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ANUNCIS DIVERSOS
CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRAN VIA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
ANUNCI sobre un acord del Consell General relatiu a l'aprovació inicial del Projecte d'urbanització del
sector 1 delimitat pel Pla director urbanístic Granvia – Llobregat, al municipi de l'Hospitalet de Llobregat.
El Consell General del Consorci per a la reforma de la Granvia a l'Hospitalet de Llobregat, en la seva reunió del
dia 26 de novembre de 2019, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

“Primer.- Aprovar inicialment el projecte d'urbanització del sector 1 delimitat pel Pla director urbanístic Granvia
– Llobregat, al municipi de l'Hospitalet de Llobregat, redactat per la UTE IDOM CONSULTING, ENGINEERING,
ARCHITECTURE, SAU – AUDINGINTRAESA, SA – JANSANA, DE LA VILLA, DE PAAW ARQUITECTES, SLP.
Segon.- Sotmetre el projecte aprovat inicialment a informació pública per termini d'un mes, durant el qual es
demanarà un informe als organismes públics i es comunicarà a les empreses de subministrament de serveis
afectades perquè es pronunciïn sobre el projecte.
Tercer.- Facultar al director del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l'Hospitalet de Llobregat, tan
àmpliament com en Dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les actuacions necessàries per a l'efectivitat
d'aquests acords.”

La qual cosa es fa pública als efectes de la formulació d'al·legacions dins del termini indicat en l'apartat segon
de l'acord transcrit.
Durant aquest termini el projecte aprovat inicialment es podrà consultar presencialment a les oficines del
Consorci per a la reforma de la Granvia a l'Hospitalet de Llobregat (carrer Ciències, 69, de l'Hospitalet de
Llobregat), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o a través de la seva pàgina web
http://www.consorcigvhospitalet.com/.

L'Hospitalet de Llobregat, 28 de novembre de 2019

Raúl Alvarín Álvarez
Director
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