Ajuntament
Sant Pere de Ribes
TERRITORI

ANUNCI de l’acord del Ple de la Corporació del 29 de setembre de 2020 sobre l’ampliació del termini
d’informació pública del conveni urbanístic aprovat inicialment pel Ple de la Corporació de data 31 de març
de 2020 i, a reserva de l’aprovació de la corresponent acta.

Aquest acord d’ampliació d’informació pública així com l’expedient íntegre que el conforma, es faran públics
a
la
pàgina
web
d’aquesta
Corporació
seguint
la
ruta
següent
https://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/convenis-urbanistics.
Es publicarà l’edicte corresponent a aquest acord al tauler municipal electrònic, dins de la Seu Electrònica
www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictes, així com l’anunci, en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB).
El període ampliat d’informació pública, tal i com s’esmenta, serà d’un mes (1 mes) a comptar des de
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 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.
A tal efecte, podreu tenir vista i/o consulta de l’expedient íntegre, via presencial, a les dependències de
Territori d’aquest Ajuntament (pl. Vinya d’en Petaca, 1, nucli de les Roquetes) demanant cita prèvia
mitjançant correu electrònic urbanisme@santperederibes.cat, paraula clau (AMP IP CONV AUTODROM) o
a través de l’enllaç de la pàgina web municipal a dalt esmentat.
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.

Sant Pere de Ribes, 2 de novembre del 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
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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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https://bop.diba.cat

Notificar-ho als interessats.

Pàg. 1-1

•

CVE 2020031972

Indicar en l’edicte que sigui objecte de publicació en el BOPB que, transcorregut dit termini, serà
objecte d’aprovació definitiva per l’òrgan competent i, restant a disposició dels interessats l’expedient
administratiu íntegre, incloent els informes justificatius emesos en relació al mateix, així com els
documents acreditatius de la solvència del promotor i de la titularitat del sòl.

Data 16-11-2020

•

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Ampliar el termini d’exposició pública del Conveni Urbanístic aprovat inicialment pel ple de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes en data 31 de març de 2020, i fixar-lo en termini no inferior a 1 mes en
compliment de l’article 26.3 del RLUC.
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Els acords presos són els següents:

