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Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació
pública i d’audiència, les bases específiques esmentades que ara s’aproven inicialment
quedin aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedeixi
directament a la seva publicació.

Data 5-6-2020

El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la
publicació de l’anunci al BOPB.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 21 de
maig de 2020, l'expedient de l'aprovació inicial de la modificació parcial de les Bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions per al foment de l’economia
local, la consolidació del teixit productiu i l'impuls del mercat de treball, a atorgar pel
procediment de concurrència competitiva, se sotmet a informació pública pel termini de
30 dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler) i al portal web de transparència municipal de
conformitat amb el que determina l’art. 178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a
l’objecte que tots els que es considerin interessats per l’aprovació de l'esmentat expedient
puguin formular, per escrit, les al·legacions o observacions que estimin oportunes,
acompanyades dels documents que les justifiquin.

A

EDICTE - Aprovació inicial de la modificació parcial de les Bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions per al foment de l’economia local, la
consolidació del teixit productiu i l'impuls del mercat de treball, a atorgar pel procediment
de concurrència competitiva.
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