Ajuntament
Sant Pere de Ribes
TERRITORI

ANUNCI sobre la regularització de quota de reparcel·lació de parcel·les 37 i 38 del Polígon 3 del sector
Polígon Industrial Vilanoveta.

En conseqüència la compensació a percebre en relació a la finca adjudicada és la següent:
Núm. de
parcel·la

37

Propietaris

G. LL, SA
(A58736331)

Superfície
reparcel·lació

Coeficient de
participació s/projecte
de reparcel·lació

Coeficient de
participació
actualitzat

Diferència
adjudicació
(amb IPC)

2.318,26

2,3141

2,1977

-5.961,69€

https://bop.diba.cat

PRIMER.- REGULARITZAR la quota de reparcel·lació pel valor urbanístic respecte de l’excés i defecte
d’adjudicació de les parcel·les 37 i 38 respectivament afectades per la Modificació de la reparcel·lació del
Polígon 3 del sector Polígon Industrial Vilanoveta, en funció de la superfície finalment adjudicada, segons
el quadre que s’incorpora com annex.

A

La Junta de Govern Local en data 30 d’octubre de 2018, va adoptar, entre d’altres, l’acord literal de l’acta,
que a continuació es trasllada:

P., SL (B58906736)
E.I., SL (B61861944)
S., SL (B62679782)
P., SL (B58906736)
S., SL (B62679782)
P., SL (B58906736)
S., SL (B62679782)
P., SL (B58906736)

38-c
38-d
38-e

Coeficient de participació
s/projecte de
reparcel·lació
0,8551
0,4219

Coeficient de
participació
actualitzat
0,8726
0,4304

6.152,76

1,0449

1,0662

1,4096

1,4383

1,9847

2,0251
TOTAL

Diferència
adjudicació
(amb IPC)
891,91€
439,93€
544,90€
544,90€
735,07€
735,07€
1.034,96€
1.034,96€
5 .961,69€

SEGON.- SOTMETRE a informació pública el document durant el termini d’un mes, amb notificació
personalitzada als propietaris.
TERCER.- Transcorregut el termini d’informació pública, sense que s’hagin presentat al·legacions o
reclamacions, s’entendrà definitiu i es procedirà a girar les liquidacions corresponents a les que s’aplicarà
l’establert en l’article 62 de la Llei General Tributària.”
Aquest anunci es farà públic en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari de gran difusió.
Així com l’edicte a la pàgina web d’aquesta Corporació, www.santperederibes.cat i al tauler municipal
electrònic, dins de la Seu Electrònica: http://www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisiedictes.
El període d’informació pública, serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o en el diari de gran difusió. En tractar-se
d’un acte de tràmit no decisori, no és susceptible de ser recorregut, sense perjudici que podeu formular
les al·legacions que considereu oportunes al tràmit d’audiència, per a que puguin ser preses en
consideració en la resolució que posi fi al procediment i, per a poder interposar recurs contra dita
resolució, si estimeu oportú.
A tal efecte, els interessats en aquest anunci, podreu tenir vista i/o consulta de l’expedient via presencial a
les dependències de Territori (pl. Vinya d’en Petaca, 1, nucli de les Roquetes) i a les dependències de
Tresoreria (c. Major, 110, nucli de Ribes) qualsevol dia de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores o a
través de l’enllaç de la web municipal http://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/.
Així mateix i dins del mateix termini, es podran presentar les al·legacions que es considerin oportunes, al
Registre General de l’Ajuntament, ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Ribes, (pl. de la Vila, 1) i a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de les Roquetes, (pl. Vinya d’en Petaca, 1) dins dels horaris establerts.

CVE 2018043371

38-a
38-b

Superfície
reparcel·lació

Data 30-11-2018

Propietaris

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Núm. de
parcel·la

Pàg. 1-1

En conseqüència les compensacions a pagar en relació a les finques adjudicades és la següent:

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
Sant Pere de Ribes, 23 de novembre de 2018

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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