Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ANUNCI sobre l’aprovació definitiva de la modificació de la reparcel·lació del polígon 3 del sector
polígon industrial Vilanoveta, relativa a les parcel·les 37 i 38.

Número de parcel·la
37
38

Superfície segons el projecte de reparcel·lació
2.441,10 m²
6.029,92 m²

Superfície actualitzada
2.318,26 m²
6.152,76 m²

Tercer.- Publicar l’edicte corresponent en els butlletins oficials que corresponguin.
Quart.- Notificar aquests acords als interessats amb indicació dels recursos legalment establerts.
Aquesta resolució es publicarà mitjançant l’edicte al tauler d’anuncis municipal electrònic, dins de la seu
Electrònica: www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictes, a la pàgina web d’aquesta Corporació:
www.santperederibes.cat i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
També es publicarà l’edicte al Diari de Vilanova.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini D’UN MES a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, o bé directament recurs
Contenciós-Administratiu davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu de Barcelona, en el termini de
DOS MESOS a comptar des de l’endemà de la seva publicació.
En cas d’interposició de recurs de reposició, aquest s’haurà de resoldre per l’òrgan competent en el
termini D’UN MES.
Si transcorregut aquest període, l’Ajuntament no ha resolt, la petició s’entendrà denegada per silenci
administratiu, podent interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de SIS MESOS, a comptar
des de l’endemà del dia en que dit recurs de reposició s’entengui desestimat.
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Coeficient de participació
actualitzat
2,1977
0,8726
0,4304
1,0662
1,4383
2,0251
5,8326

Pàg. 1-1

Coeficient de participació segons el projecte de
reparcel·lació
2,3141
0,8551
0,4219
1,0449
1,4096
1,9847
5,7162

CVE 2018011895

Número de
parcel·la
37
38 a
38 b
38 c
38 d
38 e
38 (total)

Data 23-3-2018

Segon.- Aprovar definitivament la Modificació de la Reparcel·lació del Polígon 3 del sector Polígon
Industrial Vilanoveta, relativa a les parcel·les 37 i 38, resultant modificats els coeficients de
participació de la manera següents, així com les superfícies actualitzades:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer.- Fer constar que la única al•legació presentada per la societat propietària de la parcel·la 37
en data 19 de gener de 2012, es donarà resposta i es resoldrà amb l’aprovació inicial de l’expedient
de liquidació definitiva de les quotes de l’Àmbit (QQUU 012/2018), regularitzant les quotes abonades
pels propietaris de les parcel·les afectades per la rectificació, en funció de la superfície finalment
adjudicada, així com l’excés i defecte d’adjudicació en relació amb el projecte inicial.

A

La Junta de Govern Local en sessió de data 27 de febrer de 2018, va adoptar, entre d’altres, els
acords literals que a continuació es traslladen:

Abigail Garrido Tinta
L’Alcaldessa,

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 (ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
http://w w w.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.
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Sant Pere de Ribes, 16 de març de 2018

