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EDICTE
Es fa públic que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària realitzada el dia 15 de
juliol de 2020, va acordar, entre d’altres, el següent:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el PROJECTE D’OBRES LOCALS
D’URBANITZACIÓ de Reforma de la Plaça Salvador Allende i entorn a Viladecans,
d’acord amb el que disposa l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, per remissió dels articles 89.6
del referit TRLU i l’article10.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS).
El pressupost d’execució per contracte (PEC) del referit POLU és de UN MILIÓ SISCENTS QUARANTA-CINC MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS (1.645.779,98 €) l’IVA inclòs.
El finançament de l’execució del POLU de reforma de la Plaça Salvador Allende i
entorn a Viladecans anirà a càrrec de la partida pressupostària següent:
Codi consignació
2100/15301/74000
2100/15301/74000

AD2020
20532
17164

Consignació
VIURBANA: carrers Montserratina S.Allende
VIURBANA: carrers Montserratina S.Allende

Import
1.200.000,00€
300.000,00€

SEGON.- APROVAR l’Autorització i Disposició futura de la despesa a favor de la
SPM VILADECANS RENOVACIÓ URBANA, SL, corresponent a l’actuació de
desenvolupament de l’Adeqüació i Millora Infraest. Carrers àmbit Montserratina
(S.Allende), a càrrec de la següent partida pressupostària de l’exercici 2021:
Codi consignació
21000/15301/74000

A Fut 2020
38753

Consignació
VIURBANA: carrers Montserratina S.Allende

Import
145.779,98€ €

TERCER.- SOTMETRE a informació pública l’esmentat PROJECTE D’OBRES
LOCALS D’URBANITZACIÓ pel termini d’UN MES, de conformitat amb allò que
estableix l’article 119.2 c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’urbanisme; i PUBLICAR el corresponent edicte al Butlletí
Oficial de la Província, en un dels diaris de més tiratge de la província i a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Viladecans.
QUART.- SOL·LICITAR informe, -d’acord amb el que disposa l’article 89.6 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme-, a
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Regió
d’Emergències Metropolitana Sud de la Generalitat de Catalunya.
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CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT a les empreses de subministrament de serveis
afectades pel Projecte d’Obres Locals d’Urbanització (POLU) de Reforma de la Plaça
Salvador Allende i entorn a Viladecans, concretament a la Societat General d’Aigües
de Barcelona, S.A. (AGBAR), Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., Gas Natural SDG,
S.A., Telefónica de España, S.A , per tal que en el termini d’UN MES, es pronunciïn
sobre el contingut del projecte, d’acord amb el que disposa l’article 89.6 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
SISÈ.- NOTIFICAR el present acord a la mercantil SPM Viladecans Renovació
Urbana, S.L., a l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania (direcció d’Àrea de Serveis
Generals, Intervenció i direcció de l’Àrea d’Espai Públic), a l’Àmbit de Transició
Ecològica i Promoció de la Ciutat (direcció àmbit, i direcció de les Àrees de Medi
Ambient i Sostenibilitat, i Planificació Territorial, i als departaments d’edificació i
disciplina; i Gestió i Assessorament).
La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que
corresponguin. Us faig saber que contra aquest acord no pertoca recurs per tractar-se
d’un acte de tràmit, sense perjudici de que contra l’aprovació definitiva es puguin
interposar els recursos pertinents que se li comunicaran en el seu dia.
Viladecans, en la data de signatura electrònica

Tinent d'alcalde de Planificació Territorial
Ajuntament de Viladecans
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