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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
EDICTE sobre aprovació inicial de l’Ordenança municipal de clubs socials i associacions de cànnabis i/o
d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les condicions
d’exercici de la seva activitat.
El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 22 de setembre de 2015 va adoptar, entre d’altres, a
reserva de l’aprovació de l’acta corresponent, i en relació amb l’ordenança municipal reguladora de la
implantació de clubs socials i associacions de cànnabis o altres substàncies tòxiques, estupefaents o
psicotròpiques legalment permeses, els acords següents:

I.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal reguladora de la implantació de clubs socials i associacions
de cànnabis i/o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les
condicions d’exercici de la seva activitat; segons el text que s’adjunta als presents acords.
II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de l’Ordenança pel termini mínim de 30
dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Diari de
Vilanova i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia
de la publicació de l’Anunci al BOP.
III. CONCEDIR AUDIÈNCIA als interessats, a l’efecte de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la
notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia del text íntegre de l’Ordenança. El termini de
l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació.
IV. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i
d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.
V. SUSPENDRE pel termini d’UN (1) ANY l’atorgament de llicències urbanístiques d’edificació, reforma,
rehabilitació, d’ús, de canvi d’ús i instal·lacions d’activitats i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, per a implantacions d’activitats destinades a clubs i/o associacions de
cànnabis, d’altres modalitats de clubs de fumadors, i/o d’altres activitats en que es consumeixin substàncies
que poden generar dependència considerades per la Llei 20/1985 com a drogues no institucionalitzades, en
edificis, locals, solars, etc. de tot el terme municipal de Sant Pere de Ribes d’acord amb el plànol de delimitació
incorporat a l’expedient que s’adjunta com a annex al present acord. Aquesta suspensió de llicències es tramita
a l’empara de l’article 73 del TRLUC. (DOC 1)
VI. PUBLICAR el present acord en el BOPB, en un diari de major difusió de la població, en la pàgina web i en el
tauler d’anuncis d’aquesta Corporació.”

Aquest edicte es farà públic en els taulers d’anuncis i pàgina web municipals, en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un diari de major difusió de la
població. 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 s’estima oportú.
A tal efecte, els interessats en aquest edicte, podran tenir vista i/o consulta de l’expedient via presencial a les
dependències 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 o a través de l’enllaç de la pàgina web municipal
http://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/informacio-general
Així mateix i dins del mateix termini, es podran presentar les al·legacions que es considerin oportunes, al

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6982 - 23.10.2015
CVE-DOGC-A-15286091-2015

Registre General de l’Ajuntament, ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Ribes, de dilluns a divendres, de les
8:30 a les 14 hores i dilluns i dimecres de les 16 a les 19 hores (c/ Major, 110, Edifici Can Puig) 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).

Sant Pere de Ribes, 13 d’octubre de 2015

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

(15.286.091)
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