DECRET 23/2014
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 complementaria, elaborat pels Serveis
Tècnics de la Diputació de Lleida, amb registre d’entrada 678/14, de data 4 de
març, anomenat “Modificat núm. 2 de la connexió de l’Av. de Josep Mas Dordal
amb l’enllaç sud de l’autovia A-22”.
Atès que el projecte es troba, en part dins del sector SUD-6 del POUM, i en part
fora d’ell, tot i que és un vial que consta en el POUM com a càrrega externa del
sector SUD-6 per tal de permetre la connexió amb l’enllaç de l’autovia A-22.
Atès que està aprovat el Pla Parcial del sector per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme, de data 21 de setembre de 2010, publicat en el DOGC 5737, de
data 19 d’octubre de 2010. Al mateix temps, també es troba aprovat
definitivament el projecte d’urbanització bàsica del sector SUD-6, al que haurà
de donar compliment aquest document que ara s’aprova.
Atès que aquest document és la segona modificació arran de l’aprovació inicial
portada a terme per Decret de l’Alcaldia 173/2010, de data 27 d’octubre de 2010,
que amplia l’objecte de l’obra incloïen la connexió al polígon del Pla de la Creu i
una millora en l’entroncament amb l’enllaç de l’A-22.
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 Refós 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 complementaria, elaborat
pels Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, amb registre d’entrada 678/14 de
4 de març, anomenat “Modificat núm. 2 de la connexió de l’Av. de Josep Mas
Dordal amb l’enllaç sud de l’autovia A-22”.
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 per l’afectació de finques.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde,

Almacelles, 6 de març de 2014

L’Alcalde
Josep Ibarz i Gilart

Davant meu,
El Secretari Accidental

