Dimarts, 18 de juliol de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
EDICTE
El Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, en la sessió del dia 27 de juny de 2017, ha adoptat, entre d'altres el
següent acord:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el "quòrum" de la majoria absoluta legal, que prescriu l'article 123.2 de la Llei
de Bases i de Règim Jurídic Local, la Modificació puntual de Pla General Metropolità per a la creació d'un equipament
destinat a Residència Universitària, al carrer de la Residència, números 8-12, que comporta la mutació d'un sòl destinat
a equipament esportiu a un equipament docent, i d'un sòl destinat a sistema viari a un sòl que es destina a sistema
d'equipaments comunitaris actuals de nova creació a nivell metropolità (clau 7c), de caràcter esportiu.
SEGON.- SUSPENDRE, a tot l'àmbit del planejament, l'atorgament de llicències de conformitat amb l'article 73 i 74 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, si bé, de conformitat amb l'article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, es
podran atorgar llicències fonamentades en el règim vigent sempre que siguin compatibles amb les determinacions
d'aquesta MPPGM.
TERCER.- SOTMETRE a informació pública els acords precedents mitjançant la publicació d'Edictes en els mitjans
reglamentaris, a fi i efecte que s'hi puguin presentar al·legacions que es considerin oportunes.
QUART.- TENIR PER APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la
creació d'un equipament destinat a Residència Universitària, al carrer de la Residència, números 8-12, que comporta la
mutació d'un sòl destinat a equipament esportiu a un equipament docent, i d'un sòl destinat a sistema viari a un sòl que
es destina a sistema d'equipaments comunitaris actuals de nova creació a nivell metropolità (clau 7c), de caràcter
esportiu, aprovada a l'acord primer, pel cas que, durant el termini d'informació pública no es presentessin al·legacions ni
informes en contra. Aleshores, es procedirà a la seva remissió al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.
Exposar-lo al públic pel termini d'un mes i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de major difusió, al Taulell d'anuncis d'aquest Ajuntament i a la
web de l'Ajuntament.
El document restarà exposat al públic, pel termini d'un mes a les dependències Municipals de l'Agència de
Desenvolupament Urbà (c. Xipreret, 25, baixos); en horari de 10h. a 13h., a fi i efecte que quantes persones naturals o
jurídiques es considerin afectades puguin presentar dins l'esmentat termini, les al·legacions i documents que creguin
convenients. També es pot fer la consultar a la web municipal www.l-h.cat., als efectes de l'art. 23.2 del Reglament de la
Llei d'Urbanisme.
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L'Hospitalet de Llobregat, 3 de juliol de 2017
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