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Altres anuncis – Urbanisme
ANUNCI expedient 19G216 de 3 d'octubre de 2019, d'aprovació de l'Entitat
Urbanística Col·laboradora Provisional del Subsector 6 PMU Llull-PujadesPonent 22 , que comprèn les finques situades als carrers Alaba 64-68;
Pujades 102; Pujades 104 i Llull 89-91 de Barcelona.

La Comissió de Govern, en sessió de data 3 d’octubre de 2019, adoptà el següent acord:
Aprovar la constitució de l’Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional del Subsector 6 PMU
Llull-Pujades-Ponent 22 , que comprèn les finques situades als carrers Àlaba 64-68; Pujades
102; Pujades 104 i Llull 89-91, de 5.196,81 m2 de superfície total, formalitzada per les
societats mercantils INVERMIK IMMOBLES SLU i VILA MORTE SL i els Srs. i Sres. Elisabeth
Sabala Abelló, Josep Oriol Sabala Abelló, Lluís Sabala Abelló, Mònica Sabala Abelló, Rosa
Maria Sabala Abelló, Mercè Sabala Raventós i Jorge Sabala Navarro; propietaris de finques la
superfície de les quals representa el 57,31% de la superfície total del Subsector 6 del Pla de
Millora Urbana del Sector Llull-Pujades Ponent i, per tant, superior al percentatge requerit per
l'article 196.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme; mitjançant escriptura pública atorgada davant de la notària de Barcelona Sra.
María de las Mercedes Martínez Parra en data 8 de febrer de 2019, amb el número 227 del
seu protocol. Indicar a la resta de les persones propietàries del subsector que tenen la
possibilitat d’adhesió a l’Entitat Col·laboradora Provisional, d’acord amb el que estableix
l’article 7.2 dels Estatuts incorporats a l’escriptura de constitució, i l’article 196.6 del Decret
305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. Traslladar a
la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme la documentació que prescriu l’article
192 del Reglament de la Llei d'urbanisme als efectes de la inscripció de l’entitat en el Registre
d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província i en un dels diaris de més circulació de la província, i notificar-lo individualment a
les persones propietàries. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu
de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat a partir del dia
següent al de la recepció de la present notificació, o es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de la present notificació.
Contra la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un
cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que
s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el
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Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des
del dia següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita.
No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Barcelona, 10 d’octubre de 2019. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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