DECRET 26/2014
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret
d’Alcaldia:
Vist el document projecte d’urbanització de tres trams del carrer d’Anselm Clavé
i un tram del carrer del Canigó i d’Albert Lleó, elaborat per l’arquitecte Jordi Bosch
Novell, amb registre d’entrada 534/14, de data 18 de febrer.
Atès que el projecte es troba dins la zona urbana de la vila i suposa una
reurbanització de la zona afectada.
Atès que el que realment li transmet el caràcter de vial és la seva situació
estratègica dins del nucli urbà d’Almacelles, ja que se situa en un lloc frontissa
entre les deu illes de la Il·lustració regulades pel Pla Especial de la Subzona del
Nucli Antic (Clau 1a) formant part del seu àmbit de protecció.
El temps i les diferents intervencions dutes a terme en el cas antic amb la
semipeatonalització del seu carrer Major, han dut el vial que ens ocupa al límit
de les seves possibilitats i, ara més que mai, cal intervenir tant per garantir-ne i
perllongar-ne la seva funcionalitat com continuar amb aquesta voluntat de
recuperar el patrimoni existent i revaloritzar-ne l’entorn.
Vist el que disposa l’article 87.6, 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei d’Urbanisme, i els articles 110 del Decret
305/2006, Catalana que reglamenten la Llei d’Urbanisme, juntament amb el que
disposa l’article 53.1 lletra s del Reial Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, llei
Municipal

RESOLC:

Primer: Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de tres trams del carrer
d’Anselm Clavé i un tram del carrer del Canigó i d’Albert Lleó, elaborat per
l’arquitecte Jordi Bosch Novell, amb registre d’entrada 534/14, de data 18 de
febrer.
Segon: Demanar informes a les companyies subministradores que l’hauran de
lliurar en el termini d’un mes.
Tercer: Exposar al públic l’expedient pel termini d’un mes mitjançant edicte al
BOP, tauler d’anuncis i telemàticament, a fi que es puguin presentar les
al·legacions que es considerin oportunes.

Quart: Notificar l’acord als propietaris interessats.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde,

Almacelles, 11 de març de 2014

L’Alcalde
Josep Ibarz i Gilart

Davant meu,
El Secretari Accidental

