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Divendres, 20 de maig de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient

EDICTE

- Exp.18/13-URB

El Ple, en sessió ordinària de data 2 de maig de 2016, va aprovar, entre d'altres, el següent:

ACORD: 

"PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació en el sector Eixample Nord, del terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú, d'acord amb el document de Modificació incorporat a l'expedient, redactat per l'UTE 
Serra-Vives-Cartagena Arquitectes, S.L.P-Manuel Ruisánchez Arquitectes, S.L.P., Unió Temporal d'Empreses, segons 
encàrrec  efectuat  per  aquest  Ajuntament,  i  vist  l'informe  favorable  dels  Serveis  Tècnics  d'Urbanisme  incorporat  a 
l'expedient.

Atenent que aquesta modificació puntual de PGO substitueix a l'aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 26 
de març de 2007, s'acorda deixar-la sense efecte, d'acord amb els motius i justificacions que consten a l'apartat III de la 
part expositiva del present acord.

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 i sotmetre'l a informació pública, juntament amb l'informe de sostenibilitat ambiental 
i els altres documents urbanístics incorporats a l'expedient, pel termini de QUARANTA CINC (45) DIES des de la darrera 
publicació  obligatòria,  així  com efectuar  també simultàniament  les  consultes  que  procedeixin,  d'acord  amb el  que 
estableix el document de referència ambiental propi d'aquest expedient, en els mitjans i termes previstos legalment.

Dit període d'informació pública es farà també efectiu en el marc del programa de participació ciutadana aprovat pel Ple 
de la Corporació en data 3 de novembre de 2014.

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.

QUART.- Publicar el present acord, per edicte, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 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.

L'expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d'Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer Josep 
Llanzà 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector "Eixample Nord" i a l'Institut 
Català del Sòl.

SISÈ.-  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.

SETÈ.- Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències 
defensar  els  drets  dels  ciutadans  i  de  les  ciutadanes  de  Vilanova  i  la  Geltrú,  en  totes  aquelles  actuacions  de 
l'Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.
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Divendres, 20 de maig de 2016

Vilanova i la Geltrú, 10 de maig de 2016
El regidor, Gerard Llobet i Sánchez

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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