Dimecres, 23 de setembre de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
EDICTE
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 2 de juny de 2015 va adoptar, entre d'altres, l'acord literal de l'acta
que a continuació es trasllada, en relació amb l'aprovació inicial de la modificació puntual d'usos admissibles del Pla
Parcial de la Casa del Mar - Els Colls:
1.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del PLA PARCIAL "CASA DEL MAR", SECTOR "ELS COLLS "
presentat per l'entitat mercantil MASIA CASA DEL MAR, S.L.U., en data 27 de març de l'any en curs, de conformitat
amb l'informe tècnic-jurídic de data 5 de maig de 2015.
2.- SOTMETRE EL DOCUMENT APROVAT INCIALMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA, durant el termini d'un mes
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de premsa periòdica de gran divulgació
en l'àmbit municipal i al web municipal, possibilitant a la vegada la consulta dels documents per aquest mitjà, citant
personalment als propietaris compresos en l'àmbit de la modificació i donant audiència a l'Ajuntament de Sitges amb el
que confina l'àmbit del Pla derivat objecte de modificació puntual.
3.- SOL·LICITAR INFORME ALS ORGANISMES afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han
d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de mes llarg.
4.- SOL·LICITAR INFORME a la Comissió Territorial d‘Urbanisme de Barcelona als efectes previstos a l'article 87 del
TRLU.
5.- NOTIFICAR l'acord als interessats.
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 http://www.santperederibes.cat/ajuntament/atenciociutadana.
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Sant Pere de Ribes, 1 de setembre de 2015
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