Expedient núm. 20obo21

Res. IMU/D/2021 -

INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME - Serveis Jurídics
Vist l’indicat expedient, el Gerent de l’institut Municipal d’Urbanisme eleva a la
Presidenta de l’IMU la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
“RESOLDRE les al·legacions presentades en dates 19 d’octubre i 11 de novembre de
2020, durant el període d’exposició pública del Projecte d’obra ordinària de tres murs
de contenció en els patis posteriors de les finques números 188, 190 i 202 del carrer
Major de Sarrià, dins l’àmbit de la UA1, entre els carrers Via Augusta, carrer Nou de
Santa Eulàlia i carrer de l’Institut Químic de Sarrià, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi,
a Barcelona, en el sentit i pels motius que justificadament i raonada figuren als informes
de la Directora de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut Municipal d’Urbanisme de
dates 30 d’octubre i 20 de novembre de 2020, i 1 de febrer de 2021, i a l’informe de la
Direcció de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal d’Urbanisme de data 9 de febrer de
2021, que obren a l’expedient, i que a efectes de motivació s’incorporen a aquesta
resolució; APROVAR definitivament el citat Projecte d’obra ordinària, d’iniciativa
pública, d’acord amb els informes emesos per la Directora de Serveis de Llicències i
Espai Públic del Districte de Sarrià-Sant Gervasi de data 30 de desembre de 2019 i per
la Directora de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut Municipal d’Urbanisme de data
19 de febrer de 2020, que figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es
donen per reproduïts, amb un import de 108.141,08 euros, el 21% de l’impost del valor
afegit (IVA) inclòs; d’acord amb allò que preveu l’article 235 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, l’article 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, i l’article 8 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística; PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOP), en un diari dels de més circulació de la província, a la Gaseta
Municipal, i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament; NOTIFICAR-HO als interessats en
aquest procediment; i DONAR compte al Consell d’Administració de l’IMU.”
Barcelona, a
EL GERENT DE L’IMU

David Martínez i García
En ús de les facultats conferides per l’article 6.2.j) dels Estatuts de l’Institut Municipal
d’Urbanisme, dono la meva conformitat a la precedent proposta i la converteixo en
resolució.
Barcelona, a
LA PRESIDENTA DE L’IMU

Ho certifico:
LA SECRETÀRIA DELEGADA

M. Camino Suárez i García
Janet Sanz i Cid

