Ajuntament
Sant Pere de Ribes
TERRITORI

EDICTE sobre l’aprovació inicial del projecte de modificació de les obres d’urbanització incloses
en el Pla Parcial del sector SUPP-9 Mercat-Parc Central.
La Junta de Govern Local extraordinària de data 12 de setembre de 2018, va adoptar, entre
d’altres, els acords que a continuació es traslladen:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de modificació de les obres d’urbanització incloses en
el Pla Parcial del sector SUPP-9 Mercat-Parc Central, presentat per la Junta de Compensació
del sector en data 31 de juliol de 2018 i amb registre d’entrada núm. 2018014379.
SEGON.- Sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant publicació del
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. També es publicarà a un
diari de gran divulgació i, als taulers d’anuncis i a la pàgina web municipal
www.santperederibes.cat
TERCER.- Sol·licitar informes, si s’escau, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 83 del
TRLLU als Organismes Sectorials, així com a les concessionàries de serveis.
QUART.- Notificar aquests acords a la Junta de Compensació, amb indicació dels recursos
procedents, fent constar que abans que s’aprovi definitivament el projecte, hauran de donar
compliment als aspectes que es recullen als informes tècnics abans esmentats, els quals
s’adjuntaran en còpia.
Aquest edicte es farà públic a la pàgina web d’aquesta Corporació, www.santperederibes.cat i al tauler
municipal electrònic, dins de la Seu Electrònica: www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictes., així
com en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Ara.
El període d’informació pública, tal i com s’esmenta en el segon acord, 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
Ara. Aquesta resolució no es pot impugnar, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat.
No obstant podreu interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que considereu oportú, en defensa dels
vostres interessos.
A tal efecte, els interessats en aquest edicte, podreu 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)
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/en-tramit
Així mateix i dins del mateix termini, podreu presentar les al·legacions que considereu 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 (c/ Major, 110, Edifici Can Puig) 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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Ajuntament Sant Pere de Ribes
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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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