
Expedient: 2016/90/06.01.09  -Projectes d'urbanització

ANUNCI 

Per decret d’alcaldia núm. 12/2019, de 8 de gener, es va aprovar definitivament el  
projecte d'urbanització que afecta a l'àmbit d'actuació PAU 16, elaborat pels arquitectes 
Srs. Albert Simó Bayona i Sra. Eugènia Rodríguez Segarra (ArqCoas. Arquitectura i 
Urbanisme) i per l’enginyer Sr. Jordi Bessa Panadès (Invall, S.A.), amb incorporació de plànols 
modificats de data octubre 2017, promogut per CASERFRI, S. L. i HIDECER, S. L.  amb les 
condicions següents: 

a) El projecte es compon dels dos documents intitulats “Projecte constructiu 
d’urbanització del Sector Pau 16 al Terme Municipal d’Alcoletge” i “Text refós del 
projecte constructiu d’urbanització del Sector Pau 16 Terme Municipal d’Alcoletge”, en 
el ben entès que les determinacions d’aquet darrer són les que prevalen sobre el primer. 

b) En relació al punt 6.8 de la memòria del projecte intitulat “Xarxa elèctrica” es 
suprimeixen les prescripcions relatives a la companyia elèctrica que haurà d’executar i 
fer-se càrrec de la instal·lació la qual haurà de ser determinada pels procediments i 
d’acord amb la normativa reguladora, amb anterioritat a l’inici de les obres, en els 
termes de l’art. 39 de la Llei 24/2013 del 26 de desembre, del sector elèctric. 

c) Fins que no s’hagi determinat, per part de l’Administració competent, a quina de les 
distribuïdores han de ser cedides les noves instal·lacions de la xarxa elèctrica, seguint 
els criteris de mínim cost per al conjunt del sistema, no es podran iniciar les obres 
d’urbanització material del sector. 

Tanmateix, es va condicionar la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del referit projecte 
a que, de forma prèvia, s’acredités davant l’Ajuntament d’Alcoletge l'obligació d'urbanitzar 
mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per l'import 49.948, 09 € equivalent al  
12% del valor de les obres d'urbanització, que d’acord amb la documentació tècnica presentada 
s’eleven provisionalment a la quantitat de 416.234, 08 € (IVA exclòs). 

Havent-se acreditat, la constitució d’aval bancari per l’import exigit, es procedeix a la 
publicació de l’acord, en correspondència amb el que preveu l’art 107.3 del DL 1/2010 de 3 
d’agost, segons redacció donada per Llei 3/2012 de 22 de febrer. 

Contra aquesta resolució, es pot interposar de manera alternativa recurs potestatiu de reposició, 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació de l’acord,  
davant l’Alcalde d’aquest Ajuntament d’Alcoletge, de conformitat amb els articles 123 i 124 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administració Comú de les Administracions 
Públiques, o recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Lleida,  en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació 
de l’acord, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. En el supòsit d’interposar recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que el primer es resolgui 
expressament o sigui desestimat per silenci. Tot això sense perjudici d’exercitar qualsevol altre 
recurs que s’estimi convenient.
La qual cosa es fa pública a l’empara del que preveu l’art. 119.1 (e) de Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. 
L’alcaldessa, 
Ma. Lluïsa Prat Boneta
Alcoletge, a data de signatura electrònica
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