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Altres anuncis – Urbanisme
ANUNCI expedient 20G331 de 18 de desembre de 2020, d'aprovació inicial
del el projecte d'estatuts i bases d'actuació per a la constitució de la Junta
de Compensació del Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers
Cristòbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de Mar

La segona tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona en ús de les facultats conferides
per l’article 13 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, por la qual s’aprova la Carta Municipal
de Barcelona, els articles 22 i 23 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Barcelona, i per
l’expressa delegació de facultats segons Decret de l’Alcaldia de 12 de setembre de 2.019, en
data 18 de desembre de 2020, ha resolt:
“Aprovar inicialment, a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el projecte
d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del Pla de Millora
Urbana de l’illa delimitada pels carrers Cristòbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de Mar de
Barcelona, formulats pels propietaris que representen més del 50% de la superfície del
Polígon d’actuació urbanística. Sotmetre’ls a tràmit d’informació pública durant el termini d’un
mes per al·legacions, per mitjà de la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en un dels diaris de major circulació de la província, a la Gaseta Municipal i al
Tauler d’Edictes de la Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel
mateix termini, amb notificació personal.”
El projecte d’estatuts i bases estarà exposat al públic per a la seva consulta a l’Institut
Municipal d’Urbanisme d’aquest Ajuntament (carrer Bolívia, 105 de (08018) Barcelona, de
dilluns a divendres de 10 a 14 hores), perquè dins del termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l’última de les publicacions, en el Butlletí Oficial de la Província i en un
diari dels de més divulgació, o de la notificació personal posterior, de ser-ne el cas, es pugui
examinar i presentar les al·legacions que es considerin 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, el projecte d’estatuts i bases es podrà consultar-se accedint a:
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica

Barcelona, 14 de gener de 2021. La secretària delegada, Ma Camino Suárez Garcia.
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