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JOSEP GOMARIZ MESEGUER, secretari 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 de l’ ajuntament en sessió ordinària de data 11 de 
febrer del 2019 va a aprovar, entre altres, el següent :

“ACORD:

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes en data 20 d’abril de 2018 (registre d’entrada núm. 
2018014132); per l’Associació “Tot Comerç” en data 23 d’abril de 2018 
(registre d’entrada núm. 2018014274); i pel Grup Municipal “Candidatura 
d’Unitat Popular” en data 20 d’abril de 2018 (registre d’entrada núm. 
2018014158), d’acord amb els motius i justificacions continguts a l’informe 
dels serveis tècnics d’Urbanisme, incorporat a l’expedient i a la part 
expositiva del present acord.

SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú en els àmbits de sòl urbà Masia d’en 
Barreres I – II, d’acord amb el document de modificació redactat pel Sr. 
Guillermo Muñoz Barduzal, arquitecte membre de “GRAM, Arquitectura i 
Urbanisme”, i promogut per CEL URBÀ, S.L.

El document de modificació incorpora el contingut de les prescripcions dels 
informes sectorials rebuts i de les introduïdes d’ofici, segons es ressenya a 
l’esmentat informe dels serveis tècnics d’Urbanisme.

TERCER.- Trametre el present acord, juntament amb una còpia de 
l’expedient administratiu complet, tres exemplars del document de 
Modificació puntual de Pla General d’Ordenació, degudament diligenciats, 
així com una còpia del dit document en suport informàtic a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva, 
d’acord amb l’article 80 a) del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).
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QUART.- Donar a aquest acord la publicitat que sigui preceptiva, i notificar-lo 
a l’entitat promotora així com als interessats al.legants que consten a 
l’expedient, amb expressió dels recursos que siguin escaients.”

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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