Ajuntament de l’Hospitalet
Àrea de Planificació, Projectes Estratègics
i Hisenda

EDICTE

QUART.- ACORDAR la Pròrroga de LA SUSPENSIÓ, pel termini
d’un any, de la tramitació de plans urbanístics derivats i de
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
de reforma, rehabilitació, d’instal·lació o ampliació d’activitats o
usos concrets, comunicats i d’altres autoritzacions municipals
connexes o establertes en la legislació sectorial a l’àmbit comprès
entre els carrers de les Ciències, l’avinguda Juan Carlos I, el carrer
José Agustín Goytisolo i el carrer Salvador Espriu a l’Hospitalet de
Llobregat, aprovada per la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament en data 12 de febrer de 2019 i publicada al BOP de
data 14 de febrer de 2019.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’acord de pròrroga de suspensió de
l’atorgament de llicències aprovada al punt anterior, 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 és coincident
amb el descrit amb el punt quart del present dictamen.
SISÈ.- NOTIFICAR els precedents acords a FIRA 20010 SA.
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TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació
pública INFORMES als següents organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials, de conformitat amb l’art. 85.5 del
TRLUC: Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de
Fomento i a l’Autoritat del Transport Metropolità.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SEGON.- SOTMETRE a tràmit d’informació pública la Modificació
Puntual de PGM aprovada inicialment a l’anterior acord, mitjançant
la publicació d’Edictes en els mitjans reglamentaris a fi i efecte que
s’hi puguin presentar al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 i
8 del TRLUC.
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PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el “quòrum” de la majoria
absoluta, que prescriu l’article 123.1.i) i 2. de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases i del Règim Local, la Modificació
Puntual del Pla General Metropolità per a l’ampliació del recinte
Firal de Fira de Barcelona-Gran Via, en l’àmbit delimitat pels carrers
de les Ciències, de Salvador Espriu, de José Agustín Goytisolo i de
l’avinguda de Joan Carles I, al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, amb document presentat en data 7 de maig de 2019 que
substitueix al de data 15 d’abril del mateix any i que incorpora unes
adequacions de detall presentades en data 8 de juliol de 2019.
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El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 24 de juliol de 2019, ha adoptat
els següents acords:
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 2-8-2019

L'Hospitalet de Llobregat, 24/07/2019
El Tinent d’Alcaldia de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació
FRANCESC J. BELVER VALLÈS

CVE 2019027784

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 consulta a la web municipal
www.l-h.cat., als efectes de l’art. 23.1. i 2. del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
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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 d’àmbit supramunicipal, al Taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la
web municipal. Precisar, que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que
coincideixi total o parcialment amb el mes d’agost.

Carrer Josep Prats 2, 6a planta/ 08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 402 94 33 ; cpe@l-h.cat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

