Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Àrea de Territori

En tractar-se d’un acte de tràmit no decisori, no és susceptible de ser recorregut,
sense perjudici que es puguin formular les al·legacions que es considerin 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 s’estima
oportú.
A tal efecte, els interessats en aquest edicte, podran tenir vista i/o consulta de
l’expedient via presencial a les dependències de Territori d’aquest Ajuntament (pl.
Vinya d’en Petaca,1, nucli de les Roquetes) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Ribes
(Pl. de la Vila, 1) qualsevol dia de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores o a través de
l’enllaç
de
la
pàgina
web
municipal
http://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/informacio-general.
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, de dilluns a divendres, de les 8:30 a les 14 hores i dilluns i
dimecres de les 16 a les 19 hores (Pl. de la Vila, 1) i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
les Roquetes, de dilluns a divendres de les 8:30 a les 14 hores i dimarts i dijous de les
16 a les 19 hores (Pl. Vinya d’en Petaca, 1).
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Aquesta resolució es farà pública al tauler d’anuncis municipal electrònic, dins de la
Seu Electrònica: www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictes, així com a la
pàgina web d’aquesta Corporació: www.santperederibes.cat. També es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Data 3-4-2018

D’acord amb l’art. 102 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, es sotmet a tràmit d’informació
pública, durant el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el projecte tècnic per
a la llicència d’activitats d’una carpa destinada a realitzar-hi activitats d’espectacles
públics i activitats recreatives musicals, a ubicar a la Pista poliesportiva Can Puig, al
terme municipal de Sant Pere de Ribes, promogut per l’entitat Grup Teatral Endorfina.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tràmit d’informació pública del projecte tècnic per a la llicència d’activitats d’una carpa
destinada a realitzar-hi activitats d’espectacles públics i activitats recreatives musicals.
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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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