AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

En cas que durant aquest termini d'exposició pública no es formulin al·legacions ni
suggeriments, l’ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d’un
nou acord.
La qual cosa es publica de conformitat amb el que preveuen els articles 49 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local, 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per a la seva consulta, l’acord i el text del projecte d’ordenança es poden consultar
presencialment al Servei de Territori (planta quarta de l'edifici consistorial) de dilluns a
divendres de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, així com en la pagina web municipal
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=819440003, en compliment de l’article 10.1.c) de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés la informació pública i bon
govern.

Sant Adrià de Besòs, 4 de desembre de 2020
La regidora delegada de l‘Àrea de Territori Sostenible
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Es sotmet l'acord d'aprovació, que comporta un nou redactat de la Disposició
transitòria primera, juntament amb el projecte de la norma, a informació pública, per a
la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant anunci que es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels
mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la corporació i en la
web municipal pel termini de trenta dies a comptar des de la darrera publicació.

Data 15-12-2020

El Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió de data 30 de novembre de
2020, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança relativa a la restricció de
trànsit per motius ambientals de Sant Adrià de Besòs.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Informació pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança relativa a la
restricció de trànsit per motius ambientals de Sant Adrià de Besòs
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