
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES

EDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora dels procediments d'intervenció en les
obres.

El Ple de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, reunit en sessió ordinària el dia 28 de maig de 2020, acordà
aprovar inicialment el contingut de l'Ordenança Municipal Reguladora dels procediments d'intervenció en les
obres, i obrir un període d'informació pública de 30 dies, a comptar des de la darrera publicació, en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona (BOP), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en un mitjà
de comunicació escrita diària (Diari El punt Avui), i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè es pugui
examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.

El text de l'Ordenança estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, adreça
https:/www.castello.cat.

En el supòsit que durant el termini d'exposició pública no es presenti cap al·legació, reclamació o suggeriment,
aquesta s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat de realitzar cap més tràmit, i es procedirà a la
publicació del seu text íntegre al BOP de Girona, no produint efectes jurídics en tant no hagin transcorregut
quinze dies comptats des del dia següent al de la publicació, de conformitat amb el que disposa l'article 70.2 de
la Llei 7/1985.

Igualment s'inserirà un anunci en el tauler de l'Ajuntament, a la pàgina web municipal i en el DOGC, indicant la
referència del Butlletí Oficial de la província en que s'hagi publicat el text íntegre i es farà tramesa a
l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies des de l'aprovació,
l'acord d'aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent del text de l'ordenança o, en el seu cas, la certificació que
acrediti l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada d'aquests.

 

Castelló d'Empúries, 15 de juny de 2020

 

Salvi Güell i Bohigas

Alcalde
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