclusiva-
ment els terrenys que ocupava
Indústries Marques, amb
I'objecte d'aconseguir un sostre

edificable de 85,000 metres
quadrats,

El Pla Parcial sera redactat
per la societatmunicipal Plvsarn,
L'extensi6 total del Pla Parcial
és d'unes 11 hectarees, segons
ha informat al DIARI el gerent
de Pivsam, Caries Babol. Se-
\/ons Babot, aquesta extensló
Justifica la realltzacló d'un PIa
Parcial. "

CO'NTRAPRESTACIONS

Venui Catalogo, per la seva
banda, pagara a l'Ajuntament
60 milions de J)eJsetes en con:
cepte de compensaci6 per la
cessió de s61 destinat a zona
verda i equipaments, 50 milions

,de pessetes pel 10 per .cent
d'aprofitament mig que "hauria
de rebre l'Ajuntament i que ao-
qutrírá directament vénca i 40
milions més per a l'execuci6
d'obres externes a t'área

d'actuaci6, basícarnent de cla-
vegueram, necessárles per
assegurar la viabilitat técnica
del polígon, En total, Venta
Catálogo aportara 150 milions
de pessetes a la ctutat,

D'altra banda, I'empresa es
compromet a abonar els 121
milions de pessetes que cos-
taran les obres d'execuci6 del
Pla Parcial, més uns altres.14
per fer front a les obres
d'ajardinament del políqon, la

zona verda del qual ocupara
uns 14,000 metres quadrats.

CARACTERiSTIQU ES

Segons el conveni aprovat
per l'Ajuntament, Venta Catá-
logo té unes previsions de
crelxement que exigiran la
construcci6 de noves edifica-
cions fins a-completar una su-
perfície construfda total de
(P••••• la pigln •• egüent)

RECAMEN, S~L.
Recadero ~ mensajero

pequeña paqueteria, entrega y recogida de
documentos y recados en general

VILANOVA-SARC2LONA-VIL,ANOVA
800 ptas. servicio, y díaríe,

De 6 a 16 h. entreQay recogidas a Barcelona
al tel. movil 908 14 88 87

Tardes, recogidas hasta las 20 h. para
Barcelona al tel. móvil o al tel: 815 06 84

No destroce su hogar
lIámenos sin compromiso

8934060

LI-DE
Limpieza y desatascos

Descalcificamos
qu trnícamente tuberías,
, agua caliente y trra, '

Limpiamos todo tipo de
d~sagüe~ (lavabos, W,C, ,
bal\eras,'fregaderas, etc. '
Alcantarülados generales

. • ' por sistema .
hldrodinámlco.

Limpiamos cisternas y
reparamos calentadores

todas marcas

Servicio de lunes a
sábado. aülnce anos dE
experiencia nos avalan_
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85.000 metres quadrats.
L'Ajuntament de Vilanova es-
pecifica en el conveni que con-
sidera interessant la reutilitza-
ció de I'antic edifici d'lndústries
Marques, a través d'un procés
que garanteixi la legalitat urba-
nístíca de' l'operaci6i la
instal.lació de I'empresa Venta
Oatálcqo. a la vista, diu
l'Ajuntament, de la creacló de-
lIocs de treball que alxO
comportara: .

El gerent de Pivsam, Caries
Babot, afirma que el convenl
té novetats pel 'fet que
I'empresl aporta dlners per a
slstemes generals externs al
Pla Parcial. Babat assegura
que atxó esta perfectament
prevlst en la leglslacló urna-
nlstlca. En' el conveni signat·
entre l'Ajuntament i Cables Pi-
relli par al trasllat de part de la
seva activitat a la zona de la
Pastera, l'ernpresaja es va fer
cilrrec de la' urbanitzaci6 d,el
carrer adjacent, fora de l'ámbít
estricte de l'actuaci6.

INFORME DEL
SECRETARI

L'informe jurídic del secretari
de l'Ajuntament, Jaurne' Sán-
chez Isac, que acompanyaeí
conveni, afirma que
I'urbanlsme concertat esta
admes en el nostre dret po-
sttlu. Convenir quelcom a
canvl de determlnades con-
traprestaclons que a'lnsert-
ran dlns del marc de l'acclO

!.

VentaCatáJoQoés I;~rnpresallderenvendapar~.spO~cia,. •

urnanlstlca municipal, és ad-
mes per I'ordenament urba-
nístíc.

L'informe del secretari creu
que els beneficis d'interés ge-
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'. ,
rieral que aporta'el convéní ;'6n
considerats suficients per
l'Ajuntament com .par a apro-
var-Io. El grup municipal del
PSC va .votar 'en contra oe

I'aprovació de I'inici de la re-
dacci6 del Pla Parcial, per
considerar que cal ordenar tot
el sector de la Torre d'en Bagué
i no només I'espai ocupat per

I'antiga fabrica Marques.
El convenís'naurla d'haver

sig'nat dillúns passat, pero una
indisposició de I'alcalde va

.obligar a aíornar I'acte.


