Dimecres, 1 de juny de 2011
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
EDICTE
La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 19 d’abril de 2011 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
1.- APROVAR INICIALMENT, el Pla Especial de Protecció i Restauració de la Riera de Ribes presentat pel Consorci
dels Colls i Mirapeix -Costes del Garraf en els termes i condicions que resulten de l’informe de l’arquitecta municipal que
figura a l’expedient.
2.- CONDICIONAR l’executivitat de l’acord a la constatació que per part de l’Ajuntament de Sitges s’ ha procedit a
aprovar inicialment el Pla Especial.
3.- Un cop verificada l’executivitat de l’acord d’aprovació inicial del document per part de l’Ajuntament de Sitges,
SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d’un mes, i a aquest efectes publicar l’acord de
l’aprovació inicial, inserint l’edicte corresponent al BOP, a un diari de premsa periòdica dels de més divulgació, al taulell
d’anuncis i a la web de l’Ajuntament on també es podrà consultar el contingut del pla.
4.- ACORDAR LA SUSPENSIÓ de l’atorgament de llicències d’enderroc, edificació, reforma, rehabilitació, instal·lació o
ampliació d’activitats i d’altres autoritzacions municipals establertes per la legislació urbanística o sectorial per un termini
màxim de dos anys en els termes que resulten de l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
5.- SOL·LICITAR INFORME als organismes sectorials afectats per raó de llurs competències sectorials.
6.- NOTIFICAR l’acord, conjuntament amb una còpia dels informes que s’esmenten, a les persones i entitats que figuren
com interessades a l’expedient, especialment al Consorci dels Colls i Miralpeix-Costes del Garraf i a l’Ajuntament de
Sitges.
Aquest edicte es farà públic en els taulers d'anuncis municipals i a la Web de l’Ajuntament. El període d’informació
pública, tal i com s’esmenta en el tercer acord, serà d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i durant el qual, les persones interessades podran tenir vista de
l’expedient a les dependències del departament d’Urbanisme 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 i horari, es podran presentar les reclamacions i/o 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 h (pl. de la Vila, 1, bxs.) 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 h (pl. Vinya d’en
Petaca, 1).
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