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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
ALTRES ORGANISMES
CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci.
La Junta General del Consorci de la Costa Brava (CCB), en la sessió del dia 22 de desembre de 2014 va adoptar
l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts corporatius per tal d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei 15/2014, de 16 de setembre,
de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
L’expedient d’adaptació d'Estatuts es sotmet a informació pública conjunta i centralitzada en nom del CCB i
dels seus membres pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant publicació d'anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al tauler d'edictes i a la web del Consorci, i un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a efectes de la presentació d'al·legacions i reclamacions per a les persones interessades.
L’expedient es pot consultar a la seu del CCB, a la plaça Josep Pla, núm. 4, 3-1, de Girona, de dilluns a
divendres laborables, de 9h a 14h. Així mateix, l’edicte d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts amb
el text integre de la modificació, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. 2 – 5 de gener
de 2015.
En cas que es presentin al·legacions, es resoldran i es procedirà a l’aprovació definitiva de l’expedient. Això no
obstant, en cas que no es presentin al·legacions i/o reclamacions, l'acord esdevindrà definitiu.
Una vegada tancada la informació pública i resoltes les al·legacions, en el seu cas, l’acord d’aprovació definitiva
dels Estatuts es notificarà a les entitats que formen el Consorci, a efectes de la seva ratificació, d’acord amb el
que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS).
Una vegada aprovat definitivament l'acord de modificació dels estatuts es publicarà la modificació dels Estatuts
en el BOP de Girona i referència de la mateixa en el DOGC, i es trametrà còpia de l'expedient o certificat dels
acords adoptats juntament amb els estatuts a la Direcció General d'Administració Local als efectes de la
inscripció a la secció complementària del Registre d'Ens locals, de conformitat amb el que disposa l'article
313.5 del Decret 179/1995, ROAS.

Girona, 5 de gener de 2015
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