
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE TEIÀ

EDICTE sobre aprovació definitiva del Reglament de participació i bon govern.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 18 de desembre de 2018, va adoptar els següents
acords:

 

 

“”PRIMER.- APROVAR inicialment el Reglament de Participació Ciutadana i i Bon Govern, de data desembre de
2018, elaborat amb el suport tècnic de l'empresa de consultoria especialitzada Civis Govern, que s'acompanya
com a annex 1 a aquest acord, formant-ne part a tots els efectes legals.

 

SEGON.- SOTMETRE a informació pública aquest acord i el text del Reglament de Participació Ciutadana i Bon
Govern, pel termini de trenta dies hàbils, a l'objecte que es puguin presentar al·legacions i reclamacions
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al DOGC, al
Diari El Punt, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal.

El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de publicació de l'anunci al BOPB.

 

TERCER.- CONCEDIR audiència als interessats que estiguin clarament determinats i resultin coneguts, a
l'objecte de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació d'aquest acord i la remissió
d'una còpia del text íntegre del Reglament. El termini d'audiència serà de 30 dies hàbils, a comptar de l'endemà
de la data de rebuda de la notificació.

 

QUART.- DISPOSAR que si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública i
d'audiència als interessats, el Reglament quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit
posterior i es procedirà directament a la seva publicació en el BOPB.

 

CINQUÈ.- REMETRE a la Subdelegació del Govern a Catalunya i al Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, còpia de l'expedient tramitat i del text íntegre del
Reglament de Participació Ciutadana i Bon Govern, una vegada s'hagi procedir a la seva aprovació definitiva. “”

 

 

Atès que realitzat el tràmit d'informació pública i d'audiència als interessats, no s'han presentat reclamacions ni
al·legacions, es fa públic que l'acord d'aprovació inicial ha passat a definitiu amb data 1 de març de 2019.

El text íntegre del Reglament de Participació i Bon Govern ha estat publicat en el BOPB del dia 26 de març de
2019.

 

Teià, 26 de març de 2019

 

Andreu Bosch i Rodoreda
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