
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

ANUNCI d'aprovació inicial del Reglament intern dels serveis municipals (exp. 2022/2481).

En sessió de Ple ordinari celebrat en data 24/11/2022 s'han aprovat inicialment el Reglament intern de l'àrea
de serveis municipals de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en el següent sentit:

“Primer.- Aprovar inicialment el Reglament intern de l'àrea de serveis municipals de l'Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt que consta degudament arxivat a l'expedient de referència.

Segon.- Sotmetre a informació pública l'aprovació del Reglament per un termini mínim de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè
aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De
no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament
sense necessitat d'acord exprés pel Ple. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la
darrera de les publicacions.

Tercer.- Transcorregut el període d'informació pública, sense havent-se'n presentat cap al·legació ni
reclamació, l'acord d'aprovació inicial s'entendrà elevat a definitiu sense l'adopció d'acord exprés, procedint a la
publicació del text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i entrarà en vigor
quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local.”

En data 5 de desembre de 2022 es va publica en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona anunci
d'informació pública amb el text íntegre del Reglament esmentat.

Sant Vicenç de Montalt, 21 de desembre de 2022

Víctor Llasera Alsina
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