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Altres anuncis – Urbanisme
ANUNCI expedient 20ju332, de 26 de novembre de 2020, d'aprovació del
conveni d'execució de gestió urbanística relatiu al desenvolupament del PAU
1 de la MPGM àmbit discontinu Batlló-Magòria i les parcel·les situades a Via
Laietana número 2, Via Laietana, números 8-10, Pau Claris números 158160, Girona número 20 i Carrer Carrera número 12.

La Comissió de Govern, en data 26 de novembre de 2020, aprovà, entre d’altres, el següent
acord:
“Aprovar el conveni d’execució de gestió urbanística a subscriure entre l’Ajuntament de
Barcelona i la societat Green Clover Capital, SL, relatiu al desenvolupament del PAU 1 de la
MPGM àmbit discontinu Batlló-Magòria i les parcel·les situades a Via Laietana número 2, Via
Laietana, números 8-10, Pau Claris números 158-160, Girona número 20 i Carrer Carrera
número 12, aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona el 2
d’octubre de 2006, de conformitat i pels motius que justificadament i raonada figuren als
informes emesos per la Directora de Serveis de Projectes i Obres de l’IMU de 2 de setembre
de 2020, pel Director de Serveis de Gestió Urbanística de l’IMU de 16 de novembre de 2020,
pel Director de Serveis Econòmics i Generals de l’IMU de 12 de novembre de 2020 i pels
Serveis Jurídics Centrals de 16 de novembre de 2020 que consten a l’expedient i es donen
per reproduïts a efectes de motivació. Sotmetre-l al tràmit d’informació pública pel termini
d’un mes, per mitjà de la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en
un dels diaris de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de
la Corporació. Facultar el gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme per a la formalització del
conveni així com de tots aquells documents que se’n derivin.”
Per tal de donar compliment a l’article 83.2 Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment
Administratiu Comú de las Administracions Públiques, i als efectes de garantir l’accés per
mitjans telemàtics, també podrà consultar-se, accedint a:
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica
El document romandrà exposat al públic, per a la seva consulta, durant el termini d’un mes a
les oficines de l’Institut Municipal d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, situat al carrer Bolívia,
105, 1a planta de dilluns a divendres de 10 a 14 hores.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Barcelona, 26 de novembre de 2020. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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