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Altres anuncis – Urbanisme
ANUNCI expedient 20G384 de 21 de gener de 2021, d'aprovació del conveni
d'obra urbanitzadora entre l'Ajuntament de Barcelona i la Junta de
Compensació del PAU 1 del sector Glòries-Meridiana Sud.

La presidenta de l’Institut municipal d’urbanisme, d’acord amb les facultats conferides per
l’article 6.2.n dels Estatuts, el 21 de gener de 2021, va resoldre:
Aprovar el Conveni d’obra urbanitzadora entre l'Ajuntament de Barcelona i la Junta de
compensació del Polígon d’actuació urbanística 1 del sector Glories-Meridiana sud, que es
preveu formalitzar entre els mateixos interessats, per les raons que consten en l’informe del
Departament de reparcel·lacions de la Direcció de serveis de gestió urbanística de l’Institut
municipal d’urbanisme de 15 de desembre de 2020, obrant a l’expedient i que es dona per
íntegrament reproduït. Sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes, de conformitat
amb els articles 9.8 i 25 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, l’article 104 del Text refós de la Llei
d’urbanisme i, 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’urbanisme, i en cas que no es formulin al·legacions procedir a la seva formalització.
Notificar-la a la Junta de compensació.
L'expedient administratiu restarà exposat al públic, a les oficines de l’Institut municipal
d’urbanisme (carrer Bolívia, 105 2a planta) per a la seva consulta, durant el termini d’un
mes, de dilluns a divendres, de 9 a 14h. Dins el termini esmentat, que començarà a comptar
a partir de l’última de les publicacions (en el Butlletí Oficial de la Província i un dels diaris de
mes divulgació o notificació personal posterior de ser-ne el cas) es podrà examinar i
presentar les al·legacions que es considerin pertinents.
Us ho comunico als efectes oportuns.

Barcelona, 1 de març de 2021. La secretària delegada, Camino Suárez i García.
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