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L’Alcaldessa

Pàg. 1-1

En compliment de l’acord adoptat, i del que preveuen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril reguladora de bases de règim local,129 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 17.2 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, i donat que en ambdues publicacions íntegres i
durant tel termini d’exposició pública i d’audiència atorgat a l’efecte, no s’ha presentat cap
al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial de les “Bases reguladores dels premis de
la “Mostra Literària Mn. Martí Amagat” i “d’Espais Florits d’Arenys de Mar”, a l’àmbit de
cultura, ha esdevingut definitiu i es procedeix a la publicació al Butlletí Oficial de la província
de Barcelona, del present anunci.

CVE 2019008199

En data 14 de gener de 2019, aquest mateix acord es va publicar íntegrament al Tauler d’Edictes
Municipal.

Data 12-3-2019

En data 3 de juliol de 2018, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7655 un extracte de l’acord adoptat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En data 25 de juny de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de la província de Barcelona ,
l’acord íntegre adoptat pel ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en sessió de data 24 de maig
de 2018, d’aprovació inicial de les “Bases reguladores dels premis de la “Mostra Literària Mn.
Martí Amagat” i “d’Espais Florits d’Arenys de Mar”, a l’àmbit de cultura , i de subjecció a
informació publica per un període de 30 dies hàbils de l’acord adoptat amb concessió d’
audiència als interessats/des durant el mateix termini.
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