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Altres anuncis – Urbanisme
ANUNCI expedient 21ju436, de data 15 de desembre de 2021, d'aprovació
del Conveni entre l'IMU i la Comunitat de Propietaris del carrer Messina, 11,
programa pilot de regeneració urbana, Fase 1 sud-oest del Besòs.

La presidenta de l'IMU en ús de les facultats conferides per l'article 6.2.n dels seus Estatuts,
en data 15 de desembre de 2021, ha resolt:
"Aprovar el Conveni signat en data 26 de novembre de 2021 entre l'Institut Municipal
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona i la Comunitat de Propietaris i Propietàries de
l'edifici situat en el carrer Messina 11 de Barcelona, per l'establiment dels drets i obligacions
de les parts, en virtut del Programa pilot de Regeneració Urbana, Fase 1, en el marc dels
treballs preparatoris necessaris per a la delimitació de l'àmbit de regeneració urbana del Sudoest del Besòs, aprovat per la Comissió de Govern el 21 de maig de 2020, que afecta a les
finques dels carrers Messina, 11, Marsala, 6, Rodes, 6, Epir, 6 i Tarbà, 4, aprovat per la
Comissió de Govern de data 1 de juliol de 2021, pels motius que consten a l'informe de la
Direcció de serveis jurídics de l'Institut Municipal d'Urbanisme de data 9 de desembre de
2021. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a la Gaseta
Municipal i al Tauler d'Edictes de la Corporació. Notificar-La als interessats"
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs
d'alçada davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció
d'aquesta notificació.
També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient.
Us ho comunico als efectes oportuns.

Barcelona, 15 de desembre de 2021. La secretària delegada, M. Camino Suárez García.
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