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

EDICTE

QUART.- PUBLICAR l’acord de pròrroga de suspensió de
l’atorgament de llicències aprovada al punt segon d’aquest
dictamen, en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb el
què disposa l’article 73.3 del D.L. 1/2010, del 3 d’agost, del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme. L’àmbit de la pròrroga de la
suspensió de l’atorgament de llicències es troba recollit al plànol
03.04 de la documentació gràfica de la Modificació de Pla General
Metropolità aprovada en el punt primer del present dictamen.

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.
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TERCER.- ACORDAR la pròrroga de LA SUSPENSIÓ DE
LLICÈNCIES, comunicacions prèvies i/o declaracions de
responsabilitat d’inici d’activitat i d’obres dels establiments destinats
d’ús turístic, hostals, pensions i albergs de joventut i l’atorgament
de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets, comunicats i d’altres
autoritzacions municipals connexes, dels establiments destinats a
hotels i d’hotels-apartaments, d’1 i 2 estrelles i els apartaments
turístics, exceptuant aquells que es desenvolupen en edifici d’ús
exclusiu, aprovades prèviament, de conformitat amb el què disposa
l’article 73 i 74 del D.L., 1/2010, del 3 d’agost, Text Refós de la Llei
d’Urbanisme en relació amb l’art. 103.1 del seu Reglament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SEGON.- SOTMETRE al tràmit d’informació pública la Modificació
de Pla General Metropolità, aprovada inicialment pel termini d’un
mes, mitjançant la publicació d’Edictes en el Butlletí Oficial de la
Província, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari
dels de més difusió, en el Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, i a
la pàgina web municipal, a i i efecte que s’hi puguin presentar les
al·legacions que es creguin convenients.
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PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, la Modificació de Pla General
Metropolità per a la regulació de les condicions d’emplaçament dels
habitatges d’ús turístic i dels establiments destinats a allotjament
temporal al municipi de l’Hospitalet de Llobregat.

https://bop.diba.cat
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El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en la sessió del dia 23 de
març de 2018, ha adoptat amb el “quòrum” de la majoria absoluta, els següents
acords:
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 29-3-2018

El Tinent d’Alcaldia de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació
FRANCESC J. BELVER VALLÈS
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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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