Ajuntament de l’Hospitalet
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica
Joventut i Esports

EDICTE

TERCER.- SOTMETRE al tràmit d’informació pública el Pla de
Millora Urbana aprovat inicialment pel termini d’un mes, mitjançant
la publicació d’Edictes en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un
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L’àmbit de la suspensió de tramitacions i de llicències és el que a
continuació s’identifica gràficament:

Pàg. 1-2

SEGON.- APROVAR LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES a tot l’àmbit
del planejament, pel termini de dos anys, de conformitat amb
l’article 73.2 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’aquest
Pla de Millora Urbana.
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PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum de la majoria
simple, el Pla de Millora Urbana per a la concreció de l’ús hoteler i
l’ordenació volumètrica a la parcel·la “6”, situada a l’avinguda de la
Granvia, 155 i a la parcel·la número “7”, situada al carrer Miguel
Hernández, 89, de l’Hospitalet de Llobregat.
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La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2020, ha
adoptat els següents acords:
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Joventut i Esports

SETÈ.- NOTIFICAR aquest acte administratiu a les persones
interessades, contra el qual podran interposar els recursos que
figuren a continuació.

Exposar-lo al públic pel termini d’un mes i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a un diari de major difusió i a la web de l’Ajuntament.
El document restarà exposat al públic, pel termini d’un mes 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 Vallès
Tinent d’Alcaldia de Planificació,
Projectes Estratègics i Hisenda
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SISÈ.- COMUNICAR els precedents acords al Tinent d’alcaldia de
l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, al
Tinent d’alcaldia d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, a l’Agència de Desenvolupament Urbà i a la Direcció
de Serveis de Sistemes d’Informació Territorial.

Data 4-1-2021

CINQUÈ.- SOL·LICITAR, conforme disposa l’article 85.5 del Decret
1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme, els
corresponents informes als següents organismes afectats per raons
de llurs competències sectorials: a la Direcció General d’Aviació
Civil, a l’Agència Catalana de l’aigua, a la Direcció General de
Turisme (Departament d’Empresa i Coneixement) i a la ATM
(Autoritat del Transport Metropolità – Àrea de Barcelona)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

QUART.- PUBLICAR l’acord de suspensió de l’atorgament de
llicències aprovat al punt segon d’aquest acord 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 suspensió de l’atorgament de llicències es troba
recollit al plànol 07 de la documentació gràfica del Pla de Millora
Urbana aprovat en el punt primer del present dictamen.
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diari dels de més difusió i a la pàgina web municipal, a fi i efecte
que s’hi puguin presentar les al·legacions que es creguin
convenients.
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L’Hospitalet, 23 de desembre de 2020
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