Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per termini d'un mes que comptarà
des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l‘àmbit municipal,
així
com
en
el
tauler
d’anuncis
i
el
web
municipal
https://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/planejament/planejamentderivat-en-tramit
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 per les vies
habilitades.
Tercer.- Sol·licitar informes al Departament de Cultura i a l’organisme competent en matèria
decarreteres de la Diputació de Barcelona
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades, amb indicació dels recursos
legalment procedents”.
Aquest anunci 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/anuncisedictes, així
com en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Ara.
El període d’informació pública, tal i com s’esmenta en el segon acord, serà d’un mes a comptar des de
l’endemà de la darrera de les publicacions en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o en el Diari
Ara. En tractar-se d’un acte de tràmit no decisori, no és susceptible de ser recorregut, sense perjudici que
podeu formular les al·legacions que considereu 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 la
citada resolució, si ho estimeu oportú.
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“Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial de la fitxa del Catàleg de Ca La Toneta,
emplaçada a la Carretera d’Olivella, 11 de Sant Pere de Ribes, amb referència cadastral
9281701CF9698S0001PX.

Data 10-8-2022

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2022 va adoptar, entre
d’altres, els acords que es transcriuen:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI sobre l’aprovació inicial del Pla Especial de la fitxa del catàleg de Ca la Toneta

https://bop.diba.cat
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TERRITORI

Així mateix i dins del mateix termini, es podran presentar les al·legacions que es considerin oportunes al
Registre General de l’Ajuntament, ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Ribes, de dilluns a divendres,
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 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.
C:\Users\nietogm\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.Outlook\YCBZ7VIT\ANUNCI_BOPB_AI_CaLaToneta.doc
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A tal efecte, els interessats en aquest anunci, podeu tenir vista i/o consulta de l’expedient via presencial a
les dependències de Territori d’aquest Ajuntament (Pl. Vinya d’en Petaca, 1, del nucli de Les Roquetes)
de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores o a través de l’enllaç de la pàgina web municipal
http://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 10-8-2022
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Antonia Pulido Fernández
Alcaldessa accidental
Sant Pere de Ribes, 1 d’agost de 2022

https://bop.diba.cat

de les 8:30 a les 14 hores i dilluns i dimecres de les 16 a les 19 hores (Pl. de la Vila, 1) i a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de Les Roquetes, de dilluns a divendres de les 8:30 a les 14 hores i dimarts i dijous
de les 16 a les 19 hores (Pl. Vinya d’en Petaca, 1).
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