ANUNCI
L'Ajuntament, en sessió plenària ordinària de data 26 de gener de 2021 va adoptar, per
unanimitat, l’acord de :
1 .- Aprovar inicialment el text de l’Ordenança municipal reguladora de l’ajut per la
concessió d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat d’educació infantil (1r i
2n. Cicle), i primària sempre que estigui matriculat a un centre proposat pel
Departament d’Educació i amb seu al municipi del Pla de Santa Maria.
2 .- Publicar aquest acord d’aprovació inicial del text de l’Ordenança municipal
reguladora de l’ajut per la concessió d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat
d’educació infantil (1r i 2n. Cicle), i primària sempre que estigui matriculat a un centre
proposat pel Departament d’Educació i amb seu al municipi del Pla de Santa Maria,
mitjançant edicte que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler
d'anuncis de la Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament.
En aquest edicte s’ha de donar audiència als veïns o a les associacions per un període de
30 dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de
la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si
s’escau, reclamacions i al·legacions.
En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial
d’aprovació esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas En aquest cas, l’acord
inicial elevat a definitiu més el text íntegre de l’aprovació de l’Ordenança s’han de
publicar en el tauler d’anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província,
així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament.
El text de l’Ordenança es pot examinar en les oficines de l’Ajuntament del Pla de Santa
Maria, en horari d'atenció al públic.
El Pla de Santa Maria a 4 de febrer de 2021.
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