Alcaldia

Núm.Expedient: 2018 / 6776

EDICTE relatiu a l’aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador del procés de
pressupostos participats

El Ple de la Corporació, en sessió tinguda el 20 de desembre de 2018, va aprovar inicialment la
modificació del Reglament regulador del procés de pressupostos participats.
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 i a la pàgina
web municipal, per tal que es pugui examinar i formular les reclamacions o suggeriments que
s’estimin pertinents. Simultàniament, es concedeix 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 la norma i els fins de les quals guardin relació directa amb el seu
objecte.
Determinar que si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions o suggeriments, l’acord
d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu, sense necessita d’un nou acord exprés i, en aquest
cas, s’efectuarà la corresponent remissió a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de quinze (15) dies hàbils, i es publicarà el seu text íntegre al BOPB, al
tauler d’edictes i a la pàgina web municipal, com també es publicarà un anunci al DOGC indicant la
referència del BOPB en què s’hagi publicat íntegrament el text.
En cas que durant el termini d’informació pública es presentin reclamacions o suggeriments, el Ple
de la Corporació les haurà de resoldre i aprovar definitivament l’expedient.
El que es publica per a general coneixement, a Tordera, 21 de desembre de 2018
Així ho disposa i signa Josep Llorens Muñoz, el 1r tinent d’alcalde per delegació (DA 2016/1625),
davant meu, Marc Brugat Carreras, secretari accidental.
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