
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

EDICTE sobre exposició pública de l'aprovació inicial del Reglament orgànic dels òrgans de defensa de la
ciutadania davant l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i
Reclamacions.

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 25 d'abril de 2017, amb el quòrum de la majoria absoluta, va aprovar
inicialment el “Reglament Orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l'Ajuntament de L'Hospitalet
de Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions”.

L'acord que incorpora el text íntegre del projecte de Reglament aprovat inicialment, s'exposa al públic per
termini de 30 dies hàbils, a comptar del següent a l'última publicació oficial d'aquest anunci, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província, per tal que durant aquest període es puguin
presentar al·legacions i/o suggeriments.

Cas que durant aquest termini d'exposició pública no es formulin al·legacions ni suggeriments, el Reglament
s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord.

La qual cosa es publica de conformitat amb el que preveuen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

L'acord i el text del projecte de Reglament es poden consultar presencialment en la Secretaria General del Ple
de l'Ajuntament, (carrer Josep Prats, 2, 2ª planta) de dilluns a divendres, en horari de 8.30 a 14.30 hores); així
com en la pagina web municipal (https://seuelectronica.l-h.cat/186960_1.aspx?id=1) en compliment de
l'article 10.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés la informació pública i bon
govern.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 27 d'abril de 2017

 

M. Teresa Redondo del Pozo

Secretària general del Ple
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