Dimecres, 31 de desembre de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
EDICTE
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 7 d’octubre de 2014 va adoptar, entre d’altres, l’acord que a
continuació es trasllada en relació amb el Pla Especial de la Fitxa Catàleg 75c Masia de Can Puça:
1.- APROVAR INICIALMENT el Pla Especial del Catàleg de Patrimoni pel que fa a la Fitxa de catàleg 75c "Can Puça"
(Can Perris) presentada per METAMORFOSI ARQUITECTES, SLP en nom i representació de Alberto Peris Mencheta
Cabero.
2.- SOTMETRE aquest Pla Especial i l’expedient administratiu corresponent a informació pública mitjançant edicte en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de gran divulgació, així com al tauler d’anuncis i web municipals,
per tal de que en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials, les persones
interessades puguin examinar l’expedient i fer les al·legacions, reclamacions o suggeriments que estimin oportuns.
3.- SUSPENDRE l’atorgament de llicències i altres autoritzacions en l’àmbit de protecció fins a l’aprovació definitiva de la
Fitxa de Catàleg 75c "Can Puça" (Can Perris).
4.- SOL·LICTAR informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials que s’indiquen
seguidament:
- Direcció general del patrimoni cultural del Departament de cultura.
5.- NOTIFICAR el present acord a Metamorfosi Arquitectes SL."
Aquest edicte es farà públic en els taulers d’anuncis i web municipals. 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 d’aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o en el diari de gran difusió, i durant el qual, les persones
interessades podran tenir vista de l’expedient a les dependències de l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament (pl. Vinya
d’en Petaca, 1, nucli de les Roquetes) qualsevol dia de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores.
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, (c/ Major, 110, Edifici Can Puig) i a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de les Roquetes, (pl. Vinya d’en Petaca, 1), dins l’horari establert a tal efecte, podent-lo consultar al
web municipal www.santperederibes.cat
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