
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MANLLEU

ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança de transparència i administració electrònica.

El Ple municipal, en la sessió ordinària duta a terme el dia 15-11-2016, va aprovar inicialment l'Ordenança de
Transparència i Administració Electrònica.

Amb aquest anunci, s'obre un termini d'informació pública de l'esmentada aprovació, mitjançant inserció en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),
al diari “El Punt Avui” i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant un termini de trenta dies, a comptar des de
l'endemà de la data de la darrera d'aquestes publicacions. Durant aquest lapse de temps, les persones
interessades podran consultar i examinar l'expedient a les oficines municipals, tots els dies feiners, entre les
08.30 i les 14.00 hores, i formular reclamacions, proposar suggeriments i posar de manifest les al·legacions
que considerin oportunes al text de la nova Ordenança.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat cap al·legació, aquesta Ordenança
esdevindrà definitivament aprovada, sense que calgui cap més acte ni acord, i es procedirà a la publicació
íntegra del seu text en el BOPB, i s'inserirà un anunci amb la referència d'aquesta publicació al DOGC. La nova
Ordenança no entrarà en vigor fins que hagi transcorregut el termini establert a l'article 65.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i regirà mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Amb l'aprovació definitiva i l'entrada en vigor de l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica de
l'Ajuntament de Manlleu quedarà derogada l'anterior Ordenança de Transparència i Administració Electrònica
aprovada pel Ple municipal de data 26-01-2016.

 

Manlleu, 18 de novembre de 2016

 

Àlex Garrido i Serra

Alcalde
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