
Dimecres, 5 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Celoni

ANUNCI d'aprovació inicial de l'Ordenança per a la venda no sedentària en mercat de marxants de Sant Celoni i la  
Batllòria

Aquest acord es sotmet a informació pública per un període de trenta dies, mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a la web municipal i al tauler d'anuncis  
de la corporació, per tal que els interessats puguin formular les reclamacions i al·legacions oportunes, a comptar des del 
dia  següent  a la  data en què es verifiqui  la  darrera publicació  en tots  dos butlletins oficials.  L'expedient  es podrà 
consultar tots els dies feiners, de 9 a 14 hores, a l'Ajuntament de Sant Celoni, Àrea de Seguretat Ciutadana (C/ Santa  
Fe, 52).

Transcorregut  aquest  termini  sense que s'hagin  formulat  reclamacions i  al·legacions,  l'ordenança restarà aprovada 
definitivament sense la necessitat d'adoptar cap altre acord de manera expressa i es procedirà directament a publicar 
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els text de l'ordenança com a tràmit previ a la seva entrada 
en vigor.

Així mateix, de conformitat amb l'art. 66.1 del ROAS, es publicarà el text íntegre de l'ordenança en el tauler d'anuncis i a 
la web de l'ajuntament i s'anunciarà en el DOGC la referència de publicació al BOP de l'anunci de l'aprovació definitiva 
amb el text íntegre.

L'ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
un cop transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de conformitat amb el previst als articles 66.1 del  
ROAS i l'article 70 de la LRBRL.

Sant Celoni, 9 de setembre de 2016
L'alcalde, Francesc Deulofeu i Fontanillas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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