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BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
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de 2000.#
LAlcalde, Josep Uñó i Ciurans.#
022000041653
)

Santa Eulàlia de Ronçana#
ANUNCI#
El Ple de lAjuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, en sessió de 28 de novembre de
2000, aprovà, entre daltres els següents
acords:#
Primer. -£ Prendre en consideració i aprovar inicialment la memòria justificativa, el
projecte dEstatuts elaborats per la comissió
destudi per a lexercici de lactivitat econòmica de construcció i promoció dhabitatges
a preu assequible, mitjançant la creació
duna societat mercantil de responsabilitat
limitada, en règim de lliure concurrència.#
Segon. -£ Sotmetre lexpedient a informació
pública pel termini de trenta dies, a comptar
des de la darrera publicació de les que es disposen al paràgraf següent, a efectes de presentació dal·legacions i reclamacions.#
Tercer. -£ Publicar lanunci dinformació
pública corresponent al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, al diari La Vanguardia, i al tauler
dedictes de lAjuntament.#
Santa Eulàlia de Ronçana, 30 de novembre
de 2000.#
LAlcalde, Josep Uñó i Ciurans.#
022000041654
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Santa Eulàlia de Ronçana#
ANUNCI#
El Ple de lAjuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, en sessió de 28 de novembre de
2000, aprovà, entre daltres els següents
acords:#
Primer. -£ Aprovar el Pla dActuació Municipal per a Emergències dIncendis Forestals
de Santa Eulàlia de Ronçana#
Segon. -£ Sotmetre a informació pública
aquest acord per un termini de quinze dies,
mitjançant anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, i al tauler danuncis de la corporació.#
Tercer. -£ Trametre, un cop definitivament
aprovat, el PAM a la Generalitat de Catalunya per a la seva homologació.#
Santa Eulàlia de Ronçana, 30 de novembre
de 2000.#
LAlcalde, Josep Uñó i Ciurans.#
022000041655
)
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Santa Eulàlia de Ronçana#

Santa Eulàlia de Ronçana#

ANUNCI#

ANUNCI#

El Ple de lAjuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, en sessió de 28 de novembre de
2000, aprovà, entre daltres els següents
acords:#
Primer. -£ Aprovar inicialment lOrdenança
Municipal sobre tinença danimals de companyia, segons el text que sincorpora a
aquest acord.#
Segon. -£ Sotmetre a informació pública
aquest acord per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, als efectes dal·legacions, reclamacions i suggeriments, que es podran presentar
en lesmentat termini de trenta dies, a comptar des de lendemà de la publicació de lanunci.#
Tercer. -£ Disposar que si en lesmentat termini no es formula cap al·legació ni reclamació, lOrdenança que ara saprova inicialment quedarà aprovat definitivament, sense
necessitat de cap nou acord, i es procedirà
directament a la seva publicació.#
Santa Eulàlia de Ronçana, 30 de novembre
de 2000.#
LAlcalde, Josep Uñó i Ciurans.#

Aprovat inicialment pel Ple de lAjuntament, en sessió de 30 de maig denguany, el
Reglament Orgànic Municipal de lAjuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, i publicat
lanunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
sense que durant el termini dinformació
pública hagi estat formulada cap al·legació,
es procedeix a la publicació del text íntegre
de lesmentat reglament, dacord amb lacord
daprovació definitiva, adoptat pel Ple en sessió de 28 de novembre de 2000.#
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Santa Eulàlia de Ronçana#
ANUNCI#
El Ple de lAjuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, en sessió de 28 de novembre de
2000, aprovà, entre daltres els següents
acords:#
Primer. -£ Aprovar inicialment el Reglament
per a lús de la llengua catalana a ladministració local, segons el text que sincorpora a
aquest acord.#
Segon. -£ Sotmetre a informació pública
aquest acord per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, als efectes dal·legacions, reclamacions i suggeriments, que es podran presentar
en lesmentat termini de trenta dies, a comptar des de lendemà de la publicació de lanunci.#
Tercer. -£ Disposar que si en lesmentat termini no es formula cap al·legació ni reclamació, el Reglament que ara saprova inicialment quedarà aprovat definitivament, sense
necessitat de cap nou acord, i es procedirà
directament a la seva publicació, i a aquest
efecte adherir-£ se a la publicació del text íntegre que farà el Consell Comarcal.#
Santa Eulàlia de Ronçana, 30 de novembre
de 2000.#
LAlcalde, Josep Uñó i Ciurans.#
022000041657
)

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE
LAJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA#
PREÀMBUL#
El present Reglament té per objecte regular
el règim organitzatiu i de funcionament dels
Òrgans de lAjuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, el seu règim jurídic i lestatut dels
membres de la Corporació, de conformitat
amb la potestat dautoorganització que és
reconeguda als Ajuntaments la legislació
vigent per als ens locals continguda a la
Constitució espanyola, Estatut dAutonomia
de Catalunya, Llei 7/1985, reguladora de les
Bases del Règim Local, Llei catalana 8/1987,
Municipal i de Règim Local de Catalunya,
Reglament dOrganització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals i disposicions concordants.#
És també objecte daquest Reglament la
regulació del procediment per a lexercici del
dret de participació ciutadana constitucionalment reconegut i que es recull als articles 69
i següents de la Llei reguladora de les Bases
del Règim Local, 139 de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya i 226 i següents
del Reglament dOrganització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals.#
Aquest Reglament constitueix doncs la
norma bàsica dorganització de lAjuntament
i, supletòriament, en tot allò que no es reguli
en el mateix, seran daplicació les disposicions generals del Reglament dOrganització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local i Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.#
CAPÍTOL I#
DISPOSICIONS GENERALS#
Article 1#
LAjuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
adopta aquest reglament orgànic municipal,
en ús de les atribucions que reconeixen els
articles 6.1 i 47 de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (LLMC), els articles 4, 20, 22.d i concordants de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL), modificada per la Llei 11/1999, de
21 dabril, i normes concordants de la legislació vigent en matèria dorganització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.#

