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

EDICTE

QUART.- SOL·LICITAR els corresponents informes als següents
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials:
Dirección General de Aviación Civil, del Ministerio de Fomento i
Autoritat del Transport Metropolità, de conformitat amb l’art. 85.5
del D.L: 1/2010, del 3 d’agost, TRLUC.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als propietaris dels terrenys
als efectes del que disposa l’art. 102.3.a) del DL 1/2010, del 3
d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
SISÈ.- TRASLLADAR els presents acords a l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, a Gestió Tributària i a l’ADU.
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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 municipal.

CVE 2019018379

TERCER.- SOTMETRE a tràmit d’informació pública el canvi del
sistema d’actuació i el Pla de Millora Urbana Rambla del Mig II a
l’àmbit delimitat pel carrer Cobalt, av. Pau Casals, la ctra. del Mig i
la Rambla Marina de l’Hospitalet de Llobregat, aprovats als acords
anteriors, pel termini d’un mes mitjançant la publicació d’edictes en
els mitjans reglamentaris, per tal que s’hi puguin presentar les
al·legacions i reclamacions que es creguin convenients, de
conformitat amb l’art. 85.4 del TRLUC.

Data 24-5-2019

SEGON.- APROVAR INICIALMENT el Pla de Millora Urbana
Rambla del Mig II a l’àmbit delimitat pel carrer Cobalt, av. Pau
Casals, la ctra. del Mig i la Rambla Marina de l’Hospitalet de
Llobregat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el canvi del sistema d’actuació
de cooperació al de reparcel·lació en la modalitat de compensació
bàsica en el sector de la Rambla del Mig II delimitat pel carrer
Cobalt, av. Pau Casals, la ctra. del Mig i la Rambla Marina de
l’Hospitalet de Llobregat del Text Refós de la Modificació del Pla
General Metropolità per a la Renovació de l’Àrea Industrial de
l’Hospitalet, de conformitat amb el que disposa l’article 121.3 del DL
1/2010, Text Refós de la llei d’urbanisme i 129.3 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, Reglament del la llei d’Urbanisme.

A

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 14 de maig de 2019, ha adoptat
els següents acords:
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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L’Hospitalet de Llobregat, 15 de maig de 2019
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
que 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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