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ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
ANUNCI sobre aprovació inicial de la Memòria justificativa, el Pla de gestió i explotació (Projecte
d'establiment del servei) i el Reglament d'usos i normativa d'usos del Teatre la Bòbila de Sant Pere de
Ribes.
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 24 de maig de 2022, ha aprovat el següent, a reserva de
l'aprovació de l'acta:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I PLA DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ que fa de
projecte de l'establiment del servei del Teatre la Bòbila de Sant Pere de Ribes, així com les principals línies
d'actuació d'aquest equipament, que es relacionen:

1. Taller i cursos de formació en arts escèniques
2. Programació professional d'arts escèniques per a públics generals i familiars
3. Programació i interacció entre arts escèniques i els centres educatius
4. Acolliment i suports a practiques de creació i producció escènica dels agents locals
5. Programació de residències artístiques
6. Vessant comunitària i social
7. Programació cinema

SEGON.- APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT I NORMATIVA D'USOS del Teatre la Bòbila.

TERCER.- SOTMETRE els documents que conformen l'establiment del servei incloent el reglament i normativa
d'usos, AL TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA durant el termini de 30 dies que comptaran des de l'endemà de la
darrera de les publicacions del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. També es publicarà al tauler municipal electrònic, dins de la seu
electrònica, així com a la pàgina web d'aquesta Corporació, www.santperederibes.cat. Aquest acord esdevindrà
definitiu en el cas que no es presentin al·legacions, sense necessitat de prendre un acord exprés.

QUART.- Simultàniament, DONAR AUDIÈNCIA als interessats.

CINQUÈ.- DONAR COMPTE de l'informe del director d'obra on certifica que l'equipament acompleix la normativa
vigent en matèria de seguretat, climatització i higiene per a desenvolupar una programació artística.
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Aquest acord es farà públic al tauler d'anuncis municipal electrònic dins la Seu Electrònica
https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica, així com a la pàgina web d'aquesta corporació:
www.santperederibes.cat/municipi/cultura També es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
El període d'informació pública, tal i com s'esmenta en el tercer acord, serà de 30 dies a comptar des de
l'endemà de la darrera de les publicacions en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i/o en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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 què puguin ser preses
en consideració en la resolució que posi fi al procediment i per a poder interposar recurs contra dita resolució,
si ho estimeu oportú.
A tal efecte, podeu consultar l'expedient des de la pàgina web municipal a l'enllaç esmentat dalt. 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, 27 de maig de 2022

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

(22.151.076)
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