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ANUNCI
AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA
APROVACIÓ DEFINITIVA I ENTRADA EN VIGOR REGLAMENT REGULADOR DELS
TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT, COM A MESURA SUBSTITUTÒRIA I
ALTERNATIVA A LA SANCIÓ PER INFRACCIONS A ORDENANCES MUNICIPALS
El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra, en la seva sessió ordinària duta a terme en data
17 de maig de 2018, va aprovar inicialment el projecte de Reglament regulador dels treballs
en benefici de la comunitat, com a mesura substitutòria i alternativa a la sanció per
infraccions a ordenances municipals.
L’esmentat acord va ser exposat al públic durant un termini de trenta dies sense que es
presentés cap al·legació ni reclamació al respecte, per la qual cosa, i d’acord amb l’establert
a l’article 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, d’aprovació del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, l’aprovació inicial del reglament va esdevenir definitiva.
Havent transcorregut el termini previst a l’article 70.2 en relació amb l’article 65 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el text íntegre del reglament ha
estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 164, de data 24
d’agost de 2018, entrant en vigor amb dita publicació.
La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Torredembarra, 18 de setembre de 2018
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