“Atès que s’ha detectat un error en el paràgraf quart del text de l’anunci, cal procedir a la seva correcció per
evitar confusions.

1. Modificar el paràgraf 4rt del text de l’anunci de l’aprovació inicial de l’Ordenança Reguladora del servei
d’atenció domiciliària, en el sentit següent:
On diu “Si no es presenta cap reclamació ni al·legació a la modificació del Reglament regulador del servei
municipal del “Viver d’empreses d’Arenys de Mar, aquesta esdevindrà aprovada definitivament sense cap
tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del text Refós de la municipal i
de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
concordança amb l’article 66 del ROAS.
Ha de dir: “Si no es presenta cap reclamació ni al·legació a l’aprovació inicial de l’Ordenança Reguladora
del servei d’atenció domiciliària, aquesta esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior,
llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
concordança amb l’article 66 del ROAS.”
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Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
administracions Públiques pel qual es permet que l’administració en qualsevol moment pugui rectificar els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, sempre que aquesta revisió no resulti contraria
a l’equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis.

https://bop.diba.cat

En data 22 de març de 2021, l’Alcaldessa de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, amb motiu ha dictat decret, en
relació a l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 16 de març de 2021 (CVE
202110034234), on s’aprova inicialment l’Ordenança Reguladora del Servei d’atenció domiciliària i s’obre
període d’informació pública per un període de 30 dies.
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22/03/2021 Alcaldessa

Arenys de Mar, a data de la signatura electrònica.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Publicar aquesta resolució al BOPB, i exposar-la a la pàgina web municipal

i 2a0696a3501849dd8be4d5a3d01668fe001
expedien https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
ts
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