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Àrea de serveis al territori
Urbanisme

EDICTE
REF: OMUN2022000001
Aprovació inicial Projecte renovació enllumenat exterior de Vilassar de Dalt.
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 d’abril de 2022, ha acordat la aprovació
inicialment del projecte anomenat “renovació enllumenat exterior de Vilasar de Dalt”.

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.

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies comptadors des de l’endemà de la
publicació del corresponent anunci al BOPB. Aquest anunci també es publicarà al taulell
d’edictes i al portal de transparència de l’ajuntament d’acord amb el tràmit previst a l’art.
37 del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995. En cas de no presentar-se cap reclamació,
al·legació o suggeriment en el termini d’informació i exposició pública, el projecte de
referència es tindrà automàticament per aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar
un acord exprés.
Durant aquest període d’exposició pública, l’expedient quedarà a disposició dels
interessats en les dependències dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
al Camí de Mataró, 10, de 9 a 14h i de dilluns a divendres (amb cita prèvia) per tal que es
pugui examinar i/o obtenir-ne còpies i, al seu cas, es presentin les al·legacions que es
considerin pertinents.
Vilassar de Dalt, a la data de la signatura electrònica
L’alcaldessa Acctal.
Mª Carme Terradas Saborit

Document signat electrònicament.
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