
Dimecres, 25 d'octubre de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

EDICTE

Ref. 6-2017, urbanització espais lliures Millàs oest.

Vist el projecte d'urbanització dels espais lliures del sector Millàs Oest, de Cornellà de Llobregat, redactat per l'arquitecte 
Marta Barragán Castañer i l'enginyer Pau Rovira i Bonet, per encàrrec de Procornellà com a únic propietari del sòl amb 
aprofitament  de  l'àmbit,  de  pressupost  d'execució  per  contracta  592.686,57  EUR  (IVA  inclòs),  a  executar  per 
PROCORNELLÀ, el qual es troba inclòs dins de l'àmbit del PAU 2, sector Millàs, del pla de millora urbana, PMU3, de la 
modificació  del  Pla  General  Metropolità  a  diversos  àmbits  de  Cornellà  de  Llobregat,  aprovada  definitivament  pel 
conseller de Territori i Sostenibilitat en data 12 de gener de 2015 (DOGC el 13 de març de 2015).

Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2017, en virtut del qual s'aprovà inicialment l'esmentat 
projecte d'urbanització i s'acordà sotmetre'l a informació pública, la qual es va dur a terme mitjançant inserció d'edictes 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 de juny de 2017, en el diari "El Periódico de Catalunya" del  
dia 27 de juny de 2017, al Tauler d'anuncis de la corporació entre els dies 23 de juny de 2017 i 24 de juliol de 2017, i a  
la web municipal entre els dies 27 de juny de 2017 i 27 de juliol de 2017 a l'expedient, donant audiència a les persones 
interessades amb citació personal, per termini d'un mes.

Vist l'informe favorable de l'informe tècnic de la cap d'àrea de gestió de Política Territorial de data 19 de setembre de 
2017 i de l'Advocada de l'Àrea de Recursos Jurídics de data 20 de setembre de 2017, obrant a l'expedient.

Atès el que estableix l'article 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei  
d'urbanisme, en relació a l'administració competent per a la tramitació dels instruments de gestió urbanística, regles per 
a la seva tramitació i exposició pública, la preceptiva audiència a les persones interessades i la necessitat de demanar 
informe als organismes públics i empreses de subministrament de serveis afectats, així com el nou redactat de l'article 
119.2.e)  del  text  refós  de la  Llei  en relació  a  l'exigència  de publicitat  a  efectes d'executivitat  una vegada aprovat 
definitivament el projecte.

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió de data 29 de setembre de 2017, va aprovar, entre d'altres, els 
següents acords:

"Primer.- Aprovar definitivament el  projecte d'urbanització dels espais lliures del  Sector Millàs Oest,  de Cornellà de 
Llobregat,  per l'arquitecta Marta Barragán i l'enginyer Pau Rovira per encàrrec de PROCORNELLÀ, S.A., com a únic 
propietari del sòl amb aprofitament de l'àmbit, de pressupost d'execució per contracte 592.686,57 EUR (IVA inclòs) a 
executar per PROCORNELLÀ.

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a efectes d'executivitat.

Tercer.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.

Quart.- Comunicar el contingut d'aquest acord a la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en 
compliment  del  que disposa la Llei  19/2013, de Transparència,  accés a la informació i  bon govern;  per a la seva 
publicació.

Contra  aquest  acte  que  és  definitiu  en  via  administrativa,  es  podrà  interposar  directament  recurs  contenciós-
administratiu davant dels Jutjats del contenciós-administratiu, de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del següent dia hàbil a la recepció d'aquesta notificació, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d'un mes a 
comptar des de la data indicada.

Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient."

Cornellà de Llobregat, 11 d'octubre de 2017
L'alcalde, p. d. f., la coordinadora de Procediments de Política Territorial i Sostenibilitat, Mª Jesús Roca Pérez

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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