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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.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades en data 20 de 
maig de 2019 (registre d’entrada núm. 2019019887) pel grup municipal 
“Candidatura d’Unitat Popular” (CUP) referents a: 1) l’omissió a la referència 
expressa de la presentació d’una al·legació durant la tramitació de la Modificació del 
PERI Pirelli Mar, en el sentit que el document per a l’aprovació provisional esmena 
aquesta errada formal i fa menció expressa de l’al·legació presentada pel grup 
municipal de la CUP; i 2) a la llengua en la qual es redacta el document, en el sentit 
que el document que es tramita per a l’aprovació provisional, i en conseqüència el 
que finalment ha d’aprovar-se definitivament, està redactat en català; i 
DESESTIMAR la resta de les al·legacions presentades pel referit grup municipal 
CUP, tot això 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 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.

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 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.

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.
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CINQUÈ.- 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.
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Isidre Martí Sardà

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

L,alcaldessa
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