Divendres, 13 de març de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
EDICTE
De conformitat amb el que determina l'article 54 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'Urbanisme, al respecte del procediment d'autorització d'usos provisionals del sòl i obres de caràcter provisional, la
sol·licitud d'autorització provisional formulada per la societat MASIA CASA DEL MAR, SLU, per a l'adequació de
parcel·la per destinar-la a aparcament públic al carrer Blaumar del sector SUPP-14 Casa del Mar - Els Colls, es sotmet a
informació pública pel termini de vint (20) dies, a comptar des de la data de publicació d'aquest Edicte en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, durant el qual les persones interessades podran tenir vista de l'expedient a les
dependències de l'Àrea de Territori d'aquest Ajuntament (Plaça Vinya d'en Petaca, 1 de Les Roquetes) de dilluns a
divendres de 8.30 a 14 hores.
Així mateix, i dins de l'esmentat termini, es podran presentar les al·legacions que es considerin oportunes al Registre
General de l'Ajuntament, situat a l'Oficina d'atenció Ciutadana de Ribes (edifici Can Puig, C/ Major, 110 de Ribes), els
matins de dilluns a divendres, de les 8.30 a les 14 hores, i les tardes dels dilluns i dimecres, de les 16 a les 19 hores i, a
l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Les Roquetes, Plaça Vinya d'en Petaca, 1 de Les Roquetes), els matins de dilluns a
divendres, de les 8.30 a les 14 hores, i les tardes dels dimarts i dijous, de les 16 a les 19 hores.
Transcorregut l'esmentat termini, en cas que es presentin al·legacions caldrà que siguin resoltes amb caràcter previ o
simultani a la resolució sobre l'autorització la qual en cas de ser favorable estarà sotmesa a les condicions establertes
en els articles 54 TRLUC i 62 RLUC que adquiriran eficàcia un cop s'inscriguin al Registre de la Propietat.
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Sant Pere de Ribes, 2 de març de 2015
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