Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Territori i Espai Públic

La Junta de Govern Local en data 30 d!octubre de 2018, va adoptar, entre d!altres, els acords següents:
...
3.- APROVAR INICIALMENT la modificació dels Estatuts en el seu article 2, pel canvi de domicili social. Allà on diu:
"Article 2.- El domicili de l!Entitat s!estableix al carrer Aragó, número 287, 3r 1a, 08009 de Barcelona.
Aquest domicili podrà ésser traslladat a un altre lloc per acord de l!Assemblea General, havent de comunicar-ho a
l!òrgan urbanístic de tutela i al Registre d!Entitats Urbanístiques Col·laboradores.#

A

ANUNCI sobre l!aprovació inicial modificació dels estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat-Parc
Central.

Haurà de dir:
"Article 2.- El domicili de l!Entitat s!estableix a Barcelona (08019), carrer Provençals, número 39 (Edifici Torre
Pujades), planta 12ª # Departament de Sòl.
Aquest domicili podrà ésser traslladat a un altre lloc per acord de l!Assemblea General, havent de comunicarho a l!òrgan urbanístic de tutela i al Registre d!Entitats Urbanístiques Col·laboradores.$
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4.- APROVAR INICIALMENT la modificació dels Estatuts en el seu article 30, per admetre altres formes de
convocatòria de les sessions de l!Assemblea General admeses en Dret.
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Allà on diu:
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"Article 30.- L!Assemblea serà convocada pel Secretari, per ordre del President. La convocatòria expressarà els
assumptes a tractar en cada sessió.
No podrà deliberar-se ni decidir sobre cap assumpte que no figuri inclòs a l!Ordre del Dia, llevat que, essent presents
tots els propietaris, així ho acordin per unanimitat.
La convocatòria de l!Assemblea General es farà per carta, remesa per correu certificat, amb set dies naturals
d'antelació, als domicilis designats pels associats.#
Haurà de dir:



















"Article 30.- L!Assemblea serà convocada pel Secretari, per ordre del President. La convocatòria expressarà els
assumptes a tractar en cada sessió.
No podrà deliberar-se ni decidir sobre cap assumpte que no figuri inclòs a l!Ordre del Dia, llevat que, essent
presents tots els propietaris, així ho acordin per unanimitat.
La convocatòria de l!Assemblea es farà mitjançant comunicació escrita tramesa als domicilis designats pels
associats, per qualsevol dels mitjans admesos en Dret i que permetin acreditar la seva recepció, inclosos els
correus electrònics, amb set dies naturals d'antelació.$
5.- SOTMETRE a informació pública pel termini d!un mes l!acord d!aprovació inicial de la modificació dels articles 2 i 30
dels Estatuts esmentats, mitjançant la publicació de l!edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un diari
de gran divulgació, així com a la pàgina web d!aquesta Corporació, www.santperederibes.cat i al tauler municipal
electrònic, dins de la Seu Electrònica: www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncis edictes. Les despeses de les
publicacions aniran a càrrec de la Junta de Compensació.









































6.- NOTIFICAR els presents acords a la Junta de Compensació del SUPP-9 Mercat Parc Central amb indicació dels
recursos legalment procedents.
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) 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/.




























CPISR-1 C
Abigail
Garrido Tinta

Signat digitalment
per CPISR-1 C Abigail
Garrido Tinta
Data: 2018.12.18
10:29:20 +01'00'

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
Sant Pere de Ribes, 18 de desembre de 2018

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.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.
F:\PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA\DERIVAT\19 PARC CENTRAL\2013 URBANITZACIO\TRAMITACIO\JUNTA
COMPENSACIO\CANVIS POST INSCRIP REUC\CANVIS 2018\ANUNCI AI MODIF ESTATUTS JGL30102018.doc
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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.



