Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Àrea de Territori

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2018
Denominació: MILLORES A LA URBANITZACIÓ “CAN LLOSES-CAN MARCER”
Import: ---

L’AVPVA (Asociación vecinos Valles Altos) presenten una proposta als “Pressupostos
Participatius 2018” per realitzar millores a la urbanització “Can Lloses Can Marcer”.
Concretament es demana millora dels carrers, instal·lació d’enllumenat (en els carrers/zones
que no n’hi ha) i instal·lació de cablejat – fibra.
D’altra banda també es demana que es realitzi neteja de parcel·les i més vigilància policial.
Aquesta proposta beneficiaria als veïns de la urbanització.
No s’adjunta en aquesta proposta cap pressupost per valorar-ho.

La urbanització “Can Lloses Can Marcer” és un sector de sòl urbanitzable (SUPP-2) actualment
pendent de desenvolupar urbanísticament. Per la seva finalització manca l’aprovació del
projecte de reparcel·lació i urbanització i execució de les obres.
Darrerament s’han portat a terme diferents actuacions en els carrers /camins de propietat
municipal per garantir la seguretat i la salubritat en el marc del Pla de Reactivació 2017.
Les actuacions proposades d’instal·lació d’enllumenat, fibra i pavimentació i/o condicionament
dels carrers en la seva totalitat s’han de realitzar en el moment que s’executin les obres
d’urbanització al desenvolupar-se el sector.
Actualment s’estan estudiant per part de l’Ajuntament alternatives per trobar la viabilitat de la
gestió d’aquest sector i poder finalitzar el seu desenvolupament.

Es considera que el projecte no és possible tal i com està plantejat perquè no compleix el criteri
de legalitat ni viabilitat tècnica ja que no és possible fer aquestes actuacions en aquest tipus de
sòl.
No compleix tampoc el criteri econòmic ja que no s’ha realitzat una avaluació econòmica però
supera els 100.000 euros.
En la situació actual únicament es pot realitzar millores per part de l’Ajuntament en els vials i en
les parcel·les que l’Ajuntament sigui el titular.
És per això que la Comissió considera la proposta presentada pendent d’esmena.
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