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Altres anuncis – Urbanisme
ANUNCI, expedient 21ju41, de 29 d'abril de 2021, d'aprovació de la
proposta de Vuitena addenda al conveni marc de col·laboració per a
l'establiment dels termes i condicions que regiran les relacions entre
l'Institut Municipal d'Urbanisme i Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, per a
les actuacions de gestió urbanística a l'àmbit de Sant Andreu-Sagrera.

La Comissió de Govern, en data 29 d’abril, aprovà, entre d’altres, el següent acord:
“Aprovar la proposta de Vuitena addenda al conveni marc de col·laboració per a l’establiment
dels termes i condicions que regiran les relacions entre l’Institut Municipal d’Urbanisme i
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, per a les actuacions de gestió urbanística a l’àmbit de
Sant Andreu-Sagrera i que té per objecte les actuacions d’execució de les obres
d’urbanització, direcció d’obra i control de seguretat i salut de la separata Fase 1 del projecte
d’urbanització del sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2, PAU 1, denominat “Projecte
d’urbanització d’un àmbit parcial del Pla de Millora Urbana del Sector Colorantes-Renfe,
subàmbit 2, PAU 1 (parcial) i PAU2, a Sant Andreu. Barcelona. Fase 1. Terraplenat i
precàrrega”, i el seu finançament per import de 2.759.389,25 euros, d’acord amb els
informes que figuren a l’expedient administratiu i que es donen per reproduïts; facultar el
Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme per a la formalització de l’esmentada Vuitena
addenda. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a la Gaseta
Municipal i al Tauler d’Edictes de la Corporació.”
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar bé 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 bé es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la recepció de la
present notificació. Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que
s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l’endemà a la seva
interposició sense que se n’hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu a partir del dia següent a aquell en que s’hagi produït la
desestimació presumpta.
També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Barcelona, 29 d’abril de 2021. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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