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Anunci sobre aprovació definitiva de la modificació d’un reglament

El Ple de l’ajuntament de Llambilles, en sessió ordinària celebrada 
el dia 7 de juliol de 2011, va aprovar inicialment la modificació de 
l’article 1.2 del Reglament municipal d’usos i d’utilització dels lo-
cals i espais municipals públics de titularitat municipal. 

L’acord s’ha exposat al públic per un termini de trenta dies, amb pu-
blicació d’edictes al BOP núm. 142 de 27 de juliol de 2011, al DOCG 
núm. 5928 de 26 de juliol de 2011, al diari El Punt del dia 22 de 
setembre de 2011 i al tauler d’anuncis de la Corporació, sense que 
s’hagi presentat cap declaració. D’acord amb el que fou acordat en 
l’esmentada sessió plenària, l’aprovació ha esdevingut definitiva 
sense necessitat de prendre cap nou acord.

De conformitat amb l’article 66 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 
es publica tot seguit el text íntegre de la modificació, a efectes de la 
seva entrada en vigor, que es produirà als quinze dies hàbils d’ha-
ver estat publicat aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
i en el seu extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la 
seva publicació, sens perjudici d’interposar aquells altres recursos i 
accions que es considerin pertinents.

Llambilles, 4 de novembre de 2011

Josep M. Vidal i Vidal
alcalde 

REGLaMENT MuNICIPaL D’uSOS I D’uTILITZaCIÓ DELS LOCaLS 
I ESPaIS MuNICIPaLS PÚBLICS DE TITuLaRITaT MuNICIPaL

“1.2. aquests espais i locals es concreten en:
- El local sociocultural de Llambilles
- L’Estació
- Els locals situats a la planta baixa de l’edifici consistorial.
- La pista esportiva del Parc de l’Estació.”


