ANUNCI

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions (en el Butlletí Oficial de la
Província i en un dels diaris de mes divulgació), els interessats els podran examinar 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, 17 de novembre de 2021. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.

CVE 202110139935

Els projectes restaran exposat al públic pel termini de trenta (30) dies hàbils i podran consultar-se telemàticament al
web https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica i també al Departament
d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, mitjançant el sistema d’Atenció en Línia:
https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=4689&directo=0

Data 23-11-2021

(1BC2019/167) APROVAR inicialment l’Avantprojecte de la reforma de la Via Laietana i el
carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb
l’Informe Tècnic del Departament de Projectes Urbans de la Direcció de Model Urbà de l’Àrea
d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona que figura a l'expedient administratiu i que a
aquests efectes es dona per reproduït, per un import de 32.918.246,93 euros, el 21% de
l'impost del valor afegit (IVA) inclòs; APROVAR inicialment el Projecte executiu de
reurbanització de la Via Laietana, des de la Pl. Urquinaona al carrer Joaquim Pou, i el carrer
Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, el qual desenvolupa
parcialment l’anteriorment esmentat Avantprojecte, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte,
que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, per un
import de 9.053.919,56 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs; a l'empara de
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'LS 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) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya,
termini durant el qual es podran examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

A

La COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, en sessió
de 16 de novembre de 2021, ha aprovat la següent proposta d’acord:
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