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ANUNCI sobre la suspensió de determinats preceptes de l’Ordenança municipal de terrasses
(Covid-19)

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa
dels seus interessos.
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Aquest anunci es farà públic al tauler d’anuncis municipal electrònic, dins de la Seu Electrònica:
https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/informacio-publica/tauler-d-anuncis-iedictes, durant el termini de 15 dies a partir de la darrera de les publicacions, així com a la pàgina
web d’aquesta Corporació: www.santperederibes.cat. També es publicarà en el BOPB.

Data 29-6-2020

“PRIMER.- SUSPENDRE temporalment durant la vigència de l’estat d’alarma la vigència dels
arts. 5.1a), 5.3, 9.3, 9.5 i 10.2), de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de l’espai
públic per terrasses en el terme municipal de Sant Pere de Ribes” (aprovada pel Ple de la
Corporació, en data de 19/03/2013 i publicada al BOPB de 7/05/2013), així com també
suspendre igualment temporalment i/o modular, durant la vigència de l’estat d’alarma,
l’aplicació de qualsevol altre determinació i/o precepte de la repetida ordenança que es
consideri justificada i pertinent als efectes de dur a terme l’habilitació municipal per a ampliar la
superfície de les terrasses; i en tot cas, amb la cobertura normativa i també necessària
subjecció al disposat en l’Ordre de constant referència i en la resta de la normativa sectorial
que regula l’estat d’alarma; tant per a la fase-1 del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat, com per a les fases successives que puguin anar essent d’aplicació; tot entenent-se,
que, en el seu cas, caldrà adoptar els successius acords en matèria de suspensió de preceptes
de l’Ordenança Municipal referida que, en cada cas, pugui requerir l’evolució de les diverses
fases que puguin aplicar-se en el marc del context del vigent estat d’alarma.”
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El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 19 de maig de 2020, va adoptar, entre
d’altres, i a reserva de l’aprovació de l’acta, l’acord que a continuació es trasllada:

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 (ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
http://w w w.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.
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Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sant Pere de Ribes, 18 de juny del 2020

