Exp. Núm. 2021/3937

EDICTE de l’Ajuntament de Ripollet, sobre l’aprovació del reglament municipal
de prestacions socials de caràcter econòmic de Ripollet.

ANUNCI

En sessió plenària de data 27 de maig de 2021 s’acordà aprovar inicialment el
text del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic.

L’expedient es troba sotmès a informació pública i audiència als interessats pel
termini de trenta dies hàbils a comptar des del dia següent al de la darrera
publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el
Tauler d’Edictes i el portal web municipal (www.ripollet.cat), als efectes de la
presentació d’al·legacions, suggeriments i reclamacions a l’ajuntament de
Ripollet, de conformitat amb allò establert als articles 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i article 133.2 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

José María Osuna López
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31/05/2021 Alcalde

La consulta del certificat de l’acord i de l’edicte es podrá efectuar al Tauler
d’Edictes a la seu electrònica municipal i al portal web municipal
(www.ripollet.cat). En el cas d’interessar documentació complementària haurà
de ser sol·licitada expressament.

Per a la presentació d’al·legacions, suggeriments o reclamacions a l’Ajuntament
de Ripollet, es podrà efectuar per qualsevol dels sistemes admesos en dret i en
particular



Presencialment: caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al ciutadà -carrer
Balmes, 4, mitjançant concertació de cita prèvia.
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Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

1bfb2b955f4d465ebb060ee544012d9d001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

electrònica

municipal

En el supòsit que no es presentessin reclamacions, el Reglament municipal de
prestacions socials de caràcter econòmic, es considerarà aprovat definitivament
de forma automàtica, havent de publicar-se el text íntegre del mateix al portal
web de l’Ajuntament, al Tauler d’Edictes, i al Butlletí Oficial de la Província
d’acord amb la disposició de l’article 178.2 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en
concordança amb l’article 66 del reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat
pel Decret 179/1995, de 17 de juny

Ripollet, a la data de la signatura

José María Osuna López
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L’alcalde
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