Ajuntament de l’Hospitalet
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació

EDICTE

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.

Francesc J. Belver i Vallès
Tinent d’Alcaldia de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació

https://bop.diba.cat
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L’Hospitalet de Llobregat, 18 de desembre de 2017

CVE 2017047893

TERCER.- SOTMETRE a informació pública, el Pla Especial aprovat a
l’anterior punt, pel termini d’un mes, mitjançant la publicació d’Edictes al
BOP, al DOGC, en un diari dels de major difusió, en el Tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament i a la pàgina web municipal, a fi i efecte que s’hi
puguin presentar les al·legacions que es considerin convenients.

Data 4-1-2018

SEGON.- APROVAR INICIALMENT el Pla Especial Urbanístic de
desenvolupament de la concreció a tipus sanitari-assistencial, docent i
cultural d’un equipament ubicat a l’antiga fàbrica Godó i Trias a la Plaça
Europa, número 58 de l’Hospitalet de Llobregat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local de 23 de novembre de 2010, d’aprovació inicial del “Pla
Especial de concreció de l’ús i dels paràmetres d’edificació d’un
equipament per a la implantació del nou mercat amb aparcament a l’antiga
fàbrica de Godó i Trias”
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en la sessió del
dia 12 de desembre de 2017, ha adoptat, entre d’altres el següent acord:

Carrer Josep Prats 2, 6a planta/ 08901 L’Hospitalet de Llobregat
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