
Dilluns, 6 de juny de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de les Corts

ANUNCI

Expedient U13-2016-0002.

La Comissió de Govern, a la sessió de 26-05-2016, adoptà el següent acord:

"APROVAR INICIALMENT les Bases Generals del concurs d'exposicions d'entitats i associacions, sense ànim de lucre, 
a l'Espai expositiu Les Corts.

PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d'Edictes Virtuals de l'Ajuntament de Barcelona 
i a la pàgina web del Districte.

SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  les esmentades Bases Generals per un termini  de vint  (20) dies hàbils,  a 
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; de conformitat 
amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals; 48.1 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment  administratiu  comú  i  56  de  la  llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  procediment  de  les 
administracions públiques de Catalunya.

TENIR PER APROVADES DEFINITIVAMENT aquestes bases generals sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions 
durant el període d'informació pública."

L'expedient restarà exposat al públic pel termini de vint dies hàbils al Departament de Serveis Jurídics – Secretaria del  
Districte de les Corts (Plaça Comas, 18 1ª planta) de dilluns a divendres en horari d'atenció al públic de 10h a 14h. Dins 
el termini esmentat, que començarà a comptar a partir del dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província  
de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Barcelona, 27 de maig de 2016
La secretària delegada, Meritxell Cusí Pérez

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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