Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ANUNCI sobre la suspensió de l’atorgament de llicències, comunicats previs, declaracions
responsables i/o d’altres autoritzacions administratives d’habitatges d’ús turístic.

Aquesta resolució es publicarà mitjançant l’anunci 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 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB). També es publicarà l’anunci al Diari de Vilanova.
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 publicació d’aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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 29/1988,
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 publicació 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
L’Alcaldessa,

Signat digitalment
CPISR-1 C
per CPISR-1 C Abigail
Garrido Tinta
Abigail
Data: 2018.03.22
Garrido Tinta 14:07:48 +01'00'

Sant Pere de Ribes, 22 de març 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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-1
CVE 2018013370

4.- NOTIFICAR aquest acord als interessats

Data 5-4-2018

3.- ENCARREGAR l’elaboració de l’instrument de planejament pertinent que reguli les condicions
d’emplaçament de l’ús corresponent a l’activitat d’habitatges d’ús turístic per tal de que abans d’un
any es pugui procedir a la seva aprovació inicial.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.- PUBLICAR el present acord en el BOPB, en un diari de major difusió de la població, en la
pàgina web i en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació.

B

1.- Suspendre pel termini d’ UN (1) ANY l’atorgament en tot el terme municipal de Sant Pere de
Ribes, d’acord amb el plànol de delimitació incorporat a l’expedient que s’adjunta com a annex al
present acord. Aquesta suspensió de llicències es tramita a l’empara de l’article 73 del TRLUC.
Els efectes d’aquesta suspensió de llicències no poden durar més d’un any. No obstant això, la
seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació en el supòsit d’aprovació inicial de l’
instrument de planejament. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n podrà
adoptar cap de nou per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat fins que no hauran transcorregut
tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 TRLUC).

A

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 20 de març de 2018, va adoptar,
entre d’altres i a reserva de l’aprovació de l’acta, els acords literals que a continuació es traslladen:

