Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ANUNCI sobre l’aprovació definitiva del projecte de mesures correctores d’inundabilitat de la
unitat d’actuació UA-26 Rocamar a Sant Pere de Ribes.

Aquests acords es publicaran mitjançant l’anunci corresponent 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, en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Contra aquests acords, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar potestativament
recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar l’acte, de conformitat amb els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, en el termini D’UN MES a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions en el BOPB i/o DOGC.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar
des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent. Contra la resolució
d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar cap recurs
administratiu, a excepció del recurs extraordinari de revisió en els casos previstos a l’article
125.1 de l’esmentada norma. Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de
conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de DOS MESOS a comptar des de
l’endemà de la seva notificació o en el termini màxim de SIS MESOS a comptar des de
l’endemà de la seva desestimació presumpta del recurs interposat.
No es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. No obstant això, podran interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient.

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
Sant Pere de Ribes, 15 de juliol de 2019
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QUART.- Notificar als interessats amb indicació dels recursos procedents.”

Data 23-7-2019

TERCER.- PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
als efectes del seu general coneixement. Així mateix estarà a disposició dels interessats a la
seu electrònica d’aquest Ajuntament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte de mesures correctores d’ inundabilitat de
la unitat d’actuació UA-26 Rocamar a Sant Pere de Ribes.

B

“PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades segons certificat de la secretaria de
data 25 de març de 2019, pels motius expressats als informes tècnics que s’annexen a aquesta
proposta (annex 1, 2, 3 i 4), i dels que es remetrà còpia als interessats juntament amb la
notificació del present acord.

A

La Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2019 va adoptar, entre d’altres, l’acord literal
de l’acta que a continuació es trasllada:

