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Dilluns, 4 d'abril de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

Exp. Núm. 15GU01 i 15GU02.

La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de març de 2016, adoptà els següents acords:

Exp.  núm.  15GU01.-  "RESOLDRE  les  al·legacions  formulades  en  el  tràmit  d'informació  pública  del  Projecte  de 
delimitació del Polígon d'actuació urbanística 3 de la Unitat d'actuació B de la Modificació del Pla general metropolità al  
Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor, en el sentit que justificadament i raonada figura en l'informe de la Direcció 
de Serveis de Gestió Urbanística de 14 de març de 2016 que consta en l'expedient  i  que es dóna per reproduït.  
APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 119.2.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme, el Projecte de delimitació del Polígon d'actuació urbanística 3 de la Unitat d'actuació B 
de la Modificació del Pla general metropolità al Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor formulat pel Patronat 
Municipal de l'Habitatge de Barcelona, en qualitat de propietari únic dels terrenys inclosos a l'àmbit, amb determinació 
del sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, per a la seva execució, que es tramita simultàniament amb 
el Projecte de reparcel·lació. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels 
de més circulació de la província i NOTIFICAR-LO individualment a tots els interessats afectats. COMUNICAR-HO a la 
Subcomissió  d'Urbanisme del  municipi  de  Barcelona,  en  compliment  de  l'article  65.3  de  la  Llei  2/1998,  de  30  de 
desembre, de la Carta Municipal de Barcelona. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Motilitat."

Exp.  núm.  15GU02.-  "RESOLDRE  les  al·legacions  formulades  en  el  tràmit  d'informació  pública  del  Projecte  de 
reparcel·lació,  en  la  modalitat  de  cooperació,  del  Polígon  d'actuació  urbanística  3  de  la  Unitat  d'actuació  B  de  la 
Modificació del Pla general metropolità al Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor, en el sentit que justificadament i 
raonada figura en l'informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 14 de març de 2016 que consta en  
l'expedient i que es dóna per reproduït. APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 119.2.a) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat 
de cooperació, del Polígon d'actuació urbanística 3 de la Unitat d'actuació B de la Modificació del Pla general metropolità 
al Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor formulat pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, en qualitat 
de propietari únic, que es tramita simultàniament amb el Projecte de delimitació i determinació del sistema i modalitat  
d'execució. DETERMINAR, de conformitat amb l'article 153 del Reglament de la Llei d'urbanisme, que la fermesa en via 
administrativa  de  l'acord  d'aprovació  definitiva  del  Projecte  de  reparcel·lació,  produirà  essencialment  els  efectes 
econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme, i per tant, entre d'altres, la cessió, en 
ple domini i lliure de càrregues, a l'Administració actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació als usos 
previstos  en  el  planejament.  RECONÈIXER,  de  conformitat  amb  l'article  219  undecies  del  Reglament  de  la  Llei  
d'urbanisme, amb la redacció donada pel Decret 80/2009, de 19 de maig, el dret al reallotjament dels ocupants legals 
d'habitatges que han acreditat que reuneixen els requisits legals establerts i que ho han sol·licitat expressament en el  
tràmit d'audiència derivat de l'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació, que es relacionen en document annex 1. 
PUBLICAR aquest acord en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels de més circulació de la 
província i NOTIFICAR-LO individualment a tots els interessats afectats. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme i Motilitat."

Contra aquests acords, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l'òrgan que els ha adoptat,  en el  termini  d'un mes comptat  a partir  del  dia següent  d'aquesta publicació,  o es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de 
dos mesos comptats des de l'endemà d'aquesta publicació.

Contra la resolució expressa del  recurs potestatiu de reposició  es podrà interposar  recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a 
la seva notificació. Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop 
transcorregut  un  mes comptat  des  del  dia  següent  al  de  la  seva  interposició  sense que  s'hagi  notificat  resolució 
expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, 
en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

60
04

76
6



2

Dilluns, 4 d'abril de 2016

No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Es comunica als efectes oportuns.

Barcelona, 22 de març de 2016
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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