
Divendres, 27 de juny de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Arenys de Mar

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de febrer de 2014, va acordar aprovar inicialment la 
modificació del Reglament del Consell Sectorial de la Residència Geriàtrica Municipal d'Arenys de Mar, acord que es va 
fer públic en el Butlletí  Oficial de la província de data 27 de març de 2014, en el Diari Oficial de la Generalitat de  
Catalunya de data 24 de març de 2014 i en el Tot Mataró i Maresme de data 4 d'abril de 2014.

Atès que durant el termini d'informació pública no s'hi ha presentat cap reclamació ni al·legació, l'aprovació inicial ha 
esdevingut definitiva, motiu pel qual es publica a continuació la modificació de l'esmentat Reglament:

A l'article 3, on parla de la composició dels membres del Consell, on diu "Dos  representants tècnics (treballador social, 
psicòleg)", ha de dir "Tres representants tècnics (treballador/a social, psicòleg/oga, infermer/a)."

A l'article 7, tercer paràgraf, on diu "El consell s'ha de reunir en sessió ordinària 1 cop cada trimestre." ha de dir "El 
consell s'ha de reunir en sessió ordinària 1 cop cada quadrimestre."

Aquesta modificació del Reglament entrarà en vigor una vegada transcorreguts els quinze dies hàbils següents a la 
seva publicació integra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Contra l'esmentat acord definitiu, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala del 
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de la 
publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Això no obstant, podreu interposar-ne qualsevol altre que 
considereu procedent.

Arenys de Mar, 5 de juny de 2014
La secretària, Catalina Victory Molné

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