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Les obres d'urbanització previstes en la zona central del municipi suposen la millora
de la qualitat de la circulació de vianants i la integració de la llosa de
soterrament al municipi però comporten la pèrdua de places d'aparcament de vehicles
existents actualment.
Atesa la necessitat de disposar d'aquestes places d'aparcament per cobrir dèficits en
edificis privats antics i per donar servei al centre de la població on es situa la
principal zona comercial i d'equipaments del municipi es proposa la creació de dues
zones d'aparcament que cobreixin aquestes necessitats: una zona d'aparcaments al
costat del pavelló i una altra a la zona de l'escorxador, provisional fins la
urbanització definitiva que contempla el POUM amb el desenvolupament del PM-04 carrer
Escultor Josep Llimona.
El projecte consisteix en el condicionament de l'aparcament actual existent al costat
del pavelló, per augmentar el nombre de places (73 unitats, de les quals 2 seran
adaptades per persones amb mobilitat reduïda i discapacitat acreditada).
L'àmbit d'actuació és la zona existent al costat del pavelló, entre els carrer Doctor
Ferran, la plataforma ferroviària, el talús del carrer Mogent i el Pavelló Municipal.
Atès que el pressupost que contempla la memòria és de 85.739,57 euros (IVA inclòs),
aquesta obra serà executada de forma directa per l'Ajuntament de Montmeló, amb
direcció dels seus serveis tècnics i execució a través de la brigada municipal.
Vist l'informe dels tècnics municipals on proposen aprovar per urgència el projecte
d'obres ja que s'han iniciat les obres d'urbanització del centre del municipi i la
integració de la llosa de soterrament, i s'han perdut places d'aparcament, que s'han
de reubicar amb urgència.
Atès que el procediment d'aprovació dels projectes d'obres locals requereix segons
l'article 37 ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per
un període mínim de quinze dies i l'aprovació definitiva.
Vist l'informe de l'arquitecte municipal de data 25 de gener de 2018, vist l'informe
de l'interventor municipal de data 29 de gener de 2018 i vist l'informe del tècnic de
Medi Ambient de data 30 de gener de 2018.
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. 382, de data 23 de juny de 2015 (BOPB de data 6 de juliol de 2015).
Per tot el que s'exposa i a proposta del regidor de l'àrea d'Urbanisme, Mobilitat i
Medi Ambient, la Junta de Govern Local adopta els següents
A C O R D S:
Primer.- Aprovar per urgència el projecte d'obres ordinàries titulat "Reordenació de
l'aparcament al costat del Pavelló Municipal" on es recull la informació necessària
per l'execució dels treballs, amb un pressupost d'execució de 89.464,76 euros, IVA
inclòs, dels quals 16.336,89 euros corresponen al Capítol I (Personal) de la partida
pressupostària 1510 131000, i 73.127,87 euros corresponen al Capítol VI
(Inversions)de la partida pressupostària 9200 610000, del pressupost vigent.
Segon.- Aprovar l'estudi bàsic de seguretat i salut de l'actuació "Reordenació de
l'aparcament al costat del Pavelló Municipal".
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Tercer.- Sotmetre aquest projecte a informació pública per un període de quinze dies,
mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província
i disposar-ne, alhora, l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament.
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