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DOCUMENT

1.- Carola Llauró Sastre (TCAT), 05/07/2022 16:20

Àrea de serveis al territori
Urbanisme

EDICTE
REF: OMUN2022000002
Assumpte: Correcció d’error material en l’edicte publicat al BOPB, E-Taulell i Portal de
Transparència relatiu a l’aprovació definitiva del projecte de rehabilitació de l’habitatge
municipal situat al carrer del Mercat, 11 1r pis.
Pel que fa l’edicte de data 27 de juliol de 2022 d’aprovació definitiva del projecte de
rehabilitació de l’habitatge municipal situat al carrer del Mercat, 11 1r pis., publicat al
BOPB en data 5 de juliol de 2022 i publicat al E-Taulell i al Portal de Transparència en
data 27 de juliol de 2022, s’ha detectat un error material en el número de decret de
l’aprovació definitiva.
Per tant, es procedeix a la seva correcció i l’edicte d’aprovació definitiva de l’esmentat
projecte queda redactat de la següent manera:

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://seuelectronica.vilassardedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

En aplicació de l’art. 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa pública la resolució següent:
 En data 21 de juny de 2022, mitjançant Decret d’Alcaldia número
2022AJUN001591 s’ha resolt aprovar definitivament el projecte anomenat
“REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE MUNICIPAL SITUAT AL CARRER
DEL MERCAT 11 PRIMER PIS”.
La qual cosa s’esmena l’error material de l’anterior publicació i es publica de nou als
efectes oportuns.
Vilassar de Dalt, a la data de la signatura electrònica
L’alcaldessa,
Carola Llauró Sastre

Document signat electrònicament.
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