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Ajuntament de l’Aldea

ANUNCI 

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a 
defi nitiu l’Acord plenari inicial de data 29 de desembre de 2017 de modifi cació de l’Annex del Reglament municipal 
regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els mitjans d’informació i de difusió municipal de 
l’Ajuntament de l’Aldea, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu coneixement general i en compliment del 
previst en l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals.

“L’Acord que ha esdevingut defi nitiu és el següent:
Aprovar inicialment la modifi cació de l’art.3 de l’Annex del Reglament municipal regulador de la participació dels 
regidors i grups municipals en els mitjans d’informació i de difusió municipals de l’Ajuntament de l’Aldea. Aquesta 
modifi cació consisteix en afegir a l’art.3 esmentat, un tercer paràgraf amb el següent redactat:

“La regidoria de la que depengui l’edició del butlletí municipal, requerirà als grups municipals per tal que elaborin i 
lliurin el seu article, conferint-los un termini de 15 dies naturals. Si els articles no són presentats en el termini indicat, 
no es podran publicar i es deixarà en blanc l’espai reservat per a dit article, amb l’única inclusió de l’anagrama del 
grup municipal.”

Aquesta modifi cació entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/85 de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós–administratiu, davant la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a 
partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa.

L’Aldea, a 21 de febrer de 2018
L’alcalde,
Signatura: Daniel Andreu i Falcó
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