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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
ANUNCI sobre aprovació inicial del Pla especial per a la regulació dels habitatges d'ús turístic a Sant Pere
de Ribes.
La Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2019, entre d'altres, i a reserva de l'aprovació de l'acta
corresponent, ha aprovat inicialment el Pla Especial per la regulació dels habitatges d'ús turístic a Sant Pere de
Ribes, amb els acords següents:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Especial per la regulació dels habitatges d'ús turístic a Sant Pere de Ribes,
promogut a iniciativa d'aquest mateix Ajuntament.

SEGON.- Sotmetre aquest expedient al tràmit d'informació pública, per un termini d'un (1) mes, mitjançant la
corresponent publicació per edictes en el DOGC i en el BOPB, en l'e-tauler i en la pàgina web municipals, i en
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal i comarcal.

TERCER.- Sol·licitar informes sectorials per llurs competències als organismes següents:
- Direcció General de Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
- Agència de l'Habitatge de Catalunya
- Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment

Aquest acord 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 (BOPB) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC). També es publicarà l'anunci al Diari ARA.
El període d'informació pública, tal i com s'esmenta en el segon acord, serà d'un (1) mes a comptar des de
l'endemà de la darrera de les publicacions en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i/o en el Diari ARA.
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 anunci, 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) 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/planejament/planejament-derivat-en-tramit
Així mateix i dins del mateix termini, es podran presentar les al·legacions que es considerin oportunes al
Registre General de l'Ajuntament, mitjançant les vies habilitades: a través de les Oficines d'atenció Ciutadana,
de dilluns a divendres, de les 8:30 a les 14 hores,
http://www.santperederibes.cat/ajuntament/atenciociutadana i/o a través de la Seu Electrònica
https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/tramits/tramits-online
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