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Diligència

Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per
Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc en data 13 de gener de 2023.

«
El TINENT D’ALCALDE DE  POLITICA TERRITORIAL  I ESPAI PUBLIC

 Proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:  

Ref: EXP.6/2011 APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE LA MASIA CAN
FATJÓ

Vist el projecte de d’urbanització de la Masia Can Fatjó (Polígons 1 i2)  aprovat
definitivament  per la Junta de Govern Local, en data 31 d’octubre  de 2012 i publicat al
BOPB el 21 de novembre de 2012, establert en dues fases que corresponen als polígons
d’actuació 1 i 2 que conformen l’àmbit.

 Vist que en data 8 de novembre de 2022  s’ha presentat per  a la seva aprovació
el document “Modificació Projecte d’Urbanització de l’Entorn de la masia de Can Fatjó.

Vist l’informe del Cap d’Àrea de Gestió de Política Territorial de data 23 de
desembre de 2022,  obrant a l’expedient, que informa favorablement el document presentat i
que es continuï la seva tramitació.

Vist l’informe de la Cap jurídica i administrativa de política territorial i
sostenibilitat de data  10 de gener de 2022 obrant a l’expedient.

Atès el que estableix el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme, en els articles 72, respecte dels projectes d’urbanització, 
89.6 i 119.2 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)



en relació a l’exigència de publicitat a efectes d’executivitat una vegada aprovat
definitivament el projecte.

Per tot això i atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta
de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret núm. 2497/2019, de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial
de la Província de data 2 de juliol de 2019 i modificat pel Decret d’Alcaldia 2414/2021 de data
10 de juny de 2021, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 22 de juny
de 2021, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic, proposa l’adopció
dels presents:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment la modificació  del Projecte d’urbanització de
l’entorn de la Masia de Can Fatjó”,  amb un pressupost d’execució de contracte de 763.969,52
IVA inclòs, amb  identificació:
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Segon.- .- Sotmetre a informació pública l’esmentat projecte i donar audiència a
les persones que consten com a interessades en la memòria de l’expedient i aquells altres que
hagin acreditat la referida condició, per termini d’un mes, mitjançant la publicació d’anunci al
Butlletí Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), al tauler d’anuncis municipal, a la web municipal i a un dels diaris de major difusió
de la Província.

A partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, a més de telemàticament, la
documentació integrant de l’expedient administratiu es podrà consultar presencialment de
dilluns a divendres laborables, en horari de 9’30 a 13’30 hores, (amb cita prèvia) a les
dependències d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, al carrer Racó d’Enric
Mora i Gosch, s/n (Edifici de la Rectoria) 08940 Cornellà de Llobregat

Tercer.- Notificar l’acord a les empreses de subministraments de serveis que
consten com a afectats, per tal que en el termini d’un mes es pronunciïn sobre el projecte.

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

 »



A Cornellà de Llobregat, en la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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