Ajuntament
Sant Pere de Ribes
TERRITORI

ANUNCI de l’aprovació del conveni urbanístic pel Ple de la Corporació de data 31 de març de 2020, i a
reserva de l’aprovació de la corresponent acta.

•

FACULTAR a l’alcaldessa per a la signatura del conveni urbanístic aprovat definitivament.

•

TRAMETRE CÒPIA del conveni, un cop aprovat i formalitzat, al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DEL PENEDÈS, així com a
la Direcció General de l’Administració Local, als efectes escaients en ambdós Organismes.

•

NOTIFICAR aquest acord a tots els interessats.

Aquests
acords
es
faran
públics
a
la
pàgina
web
d’aquesta
Corporació
https://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/convenis-urbanistics, 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).
En tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no es pot impugnar. No obstant podreu
interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que considereu oportú, en defensa dels vostres interessos.
El període d’informació pública de 20 dies indicat en la publicació oficial, segons Reial Decret 463/2020, de
14 de març, s’iniciarà el seu còmput l’endemà de la data que perdi la vigència de l’estat d’alarma establert
pel el Reial Decret 463/2020 esmentat; o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix, d’acord amb la seva
disposició addicional tercera, modificada per la disposició addicional vuitena del Reial decret llei 11/2020,
de 31 de març, pel qual s`adopten mesures urgents complementaries en l`àmbit social i econòmic per a fer
front al COVID-19
A tal efecte, els interessats en aquest anunci, podreu tenir vista i/o consulta de l’esmentat conveni sotmès
a informació pública a través de l’enllaç de la pàgina web municipal i, així mateix i dins del termini ja
determinat, podreu presentar les al·legacions que considereu oportunes, al Registre General de
l’Ajuntament, mitjançant les vies habilitades davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana i de conformitat amb el
DECRET 363/2020, del 16 de març, d'aprovació del Pla de Contingència intern de l'Ajuntament de Sant
Pere de Ribes pel coronavirus.

Sant Pere de Ribes, 18 de maig de 2020

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

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.
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Es procedirà aprovat definitivament, expressa o automàticament el conveni, a citar a l’interessat a fi de
la signatura del text definitiu i, posteriorment, es PUBLICARÀ el text íntegre del mateix en el Diari Oficial
de la Generalitat, al Butlletí Oficial de la Província, així com a la pàgina web de l’Ajuntament durant el
termini d’un mes. Així mateix s’haurà de TRAMETRE a la Direcció General de l’Administració Local als
efectes escaients per a la seva inscripció en la secció de convenis urbanístics de l’instrument de
divulgació telemàtica de planejament urbanístic de la Generalitat.

CVE 2020011901

SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini mínim de 20 dies, mitjançant anunci que es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en l’e-Tauler municipal. Si durant l’esmenat
termini, no es formulen reclamacions i al·legacions, s’entendrà que el conveni resta definitivament
aprovat, de forma automàtica i sense requerir-se nou acord exprés, realitzats prèviament els tràmits
previs preceptius amb el promotor d’acceptació o renuncia en aquest qualsevol cas.

Data 28-5-2020

•

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

APROVAR la minuta del conveni urbanístic a subscriure per la mercantil TERRAMAR 1923, SL que
consta incorporat a l’expedient amb el seus annexos.

B

•

A

Els acords presos són els següents:

