Dilluns, 18 de maig de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona
Gerència d'Hàbitat Urbà
ANUNCI d'informació pública
Exp. núm. 14PL16212.
La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 6 de maig de 2015, adoptà el següent acord:
APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1, a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic
per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona, d'iniciativa
municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini de dos mesos; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient; PRORROGAR LA SUSPENSIÓ, a l'empar
de l'article 73.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, i de conformitat
amb les determinacions de l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l'expedient i a efectes de
motivació s'incorpora a aquest acord, de l'atorgament de comunicacions prèvies d'inici d'activitats per a la instal·lació i/o
ampliació de Clubs Socials Privats consistents en Associacions de Consumidors de Cànnabis, regulades a l'epígraf
12.51/19 de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental de Barcelona, en
l'àmbit delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura a l'expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de
l'esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, de conformitat amb l'article 74.1 de l'esmentat text legal, que el termini
de la suspensió serà de dos anys a comptar des del 13 de juny de 2014, dia següent al de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de l'acord de la suspensió potestativa prèvia; i PUBLICAR el present acord en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
La documentació restarà exposada al públic pel termini de dos mesos, als efectes de l'art. 23.1 del Reglament de la Llei
d'Urbanisme, en el Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d'Hàbitat Urbà, (Av. Diagonal, núm. 230,
planta segona. Horari d'atenció al públic: consultar-lo en el lloc web:www.bcn.cat/urbanisme, clicant "cita previa"). Per tal
de donar compliment al punt 2 del citat article 23, i als efectes de garantir l'accés per mitjans telemàtics, també podrà
consultar-se en l'esmentat lloc web, clickant: "Informació Urbanística; Recerca de Planejament; Qualificacions i
Convenis: cercador de Planejament".
Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l'última de les dues publicacions obligatòries (en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més divulgació), podeu examinar-lo i presentar les
al·legacions que considereu pertinents al Pla aprovat inicialment.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de sis mesos a comptar des del dia en què s'hagi produït
l'acte presumpte.
No obstant, se'n pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Barcelona, 7 de maig de 2015
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès
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Contra la suspensió, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del present acord, o es
pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos comptats des de l'endemà de l'esmentada publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.

