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Núm.Expedient: 2017 / 2957

EDICTE d’aprovació inicial de l’establiment i prestació del servei públic municipal de Protecció
Civil

El Ple de la Corporació, en sessió de data 29 de juny de 2017, va acordar, entre d’altres, aprovar
inicialment l’establiment i prestació del servei públic municipal de Protecció Civil, així com la
Memòria justificativa, el Projecte d’Establiment i el Projecte de Reglament regulador del servei, i
sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant edictes
publicats al DOGC, BOPB, al Tauler d’Anuncis i a la web municipal, a efectes de presentació
d’al·legacions i suggeriments.

Josep Llorens Muñoz

En cas que durant el termini d’informació pública es presentin al·legacions i/o suggeriments, el Ple
de la Corporació els haurà de resoldre i aprovar definitivament l’expedient.
La qual cosa es fa pública d’acord amb el previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
El que es publica per a general coneixement, a Tordera, 30/06/2017.
Ho disposa
El 1r tinent d’alcalde
per delegació (DA 2016/1625)

En dóna fe
La secretària

Josep Llorens Muñoz

Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué
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06/07/2017 1r. Tinent d'alcalde

En cas que no es presentin al·legacions i/o suggeriments durant el termini d’informació pública,
l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu, sense necessitat d’un nou acord exprés, i,
en aquest cas, s’efectuarà la corresponent remissió del Reglament regulador del servei a
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 dies hàbils, i es
publicarà el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d’Anuncis de
la Corporació i a la web municipal, així com també es publicarà un anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya indicant la referència del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en
què s’hagi publicat el seu text íntegre.
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