Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, la modificació de l’Ordenança esdevindrà
aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com
disposa 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 l’article 70.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 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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Les reclamacions i al.legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix
termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú.

Data 15-3-2019

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient de modificació de l’Ordenança
es podrà consultar a la Unitat d’Urbanisme de l’Ajuntament del Masnou, situada en la
segona planta del carrer Tomàs Vives, núm. 4, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns
a divendres de 8:30h a 14:00h i al portal de transparència de la web municipal, durant el
termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la
Província. Aquest mateix anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en un dels mitjans de comunicació escrita diària. Igualment es publicarà en
l’e-tauler.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en la sessió ordinària de data 28 de febrer de 2019
va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal d’edificació per introduir la
carta de colors, la qual quedarà sotmesa a informació pública per un període de trenta
dies hàbils, concedint audiència als interessats durant el mateix termini.
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