Determinar que si durant el termini d’informació pública no es formulen al·legacions, suggeriments o
reclamacions les Bases s’entendran definitivament aprovades i es procedirà a la publicació íntegra de les
mateixes al BOPB, a l’ E-Tauler, a la pàgina web municipal (www.tordera.cat) i, en el seu cas, a través
d’altres mitjans que garanteixin la màxima difusió. En cas que es formulin al·legacions, suggeriments o
reclamacions, la Junta de Govern Local s’haurà de pronunciar expressament sobre les mateixes i aprovar
definitivament les Bases, procedint-se igualment a la publicació íntegra de les mateixes.
Obrir, simultàniament, la convocatòria, condicionada, en qualsevol cas, a l’aprovació definitiva de les bases.
El còmput del termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir del dia següent a la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPB, moment en el qual la convocatòria tindrà eficàcia jurídica.

El que es publica per a general coneixement
Tordera, 9 de juliol de 2021

https://bop.diba.cat
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Així ho disposa i signa Josep Llorens Muñoz, el 2n tinent d’alcalde per delegació (DA 2019/829), davant
meu, Vicenç Bayarri Pla, el secretari accidental (Nomenament DGAL de data 6/5/2021).

Pàg. 1-1

L’expedient s’exposa al públic, per un termini de vint dies hàbils, mitjançant publicació de l’edicte al BOPB, i
es podrà consultar de forma telemàtica, a través de l’ E-Tauler, accesible des de la pàgina web municipal
(www.tordera.cat) o de la Seu Electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/), per tal que s’hi puguin
presentar al·legacions, suggeriments o reclamacions. El còmput del termini d’informació pública es
comptarà a partir del dia següent a la publicació de l’edicte al BOPB.

CVE 202110095475

La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de juliol de 2021 va aprovar inicialment les Bases reguladores
del procés d’inscripció i bonificacions al servei de transport escolar no obligatori de segon cicle d’educació
infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, i de la convocatòria de participació.

Data 16-7-2021

EDICTE de l’Ajuntament de Tordera d’aprovació inicial de les bases reguladores del procés d’inscripció i
bonificacions al servei de transport escolar no obligatori de segon cicle d’educació infantil, primària,
secundària, batxillerat i cicles formatius, i de la convocatòria de participació
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