ANUNCI

Tercer.- En el supòsit de que no es presentessin reclamacions, el Reglament es
considerarà aprovat definitivament de forma automàtica, havent de publicar-se el text
íntegre del mateix en el BOPB i en el DOGC la referència del BOP on s’hagi fet la
publicació municipal i donar trasllat de l’acord i del text definitiu del Reglament a la
Delegació del Govern i a l’òrgan corresponent de la comunitat Autònoma, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
Quart.- Establir l’entrarà en vigor d’aquest reglament l’endemà de la publicació íntegra
del seu text al BOPB, sempre i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils
previstos a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local.
Cinquè.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària del Servei, als
Negociats de Rendes, Serveis Socials, Intervenció i Tresoreria.”
El text del Reglament de modificació de l’art. 63.2 bis del Reglament del Servei
d’Abastament d’Aigua Potable al municipi de Molins de Rei és el següent:
Art. 63.2 bis.2: “Els Serveis Socials de l’Ajuntament, un cop valorada la sol·licitud i
comprovada la documentació presentada, proposaran a l’Alcalde la relació de
contribuents que han de ser beneficiaris de l'ajut social de l'aigua, així com d’aquells
altres que no podran gaudir de dit ajut per no complir els requisits fixats a l'article
anterior. Aquest acord es notificarà a tots els interessats”.
Art. 63.2 bis.3: “L'ajut social es concedirà amb efectes des de la data en què es va
presentar la sol·licitud. En tot cas l’acord de concessió de l’ajut social, especificarà
el període a partir del qual entraria en vigor”.

https://bop.diba.cat
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audiència als interessats pel
reclamacions i suggeriments,
fixació d’edicte en el tauler
amb el que estableix l’art. 133
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Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública i
termini de 30 dies hàbils, per a la presentació de
mitjançant publicació d’aquest acord en el BOPB i
d’anuncis d’aquest Ajuntament –físic i virtual-, i d’acord
LPACAP.

Data 4-9-2019

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de modificació de l’article 63.2 del
Reglament del servei d’abastament d’aigua potable al municipi de Molins de Rei.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aprovar el Reglament de modificació de l’art. 63.2 bis del Reglament del Servei
d’Abastament d’Aigua Potable al municipi de Molins de Rei.
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que es va dur a terme el trenta-u de maig
de dos mil divuit va adoptar, entre d'altres acords, els següents:
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