Dimarts, 16 de juny de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament d'Arenys de Munt
EDICTE
Finalitzat el termini d'exposició pública de trenta dies hàbils el dia 1/06/2015, després de la publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, al tauler d'edictes i a la web municipal, de l'acord d'aprovació provisional, pel Ple de
l'Ajuntament d'Arenys de Munt, reunit en sessió ordinària de data 9/04/2015, de la modificació del Reglament regulador
d'utilització dels edificis municipals d'Arenys de Munt, no s'han presentat al·legacions ni suggeriments per part
d'interessats i, per tant, aquest acord esdevé definitiu, per la qual cosa es procedeix a la publicació del text de les
modificacions:
"Afegir al Capítol 1, Article 1. Objecte Espai Catà, a la relació d'equipaments objecte del reglament.
Afegir a la Secció 2a. Un apartat titulat NORMES ESPECÍFIQUES ESPAI CATÀ, amb el següent text:
1. Article 31. Horari d'utilització de l'Espai Catà.
La disponibilitat d'aquest espai quedarà limitada a les tardes de dilluns a divendres, a partir de les 19 hores i els
dissabtes, diumenges i festius, en qualsevol horari, matí o tarda-vespre.
L'aforament de l'Espai Catà és d'un màxim de 50 persones, que es veurà reduït en funció del tipus d'acte i mobiliari que
tingui associat.
Per a la realització de qualsevol esdeveniment, la porta exterior ha d'estar en posició oberta (les dues fulles).
El mobiliari que hi ha fixe és el d'una biblioteca infantil: per tant, pot no adequar-se a les necessitats de l'acte a realitzarhi.
S'haurà de respectar el contingut bibliogràfic que hi ha a l'espai, i en cap cas no es podrà fer cap consulta ni retirar cap
llibre."
Aquestes modificacions entraran en vigor amb la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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Arenys de Munt, 2 de juny de 2015
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