
Divendres, 10 de març de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de febrer de 2017, va adoptar, 
entre d'altres, l'acord següent:

"Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació de l'Ordenança municipal de Tinença d'animals de Sant Vicenç 
dels Horts, segons el text que s'adjunta al present acord.

Segon.- Sotmetre a informació pública, el present acord i el text de l'ordenança municipal de Tinença d'animals de Sant 
Vicenç dels Horts pel termini de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la 
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans 
de comunicació escrita diària i al Tauler d'Edictes i pàgina web de l'Ajuntament.

Tercer.- Concedir audiència als interessats, si s'escau, a l'efecte de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant 
la notificació dels presents acords i la tramesa d'una còpia dels text íntegre de l'Ordenança. El termini d'audiència serà 
de trenta dies a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació.

Quart.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública i audiència als 
interessats, la modificació d'Ordenança municipal de Tinença d'animals que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació i a trametre la mateixa a 
l'Administració  de  l'Estat  (Subdelegació  del  Govern  a  Barcelona)  i  Generalitat  de  Catalunya  (Departament  de 
Governació i Relacions Institucionals) amb l'acord d'aprovació definitiu."

Sant Vicenç dels Horts, 28 de febrer de 2017
El regidor responsable de Salut, Francisco Manuel Infante Sánchez

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