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Àmbit de Gestió de Territori

EDICTE
Ref.: Proposta d’aprovació ini-
cial del Projecte d’Urbanització
de la prolongació del Carrer
Victor Hugo (Exp. núm.
UA70/06/06 - X/06/20.892)
La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, en sessió ordinària de
21 d’abril de 2008, va aprovar
inicialment el Projecte d’Urba-
nització de la prolongació del
carrer Victor Hugo de confor-
mitat amb l’article 70 del De-
cret legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanis-
me, promogut per la mercantil
BAT XXI en els mateixos ter-
mes del projecte elaborat per
l’enginyer Francisco Paquillo
Torres i la consultoria Pgigrup,
per un import d’execució per
contracte ascendent a la quan-
titat d’1.814.866,97 € IVA in-
clòs.
Sotmetre l’expedient a infor-
mació pública per un termini
d’un mes, a partir de l’endemà
de la publicació del correspo-

nent edicte en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en
un dels diaris de major circula-
ció i en un diari local, d’acord
amb el que determina l’article
70, en relació als articles 87.6)
i 113.2) del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme de Cata-
lunya.
Durant l’esmentat termini d’un
mes, a comptar des de l’ende-
mà de la publicació del pre-
sent edicte en el Butlletí Oficial
de la Província o en la premsa
escrita, tota la documentació
tècnica i administrativa de l’ex-
pedient podrà examinar-se a
les dependències de l’Oficina
del Plànol de la Ciutat, plaça
de la Vila, 1, entrada per carrer
Dos de Maig 33, de dilluns a
divendres de 10 a 14 hores, i
s’hi podran presentar al·lega-
cions mitjançant qualsevol
dels procediments previstos en
l’article 38 de la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment
Administratiu Comú de 26 de
novembre de 1992.
La qual cosa es fa pública per
a coneixement general.

Sant Cugat del Vallès,
6 de maig de 2008 

L’alcalde,
Lluís Recoder i Miralles

Barcelona serà al juliol la capital 
europea del món Harley-Davidson

Harley-Davidson, el fabricant de motocicletes más famós del món,
celebrarà del 10 al 13 de juliol de 2008, a la Ciutat Comtal, el Bar-
celona Harley Days’08. Segons ha explicat avui Josep Grañó,
director general de Harley-Davidson España en roda de premsa,
“Barcelona ha sigut la ciutat seleccionada pels propietaris de les
motocicletes Harley-Davidson de tot el món i per l’organització
Harley-Davidson per celebrar a Europa el 105 aniversari del naixe-
ment de Harley-Davidson i el 25 aniversari de Harley Owners
Group (H.O.G.), el club de propietaris de la marca Harley-David-
son”.
Amb aquesta celebració, Harley-Davidson vol homenatjar els més
d’un milló de membres a tot el món del Harley Owners Group
(H.O.G.) i compartir amb ells, i amb la ciutat de Barcelona, el seu
25 aniversari i el 105 del naixement de l’ensenya.

Campistessensedormir
pelsorolld’unadiscoteca
Josep Ferrer
VILADECANS

Els clients del càmping 3
Estrellas, situat a l’autovia
de Castelldefels i el més
proper a la ciutat de Bar-
celona, no poden aclucar
l’ull les nits del cap de set-
mana. I no pas pel soroll
dels cotxes que circulen
per l’autovia, sinó pel que
prové de la discoteca
ROW14, que es va inaugu-
rar el 30 d’abril. Des
d’aquell dia aquestes mo-
lèsties han provocat “que
molta gent marxi del càm-
ping i que alguns no vul-
guin pagar la seva estada”,
indica Alfonso Troyano, di-
rector del 3 Estrellas. En
aquesta època de l’any el
càmping té una mitjana
d’uns 300 clients diaris.

Després de diverses tru-
cades a la policia local de
Viladecans, Troyano s’ha
vist obligat a presentar una
denúncia contra la discote-
ca “perquè el soroll és infer-
nal”. Segons explica, “tot i
que estem a un quilòmetre
i mig de distància, dins del
càmping s’han registrat ni-
vells de soroll de fins a 78,5
decibels”.

Els responsables de la
discoteca tenen constàn-
cia d’aquesta denúncia pe-

rò es mostren sorpresos, ja
que afirmen que tenen
“una sala totalment inso-
noritzada”, segons explica
el coordinador general de
ROW14, Oliver Álvarez.

Música electrònica
La discoteca, situada al qui-
lòmetre 12,6 de la C-31 en
direcció a Castelldefels,

ofereix música electrònica
els dijous, divendres i dis-
sabtes des de les 12 de la
nit a les 6 de la matinada.
La instal·lació disposa
d’una sala principal amb
capacitat per a 800 perso-
nes amb sostre abatible,
per tal que quan fa bon
temps els clients puguin
ballar contemplant les es-

trelles. L’establiment
compta també amb dues
terrasses a l’aire lliure.

Troyano reconeix que la
discoteca compleix estric-
tament l’horari, però es
queixa que el volum de la
música és excessivament
elevat i opina que, segura-
ment, els molesta més del
compte perquè es desco-

breix el sostre de la sala.
El director general de

ROW14 afirma que fins ara
no han obert aquest sostre
i considera que potser “la
música s’escapa per les
portes de la sala”. Reconeix
que el dia de la inauguració
van posar música a les ter-
rasses exteriors, però afir-
ma que “això ja no es torna-
rà a repetir”.

Comprovacions
Des de la discoteca no ente-
nen els motius de la queixa
del càmping, “perquè són
molt lluny i fins ara veïns
que tenim més a prop no
ens han comunicat cap mo-
lèstia”, i asseguren que
compleixen escrupolosa-
ment la normativa vigent.
“Hem fet totes les compro-
vacions necessàries i tot ho
tenim de forma legal”. Això
no obstant, Álvarez es com-
promet a “estar-hi a sobre”
i a fer tot el possible perquè
hi hagi una bona convivèn-
cia entre la discoteca i el
càmping.

Fonts de l’Ajuntament
de Viladecans van indicar
que tenen constància de la
denúncia presentada pels
responsables del 3 Estre-
llas. Les mateixes fonts van
confirmar que la discoteca
té tots els permisos per
exercir la seva activitat i
van avançar que estan ava-
luant si l’establiment real-
ment vulnera la normativa
en matèria d’excés de so. ■

Viladecans·LadirecciódelcàmpingmésproperaBarcelonadenunciaunanova
saladefestesperexcésdedecibels.El locald’oci tétotselspermisosen regla

El director del càmping 3 Estrellas sosté que el soroll que arriba de la discoteca és “infernal” ■ MANOLO GARCIA

Aquesta informació s’ha
elaborat gràcies a la trucada
d’Alfonso Troyano, director
del càmping 3 Estrellas.

barcelona@avui.cat

LA NOTÍCIA DEL LECTOR

La xifra

800
persones és la capacitat de
la sala principal de la disco-
teca ROW 14 de Viladecans,
inaugurada el mes passat.

Alegria a Sarrià
@En resposta a la carta
dels veïns i veïnes dels
carrers Immaculada Mar-
quesa de Vilallonga i Pla-
nella del barri de Sarrià,
els fem saber que el mes
de març de 2006 es va
aprovar una modificació
del PGM per traspassar
l’edificabilitat de quatre
parcel·les de la ciutat
entre els districtes de les
Corts i Sant Gervasi. L’edi-
fici forma part d’aquesta

modificació i, per tant,
està dins de la normativa.

Com ja deuen conèixer,
hi ha projectes urbanís-
tics que tenen una càrre-
ga que obliga els promo-
tors a aportar a la ciutat
una compensació de dife-
rent tipus: solars, equipa-
ments públics o bé finan-
çament per a obra públi-
ca, com és el cas al qual
vostès es refereixen.

Districte Sarrià- St. Gervasi
Barcelona

Finestr@l
L’AVUI el fem entre tots i per això necessitem la
col·laboració dels lectors. Feu-nos arribar les vostres
impressions, denúncies, queixes o apreciacions enviant
un e-mail a l’adreça barcelona@avui.cat on hi hagi el
vostre nom i telèfon, així com una petita explicació del
vostre cas.

barcelona@avui.cat


