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PROCEDIMENT
APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE BERGA
Es fa públic que en data de 6 de setembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Berga, en sessió
ordinària, ha acordat l’aprovació inicial del ‘REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE
BERGA’.
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Aquest acord se sotmet a informació pública mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un dels mitjans de
comunicació escrita diària, el portal de transparència de l’Ajuntament de Berga i el tauler d’anuncis
de la corporació, pel termini mínim de trenta dies a comptar des del dia següent de la seva
publicació, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents, d’acord amb els articles 22.2 i 49 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 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 els articles 63, 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Montserrat
Venturós Villalba

L’expedient podrà ser consultat a l’Ajuntament de Berga (Plaça de Sant Pere, 1, Berga) en horari
d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dilluns de 17 a 19 hores).
En el supòsit de què no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació inicial d’aquest
reglament en el termini d’informació pública i audiència als interessats, s’entendrà aprovat
definitivament l’esmentat acord, de conformitat amb l’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Berga, 12 de setembre de 2018
L’alcaldessa,
Montserrat Venturós i Villalba

