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Altres anuncis – Urbanisme
ANUNCI expedient 20obo300, de 17 de desembre de 2020, d'aprovació
inicial del Projecte d'urbanització dels carrers de Puigcerdà entre Marroc i
Pallars i dels carrers Cristòbal de Moura i Veneçuela entre Maresme i Josep
Pla

La Comissió de Govern, en data 17 de desembre de 2020, aprovà, entre d’altres, el següent
acord:
“Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització dels carrers de Puigcerdà entre Marroc i Pallars
i dels carrers Cristòbal de Moura i Veneçuela entre Maresme i Josep Pla, al Districte de Sant
Martí, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de data 19
d’octubre de 2020, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per
reproduït, amb un import de 9.694.775,86 euros, inclòs el 21% de l’impost del valor afegit
(IVA); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; i sotmetre a informació pública dit
projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de l’anuncia al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un diari dels de més circulació de la
província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi al·legacions pertinents.”
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, 7 de gener de 2021. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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