
Dimecres, 25 d'octubre de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

EDICTE en relació a l'expedient de modificació puntual del PGM en la parcel·la B3 del Parc Tecnològic World Trade  
Center, de Cornellà de Llobregat, d'iniciativa privada, redactat per l'equip SAAS Sales Associats

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió de Ple de data 5 d'octubre de 2017, va aprovar entre altres, els 
següents:

ACORDS:

"Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de Modificació puntual del PGM en la parcel·la B3 del Parc Tecnològic World 
Trade Center, de Cornellà de Llobregat, redactat per l'equip SAASS SALES ASSOCIATS.

Segon.- Sotmetre a informació pública l'expedient; a tal efecte, l'acord d'aprovació haurà de ser publicat, mitjançant 
inserció d'Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major difusió de la província i en la pàgina de  
govern obert de la web municipal,  per període d'un mes, als efectes que durant aquest termini  puguin formular-ne 
suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de planejament, les Corporacions, Associacions i particulars.

A més de telemàticament, la documentació integrant de l'expedient administratiu es podrà consultar presencialment de 
dilluns a divendres laborables, en horari de 9'30 a 13'30 hores, a les dependències d'Urbanisme de l'Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, al carrer Racó d'Enric Mora i Gosch, s/n (Edifici de la Rectoria). 08940 Cornellà de Llobregat.

Tercer.-  Notificar el  present acord a tots els interessats  en l'expedient  i  als Ajuntaments del  Prat  de Llobregat,  de 
l'Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de Llobregat, de Sant Joan Despí i d'Esplugues de Llobregat.

La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per tant 
no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el 
que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques."

Cornellà de Llobregat, 11 d'octubre de 2017
L'alcalde, p. d. f., la coordinadora de Procediments de Política Territorial i Sostenibilitat, Mª Jesús Roca Pérez

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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