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ARENYS DE MAR

ANUNCI

de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, sobre modiicació d’una ordenança.

Als efectes previstos a l’art. 63.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis de 13 de 
juny de 1995, es fa públic que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, en sessió que 
va tenir lloc en data 30 de març de 2011 va acordar aprovar la modificació de L’art. 
13.1 de l’Ordenança reguladora de distribució de publicitat d’Arenys de Mar.

Durant el termini dels trenta dies hàbils següents a la data de publicació d’aquest 
anunci al BOP es podran formular reclamacions o al·legacions. L’expedient tramitat 
podrà ser consultat a les Oficines del servei d’assumptes generals d’aquest Ajun-
tament, durant l’ esmentat termini i des de les 9 a les 14 hores.

Si no es formulen al·legacions o reclamacions l’aprovació inicial acordada es con-
siderarà com a definitiva i es publicarà l’esmentada modificació de l’ordenança.

Arenys de Mar, 9 de maig de 2011

TERESA ICARDO I PAREDES

Secretària accidental
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