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AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE RODA DE BERÀ

ANUNCIO sobre aprobación inicial del Reglamento de uso y de acceso a los medios de comunicación
municipales del Ayuntamiento de Roda de Berà.

El Ple de l'Ajuntament de Roda de Berà, reunit en sessió ordinària el dia 23 de desembre de 2021, va adoptar
l'acord d'aprovació inicial del reglament d'ús i d'accés als mitjans de comunicació municipals de l'Ajuntament de
Roda de Berà.

En compliment del tràmit d'informació pública l' acord esmentat i el text del reglament d'ús i d'accés als
mitjans de comunicació municipals de l'Ajuntament de Roda de Berà, es poden consultar a les dependències
municipals, departament de Secretaria de l'Ajuntament de Roda de Berà, ubicades al C/Joan Carles I, 15, de
Roda de Berà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, durant el termini de 30 dies hàbils des de la publicació
del present anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el
taulell d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web institucional http://web.rodadebera.cat/tramits/expedients-
informacio-publica i es formulin les reclamacions i els suggeriments que s'estimin pertinents.

En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial en el termini
d'informació pública, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de posterior acord exprés del Ple.

El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del que preceptuen els articles 178 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
de les entitats locals.

Roda de Berà, 27 de desembre de 2021

Pere Virgili Domínguez
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