Dijous, 29 de gener de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Martorell
ANUNCI
En sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Martorell celebrada el dia 19 de gener de 2015, amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, es va adoptar, entre d'altres, el següent acord:
"Primer.- Aprovar inicialment la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Localret, aprovada inicialment per
l'Assemblea General d'aquest Consorci celebrada el dia 27 de novembre de 2014.
Segon.- Sotmetre aquest acord, juntament amb tot l'expedient administratiu, a informació pública pel termini de trenta
dies hàbils, mitjançant anuncis inserits en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i els taulers d'anuncis de l'Ajuntament de Martorell i de la seva seu electrònica situada a la plana web
www.martorell.cat. Durant aquest termini qualsevol persona interessada pot examinar l'expedient a la secretaria de la
Corporació (carrer Mur, 61, 1ª planta, de dilluns a divendres no festius, de 8:00 a 15:00 hores), i formular els
suggeriments i les al·legacions que estimi oportuns.
Tercer.- Establir que l'aprovació inicial esdevindrà definitiva si no es presenta cap al·legació o suggeriment dintre del
termini d'informació pública, d'acord amb l'article 178.1 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya. En el supòsit que es formulessin al·legacions o suggeriments, el ple d'aquest Ajuntament ha de resoldre'ls i
aprovar definitivament la ratificació de la modificació estatutària.
Quart.- Notificar aquest acord al Consorci Localret."
L'expedient es pot examinar a la secretaria d'aquest Ajuntament (carrer Mur, 61, 1a. planta, de Martorell), de dilluns a
divendres no festius, des de les 9:30 a les 15:00 hores.

CVE-Núm. de registre: 022015001480

Martorell, 20 de gener de 2015
El primer tinent d'alcalde, per delegació (Decret núm. 1561/2013, de 22 d'octubre, Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona 4/11/2013), Xavier Fonollosa i Comas
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