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JOSEP GOMARIZ MESEGUER, 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 el Ple municipal en sessió ordinària de data 8 d’abril de 
2019 va aprovar entre altres el següent:

“ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
de Vilanova i la Geltrú en els conjunts  G, K i L del Pla Especial de Reforma Interior 
Pirelli Mar i en les dues parcel·les situades al Passeig del Carme 37-38, presentat 
pel Sr. Raúl Cervero Pérez, en representació de la societat SPV Reoco 1, SLU, S.L, 
i redactat per Enric Batlle Durany i Joan Roig Duran, arquitectes, assumint 
expressament la iniciativa pública per a la seva formulació, d’acord amb l’article 
101.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme. Tot això de conformitat amb l’informe 
favorable dels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat a l’expedient.

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. 

D’acord amb l’informe favorable dels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient, es proposa que en el període d’informació pública es sol·licitin els 
següents informes: 

Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento).

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Ministerio de Fomento).

Direcció General de Comerç.

Direcció General de Turisme.
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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). “

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la 
presidència.
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Tomás Bonilla Núñez

Cap dels Serveis Jurídics-Adm. d'Urbanisme

Josep Gomariz Meseguer

Secretari

Neus Lloveras Massana

L'alcaldessa
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