De conformitat amb l'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aquest
acord, juntament amb la resta de documentació de l'expedient, es sotmet a
informació pública, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis en el
tauler
electrònic
de
la
Diputació
de
Tarragona
(https://seuelectronica.dipta.cat/tauler-d-anuncis), el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per un
termini de 30 dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
Durant aquest període, la documentació de l’expedient estarà disponible a
l’esmentat tauler electrònic per a la seva consulta. Així mateix, si es desitja
consultar presencialment la documentació de l’expedient, cal concertar cita
prèvia a la Secretaria General de la Diputació de Tarragona, de dilluns a
divendres, en horari d'oficina (de 9 h a 14 h) al telèfon 977296603 o mitjançant
correu electrònic a secretaria.general@dipta.cat.
Si transcorregut aquest termini d'informació pública no es presenten ni
reclamacions ni al·legacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu i es
publicarà el text íntegre de la modificació aprovada.
Tarragona,
La secretària general
Pilar Sánchez Peña
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C40C249CBC1F45A4A4F5D5D8E066BBDB i data d'emissió 03/12/2021 a les 07:31:41

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 26 de novembre
de 2021, ha aprovat inicialment la modificació de les bases reguladores del
Pla d’Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023.
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