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Aprovació inicial Ordenança reguladora del trànsit en el casc urbà d’Osor.

El Ple de l’Ajuntament d’Osor en sessió ordinària celebrada el dia 13 de maig de 2016
acordà l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora del trànsit en el casc urbà
d’Osor i en compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 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 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de
trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, , en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la
web municipal, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de
l’Ordenança es poden consultar a les dependències de l’Ajuntament d’Osor en horari
d’atenció al públic, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present
Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la pàgina web municipal
(www.osor.cat/).
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dins el mateix
termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’Ordenança esdevindrà aprovada
definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen
l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb l’article 66 del ROAS.
Es fa públic per al coneixement general, en compliment del que preceptuen els articles 178
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 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
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