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Decret núm  20/2020 
Data: 09/03/2020 
Assumpte: Modificació projecte c/11 de setembre 

 
 

DECRET ALCALDIA Nº 20/2020 
 
 
Aprovació inicial de la modificació del Projecte d’urbanització “ arranjament del 
carrer Onze de setembre. 
 
Fets 

 
Atès que el ple de la Corporació municipal, en sessió de 9 d’agost de 2018 va 
aprovar definitivament el projecte d’urbanització del carrer Onze de setembre 
dels Guiamets, en el tram que va des de l’inici de l’àmbit del PAU-1, fins al carrer 
Pantà, havent-se publicat en el BOP de Tarragona número 176, de 12 de 
setembre de 2018. 
Atès que l’esmentat projecte d’urbanització del carrer Onze de setembre preveu 
la seva execució en dos àmbits urbanístics, un en el polígon d’actuació PAU-1, i 
l’altre en el pla parcial SUD-1. 
Atès que el sistema d’actuació del PAU-1 és per Cooperació i que l’Ajuntament 
dels Guiamets ja va aprovar el corresponent projecte de reparcel·lació el que 
comporta la disponibilitat per l’inici del procés urbanitzador del carrer Onze de 
setembre. 
Atès que el sector SUD-1, té com a sistema d’actuació el de compensació,  no 
estant previst de forma immediata el seu desenvolupament. 
Atès que en sessió plenària de 5 de març de 2020, l’Ajuntament dels Guiamets 
ha aprovat inicialment el conveni urbanístic mitjançant el qual Unió Fruits, SCCL, 
cedeix i urbanitza al seu càrrec, a l’Ajuntament  el sòl destinat a sistema vial 
públic en l’àmbit del SUD-1, que dona continuïtat al carrer Onze de setembre, 
fins al carrer Pantà, i en el que entre d’altres punts i per tal de poder donar 
compliment a aquesta obligació s’ha previst la necessitat de modificar el projecte 
d’urbanització del carrer Onze de Setembre, al qual s’ha fet esment, en el sentit 
de dividir la seva execució tres fases. La primera fase correspondrà a la 
urbanització del tram objecte de cessió en el tram comprés entre el carrer 
Sindicat i el carrer Pantà, el qual haurà de ser executat per la Unió Fruits, SCCL, 
i al seu càrrec. La segona fase, la qual haurà d’executar-se simultàniament a la 
de la primera fase, comprendrà una superfície de 615 m2, aproximadament, que 
donarà continuïtat al tram executat per la Cooperativa i que es troba en l’àmbit 
del PAU-2. I la tercera fase correspondrà a la resta del viari previst en l`àmbit del 
PAU-2. 
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Atès que els arquitectes, Rosa M. Poyo Perelló i Antoni Masalias Ibañez, donant 
compliment  a l’encàrrec efectuat per l’Ajuntament en ordre a redactar la 
modificació del projecte d’urbanització del carrer Onze de setembre aprovat 
definitivament en data 09.08.2018, per tal de preveure la seva execució en tres 
fases, d’acord amb les disponibilitats i la posada gradual en servei del vial 
urbanitzat, han presentat el projecte modificat per la urbanització del carrer Onze 
de setembre, preveient-se la seva execució en tres fases i que s’adequa a la 
previsió esmentada anteriorment. 
Vist l’informe tècnic de l’arquitecte Sr. Aleix Cama en relació al modificat redactat 
pels arquitectes Sra. Rosa M. Poyo Perelló i Sr. Antoni Masalias Ibañez. 
Vist el que disposen els article 72 i 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya. 
Vist que l’article 119 del decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, determina el 
procediment a seguir per l’aprovació del projecte d’urbanització per remissió 
d’allò disposat en l’article 89 del mateix text legal. 
Vist que la competència per l’aprovació dels projectes d’urbanització és de 
l’Alcaldia-Presidència de conformitat a allò disposat en l’article 21.1.j de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Per això, 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.  APROVAR  inicialment  la  modificació  del  Projecte d’urbanització 
del carrer Onze de setembre, des del seu inici, en l’àmbit urbanístic del PAU-1, 
fins al carrer Pantà en l’àmbit urbanístic del  SUD-1, per a la seva divisió en tres 
fases d’execució. 
 
SEGON. PUBLICAR l’acord al  Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la Seu electrònica de la pàgina web 
de l’Ajuntament i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació, pel 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la darrera publicació. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord  a la societat cooperativa UNIÓ FRUITS, 
SCCL. 
 
Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte de tràmit que no decideix 
directament o indirectament el fons de l’assumpte, no determina la impossibilitat 
de continuar el procediment, ni  produeix indefensió o perjudici irreparable a drets 
i interessos legítims, no cabrà cap recurs en virtut del que estableix l’article 112 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  procediment administratiu comú  de les 
administracions públiques. 
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                                  Els Guiamets, 9 de març de 2020.                                                                                                                  

 
L’ Alcalde,                                                                Davant meu, 
                                                                        El Secretari interventor 
 
 
 
 
 
 
 

Miquel Perelló Segura                                 Jordi M Olivé Avila  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


