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Aquest acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). Així mateix es publicarà
l’acord
i
el
document
corresponent,
a
la
pàgina
web
d’aquesta
Corporació,
https://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/informacio-general#index , i al tauler
municipal electrònic, dins de la Seu Electrònica www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictes.
El període al qual es sotmet a informació pública, tal i com s’esmenta en el segon acord, serà de 30 dies, a
comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci 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 (PAU UA26) 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.
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La proposta de resolució de l’expedient número: 070602/2021/1, s’ha resolt amb l’estat Favorable
per la Junta de Govern Local, celebrada en sessió Ordinària en data 16 de febrer de 2021, sent
la part dispositiva la següent:
1r.- APROVAR INICIALMENT el Pla d’Autoprotecció de la UA-26 Rocamar, del nostre TM,
redactat per l’empresa COMEI, SL i sent l’Ajuntament el seu responsable.
2n.- SOTMETRE el document a INFORMACIÓ PÚBLICA, durant el període de 30 dies hàbils, Es
publicarà l’acord d’aprovació inicial mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, així com en l’e-Tauler i web municipals, mitjançant la publicació del document i l’acord.
Durant aquest termini tothom interessat podrà formular les al·legacions que consideri. Finalitzat
el termini d’informació pública es procedirà a la seva aprovació definitiva, mitjançant un nou acord
i a la seva tramesa a la L’ACA I A LA DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL, per a la
seva homologació a través de la plataforma habilitada HERMES.
3r.- NOTIFICAR aquests acords als interessats amb indicació dels recursos procedents
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ANUNCI d’aprovació inicial del Pla d’Autoprotecció de la UA-26 Rocamar, TM Sant Pere de
Ribes.

