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Núm.Expedient: 2019 / 1099

EDICTE de l’Ajuntament de Tordera d’aprovació inicial de les Bases reguladores de l’assignació de places
per als Casals d’estiu municipals 2019
La Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de març de 2019 va aprovar inicialment les Bases reguladores
de l’assignació de places per als Casals d’estiu municipals 2018.
L’expedient s’exposa al públic, per un termini de vint dies hàbils, mitjançant publicació de l’edicte al BOPB,
al Tauler d’Anuncis de la Corporació, a la web municipal i, en el seu cas, a través d’altres mitjans que en
garanteixin la màxima difusió.

11/03/2019 Secretària

Determinar que si durant el termini d’exposició pública no es formulen al·legacions, suggeriments o
reclamacions, les bases esdevindran definitives, sense necessitat d’un nou acte exprés i es procedirà a la
publicació del seu text íntegre al BOPB, al Tauler d’Anuncis de la Corporació, a la web municipal i, en el seu
cas, a través d’altres mitjans que en garanteixin la màxima difusió, així com també es publicarà al DOGC una
referència de l’anunci inserit al BOPB.
En el cas que es formulin al·legacions, suggeriments o reclamacions, la Junta de Govern s’haurà de
pronunciar expressament sobre les mateixes i aprovar definitivament les Bases, procedint-se a la seva
publicació en els mateixos termes anteriors.
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Marta Portella Nogué
Josep Llorens Muñoz

Tordera, 8 de març de 2019
Així ho disposa i signa Josep Llorens Muñoz, el 1r tinent d’alcalde per delegació (DA 2016/1625), davant
meu, Marta Portella Nogué, la secretària.

08/03/2019 1r. Tinent d'alcalde
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El que es publica per a general coneixement.

Document signat electrònicament
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