Ajuntament
Sant Pere de Ribes

EDICTE sobre l’aprovació inicial del projecte constructiu i estudi de seguretat i salut de la
millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes - Actuació núm. 19 del Pla Director al municipi de
Sant Pere de Ribes.
La Junta de Govern Local en data 14 de juny de 2022, va adoptar, entre d’altres, a reserva de
l’aprovació de l’acta, els acords que a continuació es traslladen:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte constructiu i estudi de seguretat i salut de la
millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes – Actuació núm. 19 del Pal Director al municipi de
Sant Pere de Ribes, amb un pressupost de contracte de 241.897,34 € IVA inclòs.
CODI PAM: 3.2.1
PROGRAMA:
ORGÀNIC:
ECONÒMIC:
IMPORT (IVA INCLÒS): NO GENERA DESPESA

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 es publicarà a l’e-tauler i al web de l’Ajuntament
https://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/projectes/en-tramitacio

Durant aquest període les persones interessades podran tenir vista dels expedients i presentar
les al·legacions que considerin oportunes al Registre General de l’Ajuntament.

Aquest edicte es farà públic a la pàgina web d’aquesta Corporació, www.santperederibes.cat i al tauler
municipal electrònic, dins de la Seu Electrònica: www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisiedictes, així
com en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
El període d’informació pública, tal i com s’esmenta en el segon acord, serà de 30 dies a comptar des de
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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 que puguin ser
preses en consideració en la resolució que posi fi al procediment i, per a poder interposar recurs contra
dita resolució, si estimeu oportú.
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.

A tal efecte, podreu tenir vist 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 a urbanisme@santperederibes.cat o a través de l’enllaç de la pàgina web
municipal
https://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/projectes/en-

tramitacio
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, 15 de juny del 2022

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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