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Ajuntament del Catllar
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament del Catllar, en la sessió ordinària del proppassat 9 de febrer de 2016, va aprovar provisionalment
la modificació de diversos articles del Reglament de la Llar d’Infants municipal i per adequació dels horaris de
prestació del servei i d’altres.
Primer. Aprovar la modificació puntual dels articles 21.3, 33, 34, 39, 40 i 42 del Reglament de la Llar d’Infants
Municipal d’acord amb el text que consta a la part expositiva del present acord.
Segon. Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada modificació del Reglament durant el termini de 30 dies
hàbils, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de
l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de la seva publicació.
Tercer. Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es presenta cap al·legació ni reclamació, la
modificació del Reglament quedarà aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord posterior, i es
procedirà a la publicació del seu text íntegre, moment en què entraran en vigor.
L’esmentat acord, juntament amb l’expedient de què porta causa, s’exposa al públic per un període de trenta dies
hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació del present edicte, en compliment dels articles 15 a 19 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals. Durant aquest termini l’expedient podrà ésser examinat a l’Ajuntament, i es podran formular les al·legacions
que es considerin oportunes. Cas que no es presentessin, l’acord s’entendrà definitivament adoptat.
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El Catllar, 16 de febrer de 2016.
L’alcalde, Antonio López López.
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