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Altres anuncis – Convenis
ANUNCI. Relatiu a l’aprovació inicial de l’addenda de modificació de l’acord
de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Junta
constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, de 18 d’octubre de
2018.

Addenda de modificació de l'Acord de Col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, subscrit en data 18
d'octubre de 2018 i ratificat per la Comissió d'Ecologia Urbana en sessió de 14 de novembre
de 2018, per al reajustament dels pagaments establerts a les clàusules primera i tercera de
l'Acord de Col·laboració.
Es fa públic que la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en sessió de
data 16 de febrer de 2021, ha adoptat l'acord d'Aprovació Inicial de l'Addenda de modificació
abans referida, la qual té per objecte regularitzar, com a conseqüència de l'impacte causat
per la pandèmia de la COVID-19 en l'economia i en la mobilitat de les persones provocant
una davallada important en el nombre de visitants al Temple, els pagaments de les
contribucions de la Fundació a favor de l'Ajuntament de Barcelona per als anys 2020 i 2021,
establertes a les Clàusules primera i tercera de l'esmentat Acord de col·laboració, que
s'originen com a conseqüència de l'afluència de visitants al Temple relatives al finançament
del dèficit del transport públic i a la neteja, vigilància, agents cívics i altres anàlegs.
Atès que l'esmentat Acord de Col·laboració té la consideració d'urbanístic, d'acord amb
l'article 104 del Decret 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, l'Addenda de modificació també es sotmet a informació pública pel termini d'un
mes, mitjançant la inserció d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal de l'Ajuntament de
Barcelona.
Les persones interessades podran, a més, examinar presencialment l'expedient de referència
durant el referit termini d'un mes, al Departament d'Informació i Documentació de la
Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (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").
Barcelona, 19 de febrer de 2020. La secretària delegada d'urbanisme (P.D 19/11/2018). Eva
Redó i Verdaguer.
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