Dilluns, 12 de desembre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
ANUNCI sobre l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Sant Pere de Ribes,
que afecta a terrenys d'equipaments destinats a usos educatius, esportiu i reserva d'equipaments
El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 25 d'octubre de 2016, va adoptar, entre d'altres, els acords que a
continuació es traslladen:
1r.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Sant Pere de Ribes que afecta a
terrenys d'equipaments destinats a educatiu, esportiu i reserva d'equipaments.
2.- Sotmetre el document a informació pública durant el termini d'un mes mitjançant els anuncis que corresponguin i
especialment mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un diari de premsa periòdica de
gran divulgació en l'àmbit municipal i al tauler municipal electrònic dins de la seu electrònica
www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictes i web municipal www.santperederibes.cat, possibilitant a la vegada
la consulta del document per aquest mitjà.
3.- Sol·licitar informes al 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.
Aquest edicte es farà públic a la pàgina web d'aquesta Corporació, www.santperederibes.cat i al tauler municipal
electrònic, dins de la Seu Electrònica: www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictes., així com en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari de Vilanova.
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 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o en el Diari de Vilanova. En tractar-se d'un
acte de tràmit no decisori, no és susceptible de ser recorregut, sense perjudici que podeu formular les al·legacions que
considereu 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 estimeu oportú.
A tal efecte, els interessats en aquest edicte, podreu 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/.
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, 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).
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