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Administració Local

2017-10630
Ajuntament de Roda de Berà

Anunci aprovació inicial de les bases reguladores de les ajudes al transport per la realització d’estudis reglats no 
obligatoris.

El Ple de l’Ajuntament de Roda de Berà, en sessió de data 30 de novembre de 2017, va aprovar inicialment les 
bases reguladores de les ajudes al transport per la realització d’estudis reglats no obligatoris.

En compliment del que preveu l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, aquestes bases se sotmeten a informació pública per termini de 20 dies hàbils, 
a comptar de l’endemà de la última publicació d’aquest anunci al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona, al 
Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de la corporació i a la plana web municipal (on pot 
consultar-se íntegrament el seu text). Durant aquest termini els interessats podran consultar l’expedient i, si s’escau, 
presentar al·legacions i /o reclamacions al respecte. El mateix expedient restarà a disposició dels interessats a la 
secretaria municipal, situada a l’edifi ci de l’ajuntament, al C/ Joan Carles I, 15, de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores.

En cas que no es formuli cap al·legació ni reclamació durant el període d’informació pública les Bases s’entendran 
defi nitivament aprovades, sense perjudici que es pugui dictar resolució d’alcaldia constatant aquesta aprovació 
defi nitiva automàtica i de la necessitat de publicar posteriorment el text íntegre de les bases al BOP i extracte al 
DOGC.

L’alcalde, Pere Virgili Domínguez
Roda de Berà, 13 de desembre de 2017
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