Ajuntament
Sant Pere de Ribes

TERCER.- NOTIFICAR aquests acords a SUMO Arquitectes i a la Direcció General de
Centres Públics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Sant Pere de Ribes, 1 d’octubre del 2021

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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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 els publicarà a l’E-Tauler i al web de l’Ajuntament
www.santperederibes.cat. Durant aquest període les persones interessades podran
consultar els expedients i presentar les al·legacions que considerin oportunes al Registre
General de l’Ajuntament.

Data 13-10-2021

PRIMER .- APROVAR inicialment el projecte bàsic i projecte executiu amb l’estudi de
seguretat i salut de les obres de la nova construcció de la part de secundària d’un centre
d’educació infantil, primària i secundària denominat, INS Xaloc, situat a la ronda de la masia
nova, número 5 del sector SUPP-9, sector mercat-parc central de les Roquetes del municipi
de Sant Pere de Ribes, de conformitat amb els informes tècnics.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 28 de setembre de 2021, ha aprovat el
següent, a reserva de l’aprovació de l’acta:
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APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE LES OBRES DE LA NOVA CONSTRUCCIÓ D’UN
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDARIA DENOMINAT INS XALOC

https://bop.diba.cat
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ANUNCI

