ANUNCI

L’aprovació definitiva del Reglament exhaureix la via administrativa. Contra aquesta
aprovació es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. I tot
això, sens perjudici d’interposar aquells altres recursos i accions que es considerin
procedents.
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Talamanca, 24 de gener de 2019
L’Alcalde, Josep Tarín Canales

Data 31-1-2019

El text íntegre de l’esmentat Reglament és coincident amb el model tipus que va
aprovar la Presidència de la Diputació de Barcelona mitjançant Decret núm. 10859/17,
en data 2 de novembre de 2017 i publicat al BOPB del 12 de desembre de 2017 i
anunciat al DOGC, núm. 7521, el 21 de desembre de 2017.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Talamanca, en la sessió de data 12 de setembre de 2018, va
adoptar l’acord d’aprovar inicialment el REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL,
i es va sotmetre a informació pública per un període de trenta dies i es va concedir
audiència als interessats durant el mateix termini. No es va presentar cap reclamació ni
al·legació, per la qual cosa s’entén que el Reglament ha quedat definitivament aprovat
sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tràmit que ara s’acompleix, tal
com disposen l’article 178 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb
l’article 66 del ROAS.

A

de l’Ajuntament de Talamanca, sobre l’aprovació definitiva del Reglament del Servei
d’Arxiu Municipal
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