
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BADALONA

ANUNCI sobre aprovació inicial del Reglament orgànic municipal.

El ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de novembre de 2016, va acordar, entre d'altres
assumptes, aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Badalona en
relació amb l'enregistrament en vídeo de les sessions plenàries.

D'acord amb l'article 178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, es sotmet el present expedient als tràmits d'informació pública i audiència, per un termini
de trenta dies hàbils, a fi que es puguin presentar les al·legacions, reclamacions o suggeriments que s'estimin
adients.

A aquest efecte es publicaran els corresponents anuncis en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d'anuncis
d'aquesta Corporació i al portal de transparència de la pàgina web. El termini d'informació pública començarà a
comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

L'acord adoptat inicialment esdevindrà definitiu en cas que no es presenti cap al·legació i/o reclamació en el
període d'exposició pública, sense la necessitat de l'adopció de cap ulterior acord. Un cop aprovada
definitivament aquesta modificació es publicarà íntegrament el seu text, per al seu coneixement general.

L'expedient complert estarà a disposició dels interessats a les dependències del Departament de la Secretaria
General de Badalona Democràtica, al carrer Francesc Layret, 42-46, 4a planta de Badalona, en horari de dilluns
a divendres, de 9 a 13 hores.

 

Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

 

Badalona, 15 de desembre de 2016

 

Isidre Martí i Sardà

Secretari general
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