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Àrea de Territori i Espai Urbà
Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i 
Projectes i Obres d’Urbanisme

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en 
la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

                                Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Isidre Martí Sardà, secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
comarca del Garraf, per ordre de la presidència de la corporació i de conformitat 
amb allò que estableixen els articles 204 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les Entitats Locals, 

CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent, en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 
2 de desembre del 2019, es va adoptar el següent acord:

“PRIMER.- Aprovar provisionalment el Pla Especial per a l’adequació de la Masia 
Alonso com a allotjament rural, promogut pel Sr. Andreu Teixidó Bruguera, de 
conformitat amb l’informe favorable de l’arquitecte municipal del Servei d’Urbanisme
incorporat a l’expedient.

SEGON.- Trametre el present acord juntament amb l’expedient administratiu 
complet, degudament diligenciat, així com el document tècnic de planejament, a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva.

TERCER.- Donar a aquest acord la publicitat que sigui preceptiva i notificar-lo als
interessats que figuren a l’expedient.

QUART.- Peu de recursos:
“Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, en trobar-se pendent 
de la seva aprovació definitiva, no procedeix interposar cap recurs, sens perjudici de la 
possibilitat d’interposar posteriorment els recursos corresponents contra l’acord d’aprovació 
definitiva que, si escau, pugui adoptar la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en 
el marc de les seves competències.” ”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat.

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
Isidre Martí Sardà

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

L,alcaldessa
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