DECRET 58/2016
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb les facultats
que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret d’Alcaldia:

Incoat l’expedient d’aprovació del “Projecte bàsic i executiu d’urbanització d’Urbanització de la
plaça del 2 de Març, carrer de les Barraques, un tram del carrer Major i un tram del carrer del
Batlle Simó, de data 22 de desembre de 2015, núm. d’entrada 3903/15, redactat per BmésR 29
Arquitectes SLP, i a la vista de l’informe de l’arquitecte en Xavier Guerra, de data 16 de març
de 2016 i de la proposta de Secretaria.
Atès el que preveu l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, i els
articles 110 del reglament i 119 del text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret
Legislatiu 1/ 2010 de 3 d’agost,
RESOLC:

Primer: Aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu de nova urbanització de la plaça del 2
de Març, carrer de les Barraques, un tram del carrer Major i un tram del carrer del Batlle Simó,
de data 22 de desembre de 2015, núm. d’entrada 3903/15, redactat per BmésR 29 Arquitectes
SLP, per import de 348.188,43 € més un IVA de 73.119,57 €.
Segon: Sotmetre el projecte d’urbanització a informació pública pel termini d’un mes
mitjançant anunci en el tauler, Butlletí Oficial de la Província, en la premsa periòdica i
telemàticament.

Durant el període d’informació pública, l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que
vulgui examinar-ho, als efectes que es presentin les al·legacions i suggeriments que es
considerin pertinents.
Tercer: Comunicar a les empreses de subministrament de serveis afectades perquè en el
termini d’un mes es pronunciïn sobre el projecte.
Quart: Sol·licitar informe als organismes públics competents i a les companyies
subministradores.

Cinquè: Conclosa la informació pública, remetre les al·legacions presentades als Serveis
Tècnics per al seu informe.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde

Almacelles, 11 d’abril de 2016
L’Alcalde

Josep Ibarz i Gilart

Davant meu,

El Secretari Accidental

