Tercer.- Transcorregut el període d'inform ació pública, sense havent - se'n
present at cap al·legació ni reclam ació, l'acord d'aprovació inicial s'ent endrà
elevat a definit iu sense l'adopció d'acord exprés, procedint a la publicació del
t ext ínt egre del Reglam ent en el But llet í Oficial de la Província de Barcelona.
Sant a Eulàlia de Ronçana, 2 de novem bre de 2021.

https://bop.diba.cat
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Alcalde
Francesc Bonet Niet o

Pàg. 1-1

Segon.- SOTMETRE A I NFORMACI Ó PÚBLI CA els present s acords i el t ext del
nou Reglam ent per un t erm ini de t rent a dies, a fi que s'hi puguin present ar
al·legacions i reclam acions, m it j ançant la inserció dels anuncis corresponent s al
But llet í Oficial de la província, rem issió al DOGC i al t auler d'edict es de
l'Aj unt am ent . El t erm ini d'inform ació pública com ençarà a com pt ar des del dia
de la darrera de les publicacions. L'expedient rest arà exposat al públic a la
Secret aria de la Corporació, i el t ext del Reglam ent t am bé a la pàgina web
m unicipal, ht t p: / / www.ser.cat / . a fi que s'hi puguin present ar reclam acions i/ o
al·legacions.

CVE 202110132691

Prim er.- APROVAR I NI CI ALMENT el Reglam ent int ern que regula la prest ació de
serveis en la m odalit at de t elet reball del personal de l'Aj unt am ent de Sant a Eulàlia
de Ronçana.

Data 10-11-2021

El ple de l’Aj unt am ent en sessió ext raordinària celebrada el dia 28 d’oct ubre de 2021,
va adopt ar ent re d’alt res els següent s acords:
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Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
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