EDICTE
El Ple de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, en sessió celebrada en data 26 d’abril de
2018, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Reglament del servei d’arxiu
municipal.
D’acord amb el que estableix l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, en compliment del tràmit d'informació pública l'acord
esmentat i el text del Reglament es poden consultar a la Secretaria Municipal durant el
termini de 30 dies hàbils des de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província. Aquest mateix anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al diari Ara i al tauler d'edictes de la Corporació.
Això no obstant, si la publicació al BOP no fos l’última, el termini final d’informació
pública coincidirà amb el del diari oficial que es publiqui en darrer terme.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament regulador del servei
d’arxiu municipal esdevindrà aprovat definitivament, sense cap tràmit ulterior, llevat de
la seva publicació, tal com disposen l'article 178.2 c) 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, l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 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 de l'Ajuntament dintre del
mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

