2017_01_0041

PROGRAMA:

3321

ORGÀNIC:

12100

ECONÒMIC:

62200

IMPORT (IVA INCLÒS):

660.027,69€

FASE DE LA DESPESA:

EXPEDIENT EN FASE DE TRAMITACIÓ TÈCNICA, TRÀMIT
NO SUBJECTE A GESTIÓ DE LA DESPESA

2n.- SOTMETRE’L al tràmit d’informació pública durant el termini de 30 dies que comptaran des
de l’endemà de la publicació del corresponent Anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. També els publicarà a l’E-Tauler i al web de l’Ajuntament www.santperederibes.cat .
Durant aquest període les persones interessades podran consultar els expedients i presentar les
al·legacions que considerin oportunes al Registre General de l’Ajuntament.
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.
El període d’informació pública, tal i com s’esmenta en el segon acord, serà de 30 dies a comptar des de
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 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 estimeu oportú.
A tal efecte, els interessats en aquest edicte, podran tenir vista i/o consulta de l’expedient via presencial a
les dependències de la Unitat Administrativa de Can Puig (carrer Major, 110, Sant Pere de Ribes) 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/

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.

https://bop.diba.cat
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1.5.3

CODI PROJECTE:

CVE 2019015837

CODI PAM :

Data 8-5-2019

1r.- APROVAR inicialment el Projecte Bàsic i executiu de la reforma de la Biblioteca Josep Pla
de les Roquetes, amb un pressupost de 660.027,69€ (21% IVA inclòs).

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per Junta de Govern Local de data 12 de març de 2019 s’han adoptat els acords següents:

B

ANUNCI sobre l’aprovació inicial del projecte bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i salut, la
certificació energètica del projecte i la documentació tècnica necessària en matèria d’incendis de
la reforma de la biblioteca Josep Pla de les Roquetes.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 8-5-2019

CVE 2019015837

Abigail Garrido Tinta

https://bop.diba.cat

L’Alcaldessa,

Pàg. 2-2

Sant Pere de Ribes, 29 d’abril de 2019

A

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 (Plaça 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). Les Oficines d’Atenció Ciutadana romandran tancades per
les tardes, des del 15 de juliol i fins el 15 de setembre.
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