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Disposicions generals – Acords del Consell Municipal
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL de 22 de febrer de 2019, d'aprovació
definitiva, del Pla Especial Urbanístic Integral del Temple de la Sagrada
Família.

Exp. núm. 18PL16622
El Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2019, adoptà el
següent acord:
Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el
Pla Especial Urbanístic Integral del Temple de la Sagrada Família; promogut per la Fundació
Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família; amb les modificacions
respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de
Serveis de Planejament; resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació
pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que consten a l’expedient i a efectes
de motivació s’incorporen a aquest acord i condicionar l’executivitat, i per tant la publicació de
l’acord d’aprovació definitiva d’aquest planejament, a l’aprovació definitiva, per part de la
Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, de l’expedient relatiu a la Modificació del
Pla General Metropolità per a l’ajust de qualificació en el tram del carrer Provença
corresponent a l’illa del Temple de la Sagrada Família, d’iniciativa municipal i a la seva
publicació al Diari Oficial corresponent.
Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a aquesta publicació. No
obstant, se’n pot interposar qualsevol altre que es consideri convenient.
El document podrà consultar-se, a efectes de l’art. 17.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme,
en el Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana (Av.
Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari d’atenció al públic: consultar-lo en el lloc web:
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana, a l'apartat d'Informació Urbanística, clicant
"Cita prèvia per a informació presencial").
Per tal de donar compliment al punt 2.d del citat article 17, i als efectes de garantir l’accés
per mitjans telemàtics, també podrà consultar-se en l’esmentat lloc web, accedint
a:https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca.
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