En compliment d’allò establert als articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es procedeix a la publicació d’aquest
anunci mitjançant el qual es sotmet a informació pública l’expedient d’aprovació de l’Ordenança reguladora
de l’ús temporal o esporàdic de les dependències i instal·lacions de l’Aula d’Hostaleria de l’Agència com
obrador compartit.
En data 17 de març de 2022, la Junta General de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès va aprovar
inicialment l’Ordenança reguladora de l’ús temporal o esporàdic de les dependències i instal·lacions de
l’Aula d’Hostaleria de l’Agència com obrador compartit, la qual es sotmet l’expedient a informació pública
pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, als efectes que els interessats puguin examinar l’expedient, i presentar
les al·legacions, suggeriments, reclamacions i/o objeccions que considerin pertinents.
Durant aquest termini es podrà consultar el contingut de l’ordenança a la pàgina web de l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès. www.ripollesdesenvolupament.com
En l’acord de data 17 de març de 2022, es va disposar que una vegada transcorregut el termini d’informació
pública sense la presentació d’al·legacions, objeccions, reclamacions i/o suggeriments, l’ordenança
quedarà definitivament aprovada sense necessitat d’ulterior acord, i sense perjudici de la resolució que es
pugui adoptar per a la publicació íntegra de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona als
efectes de la seva eficàcia i executitat.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Ripoll, a la data de la signatura electrònica
Josep Maria Farrés i Penela
President
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ANUNCI REFERENT A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS
TEMPORAL O ESPORÀDIC DE LES DEPENDÈNCIES I INSTAL·LACIONS DE L’AULA D’HOSTALERIA
DEL RIPOLLÈS DE L’AGÈNCIA COM OBRADOR COMPARTIT
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