Ajuntament
Sant Pere de Ribes
TERRITORI

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

SEGON.- NOTIFICAR els presents acords a la Junta de Compensació del SUPP-9 Mercat Parc
Central, i al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.
TERCER.- Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió del Ple de la Corporació que es porti a
terme.
De conformitat amb l’informe emès per la Secretaria Municipal núm. 280/2019 en data 7 de juny, obrant a
l’expedient 22/2/A (6.2.2.), 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. Al web municipal es trobarà el redactat
íntegre dels estatuts i bases de la Junta de Compensació del sector SUPP-9, Mercat-Parc Central, amb
les darreres modificacions incorporades.
Contra aquesta resolució, que exhaureix 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.
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.
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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 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.”

Data 1-8-2019

"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
comunicar-ho a l’òrgan urbanístic de tutela i al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.”

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

PRIMER.- APROVAR definitivament la modificació dels estatuts de la Junta de Compensació del
Sector SUPP 9 “ Mercat Parc Central”, sent la redacció definitiva dels articles 2 i 30 dels estatuts, la
següent:

A

En data 7 de juny de 2019, l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, Sra. Abigail Garrido Tinta, va dictar el
decret núm. 714/2019 d’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de la Junta de
Compensació del sector SUPP-9 Mercat-Parc Central, amb els següents acords:
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Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
Sant Pere de Ribes, 18 de juliol de 2019

