
Dilluns, 31 de juliol de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olvan

ANUNCI d'informació pública

Procediment: Establiment i ordenació de preus públics.
Tràmit:Informació pública.
Expedient:EG-211-2017-HIS (Gestiona 160/2017).
Quadre clas.:02-04-04.

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 19 de juliol de 2017, va acordar l'aprovació provisional 
de l'establiment i Ordenances dels preus públics següents:

1. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR A LES PISCINES 
MUNICIPALS D'OLVAN I CAL ROSAL.

I en compliment del que es disposa en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i l'article 56 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les  
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta 
dies a comptar des de l'endemà a la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats 
puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin 
les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest  
Ajuntament www.olvan.cat.

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest 
Acord.

Recursos contra l'acte:

Aquest és un acte de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no és susceptible d'impugnació separada. Tanmateix, es  
podrà interposar qualsevol recurs que es consideri ajustat a dret.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Olvan, 25 de juliol de 2017
L'alcalde president, Martí Orriols i Soler

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