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Divendres, 14 de julio! de 2017 

ADMINISTRACIÓ LOCAL 

Ajuntament de Barcelona 

Gerencia d'Ecologia Urbana 
Direcció de Serveis Tecnic-Jurídics 

ANUNCI d'informació pública 

- Exp. núm .: 17PL 16495. 

La Comissió d'Ecologia , Urbanisme i Mobilitat, en sessió celebrada el12 de juliol de 2017, ha adoptat el següent acord: 

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona , la Modificació del PGM en 
l'ambit del terrenys del Futbol Club Barcelona en el Districte de les Corts, d'iniciativa municipal ; EXPOSAR-LO al públic 
pel termini de tres mesas; PRECISAR que l'esmentat termini s'amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o 
parcialment amb el mes d'agost; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 

La documentació restara exposada al públic pel termini de tres mesas, als efectes de l'article 23.2 del Reglament de la 
Llei d'Urbanisme , en el Departament d'lnformació i Documentació de la Gerencia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, (Av. 
Diagonal, núm. 230 , planta segona. Horari d'atenció al públic: consultar-lo en el lloc web: 
http://ajuntament.Barcelona.cat/ecologiaurbana , a !'apartar d'lnformació Urbanística, clicant "Cita previa pera informació 
presencial") . · 

Per tal de donar compliment al punt 2 del citat article 23, i als efectes de garantir l'accés per mitjans telematics, també 
podra consultar-se en l'esmentat lloc web dins de l'apartat d'lnformació Urbanística, accedint al Cercador de 
Planejament, Qualificacions i Convenis . 

Dins el termini esmentat, que coment;:ara a comptar a partir de !'última de les dues publicacions obligatóries (en el 
Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona i en 
al·legacions que considereu pertinents. 

Barcelona , 13 de juliol de 2017 
El secretari general , Jordi Cases i Paliares 

un deis diaris de més divulgació) , podeu examinar-lo i presentar les 
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