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INFORME TÈCNIC 
 
Expedient: projecte d’urbanització 
Peticionari: Ajuntament dels Guiamets 
 

Emplaçament: C/ de l’Onze de setembre 
 Els Guiamets 
 
 

ANTECEDENTS 
 
El “Projecte d’obres d'arranjament del c/ Onze de setembre” havia estat aprovat 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament dels Guiamets en sessió del dia 11 de maig 
de 2018 i va ser aprovat definitivament en data 9 d’agost de 2018 pel mateix 
Ple. 
 
Ara es presenta una modificació d’aquest projecte que porta per títol: 
“PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ MODIFICAT. ARRANJAMENT DEL 
CARRER ONZE DE SETEMBRE” signat pels arquitectes Rosa M. Poyo Perelló 
i Antoni Masalias Ibañez i que porta data de març de 2020. 
 
L’actuació en conjunt està prevista per el desenvolupament dels polígons 
d’actuació PAU 1, 2 i 3 del POUM i inclou, a més, l’adequació d’un tram ja 
pavimentat i la prolongació des del carrer del Sindicat fins al carrer del Pantà. 
 
El planejament general urbanístic d’aplicació és el POUM dels Guiamets, 
publicat al DOGC núm. 6157, publicat el dia 26 de juny de 2012 i les seves 
modificacions puntals en vigor, en especial la Modificació puntual número 2 del 
POUM àmbit PAU 3, publicada al DOGC núm. 7577 de data 13 de març de 
2018. 
 
La necessitat de modificar el projecte de referència ve donada per què existeix 
la possibilitat d’execució immediata de dos trams de l’actuació, cosa que no es 
contemplava en el projecte aprovat. 
 
Així, el tram que uneix el carrer del Sindicat amb el carrer del Pantà que no 
forma part de les obligacions urbanístiques dels PAUs 1, 2 i 3, i que segons el 
Conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament dels Guiamets i la Cooperativa 
UNIÓ FRUITS SCCL, ha de ser executat a càrrec d’aquesta entitat, 
correspondria a la Fase I del projecte aportat. 
 
Un altre tram d’uns 35 m, a partir del carrer del Sindicat i que dona façana a la 
parcel·la destinada a usos industrials que correspon a part del PAU 2 es 
delimita com a Fase II d’aquest projecte. 
 



Aquests dos primers trams són funcionalment autònoms per la seva posta en 
servei, primer el de la Fase I i a continuació el de la Fase II. 
 
El tram restant correspon a la Fase III del projecte i afecta als PAUs 1, 3 i, en 
part al PAU 2. 
 
Els tres PAUs afectats pel projecte presentat tenen els projectes de 
reparcel·lació aprovats definitivament. 
 
D’acord amb la modificació del projecte el pressupost de les obres es reparteix 
de la següent manera: 
 
Viari PAU 1 i 3 783,05 m2 es el 31,72% de l’àmbit, 150.551,83 €, a assumir 
íntegrament per les quotes urbanístiques procedents dels projectes de 
reparcel·lació dels PAUs 1 i 3. Inclòs en la Fase III del projecte. 
 
Viari consolidat 388,30 m2 es el 15.73% de l’àmbit, 74.658,86 €, aquesta 
despesa es assumida per l’Ajuntament dels Guiamets. Inclòs en la Fase III del 
projecte. 
 
Viari PAU 2 847,47 m2 es el 34,33% de l’àmbit, 162.939,60 €, a assumir 
íntegrament per les quotes urbanístiques procedents del projecte de 
reparcel·lació del PAU 2. Part d’aquesta participació, 48.394,03 €, correspon a 
la Fase II del projecte i a la quota urbanística dels titulars de la parcel·la 
industrial, la resta està inclosa en la Fase III del projecte. 
 
Viari fins carrer Pantà 449,70 m2 es el 18,22 % de l’àmbit, 86.477,16 €, aquesta 
participació és aliena als PAUs i es correspon amb la Fase I del projecte. 
 
La superfície total dels vials afectats per l’actuació és de 2.468,52 m2. 
 
 
Vistos els antecedents, 
 

INFORMO 
 
FAVORABLEMENT les modificacions introduïdes al “PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ MODIFICAT. ARRANJAMENT DEL CARRER ONZE DE 
SETEMBRE”. 
 
 
La Selva del Camp 
L’arquitecte, 
 
 
Aleix Cama Torrel 


