Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Espai Públic i Edificis Municipals

ANUNCI sobre l’aprovació inicial del projecte bàsic-executiu i estudi bàsic de seguretat i salut pel
condicionament de l’Avinguda Mas d’en Serra, tram 1, entre c/ Sant Jordi i c/ Eugeni d’Ors

TERCER.- Donar compte de l’acord a la Junta de Govern Local i al Ple.”
Aquest anunci es farà públic a la pàgina web d’aquesta Corporació, www.santperederibes.cat i al tauler
municipal
electrònic,
dins
de
la
Seu
Electrònica:

https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/informacio-publica/tauler-d-anuncis-iedictes, 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.

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 el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.
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SEGON.- 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 es publicarà a l’e-tauler municipal, dins de la seu electrònica:
www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisiedictes; així com a la pàgina web d’aquesta
Corporació, www.santperederibes.cat. Durant aquest període les persones interessades podran tenir
vista dels expedients i presentar les al·legacions que considerin oportunes al Registre General de
l’Ajuntament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CODI PAM: 3.5.1
Orgànic:
Programa:
Econòmic:
Codificació del Projecte:
Fase de la despesa:
Import: No genera despesa

B

“PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte bàsic-executiu i estudi bàsic de seguretat i salut pel
condicionament de l’Avinguda Mas d’en Serra, tram 1, entre c/ Sant Jordi i c/ Eugeni d’Ors, presentat
el 24 de juliol de 2019 i amb registre d’entrada núm. 2019012319 per Creanova 2000, SL,
condicionant-ho a que prèviament a l’aprovació definitiva s’incorporin i/o modifiquin els aspectes
següents:
• Cal que l’índex del document s’estructuri més ordenadament i que s’incloguin els plànols en
l’índex.
• És necessari detallar més exhaustivament el procés constructiu de les obres, atès que és
insuficient el que hi ha a la memòria constructiva.
• Cal que en referència a la xarxa d’abastament d’aigua i especialment la xarxa de clavegueram
s’especifiqui el procés constructiu per tal de garantir en tot moment el funcionament d’aquestes
xarxes mentre es realitza l’obra. Cal ubicar i acotar la nova situació dels col·lectors i canonades
en la secció en relació a les existents i que es detalli més com s’adaptaran les escomeses
existents a les noves canonades.
• Cal ajustar el pressupost a la resposta de la companyia Endesa pel que fa a la petició de
modificació de la instal·lació i adjuntar-la com a annex, i es planifiquin els treballs en coordinació
amb la resta.
• Cal que en l’estudi bàsic de seguretat i salut es concreti més el plànol d’implantació i les
diverses fases, així com altres aspectes complementaris.

A

En data 1 d’agost de 2019 mitjançant Decret d’alcaldia núm 1104/2019, es van aprovar els acords
que a continuació es traslladen:

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 14-8-2019
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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 (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). Les Oficines d’Atenció Ciutadana romandran
tancades per les tardes, a partir del dia 15 de juliol.

A

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/
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