
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT

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

El Ple del Consell Comarcal del Priorat, en sessió núm.: 2016/7, celebrada el passat dia 27 de desembre de
2017, va aprovar amb caràcter inicial l'Ordenança reguladora de la transparència i l'administració electrònica
del Consell Comarcal del Priorat.

De conformitat amb l'establert en 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, a la Secretaria d'aquest Consell Comarcal, es
troba exposat al públic l'esmentada Ordenança, i l'expedient de què porta causa, a efectes que es puguin
presentar les reclamacions i al·legacions que s'estimin oportunes, amb subjecció als tràmits següents:

 

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: trenta dies hàbils a partir del següent de la data de la última
publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i/o Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

b) Horari de consulta: de 9 a 14 hores

c) Oficina de consulta: Secretaria del Consell Comarcal del Priorat

d) Oficina de presentació: Registre General.

e) Òrgan davant el qual es reclama: Ple del Consell Comarcal del Priorat.

De conformitat amb l'establert en l'article 178.1.c) 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, l'esmentat acord d'aprovació inicial, esdevindrà
definitiu sense cap altre tràmit ulterior, si no és formulen reclamacions ni suggeriments, llevat de la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Falset, 11 de gener de 2017

 

Arturo González i Benet

Secretari
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