AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA
SECRETARIA

D’acord amb el que estableixen els articles 178.1.b) 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, i 63.2
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny, l’acord de derogació i l’expedient resten exposats al públic a les oficines municipals
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la darrera publicació
d’aquest anunci als següents mitjans: tauler d’edictes municipals, Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i un mitjà de difusió
escrita diària, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions i al·legacions que considerin oportunes.
En cas de transcórrer aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment,
aquesta derogació s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat de nou acord.
La qual cosa es fa pública en Torredembarra, el 22 de novembre de 2019.
L’alcalde,

Eduard Rovira Gual
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El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra, en la seva sessió ordinària duta a terme en data
21 de novembre e 2019 ha aprovat inicialment la derogació de l’Ordenança reguladora de la
ubicació dels clubs socials i associacions de consum de cànnabis i d’altres substàncies
tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les condicions d’exercici de
la seva activitat al municipi, aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 17 de
març de 2016 i publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.
78, de 25 d’abril de 2016.
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