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EDICTE de l’Ajuntament de Tordera sobre l’aprovació inicial d’una ordenança
El Ple de la Corporació, en sessió tinguda el dia 28 de juny de 2018, va aprovar inicialment l’Ordenança
reguladora de la ubicació de clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o
psicotròpiques legalment permeses i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme municipal de
Tordera.

L’expedient es pot consultar en el Departament de Secretaria (Pl. de l’Església, 2.- 08490 Tordera), en horari
de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, i a la pàgina web de l’Ajuntament, a l’adreça
www.tordera.cat.
Determinar que si durant l’esmentat termini no es presenten al·legacions i/o suggeriments, 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 de l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de 15 dies hàbils, i es publicarà el seu text íntegre al BOPB, 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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L’expedient se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de
l’última publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC), al diari El Punt Avui, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal,
per tal que es puguin examinar i formular les reclamacions o suggeriments que s’estimin pertinents.
Simultàniament, concedir audiència a les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o
representin a les persones els drets o interessos legítims de les quals es vegin afectats per norma i els fins
de les quals guardin relació directa amb el seu objecte.

Ho disposa
El 1r tinent d’alcalde
per delegació (DA 2016/1625)

En dóna fe
El secretari accidental,

Josep Llorens Muñoz
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El que es publica per a general coneixement, a Tordera, 2 de juliol de 2018.
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