ANUNCI

en línia: https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=4689&directo=0.
Tanmateix i als efectes de garantir l’accés per mitjans telemàtics, també podrà consultar-se telemàticament al web:
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica
Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir del dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la
Província (BOPB), els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-1
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Barcelona, 7 de juliol de 2021. La Secretària Delegada, Eva Redó Verdaguer.

CVE 202110094163

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils a la Direcció de Serveis Generals del Districte de
l’Eixample (carrer Aragó, 311) de dilluns a divendres en horari d'atenció al públic de 9h a 14h. Contacteu amb Atenció

Data 12-7-2021

APROVAR INICIALMENT el projecte executiu de les instal·lacions d’un obrador a la planta
soterrani primer del mercat de la Sagrada Família, situat al carrer Padilla 255-263, al barri de la
Sagrada Família al Districte de l’Eixample de Barcelona d’iniciativa municipal, d'acord amb
l’Informe de Conformitat Tècnica del projecte que figura a l'expedient administratiu i que a
aquests efectes es dona per reproduït amb un pressupost de 101.546,54 euros, el 21% de
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents; i TENIR-LO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, sempre i quan no s’hagin formulat
al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la
necessitat d’introduir modificacions en el projecte.

A

La Gerent d’Ecologia Urbana, en data de 30 de juny de 2021, ha adoptat la següent resolució:
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