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7909

Acord plenari de 29 de juny pel qual s'aprovà inicialment la derogació de l'Ordenança municipal
reguladora del registre especial de residents no habituals del municipi de Calvià

Per la corporació plenària en sessió de dia 29 de juny actual, es va adoptar l'acord que es transcriu en la seva part resolutiva amb l'objecte
d'aprovar inicialment la derogació de l'Ordenança municipal reguladora del registre especial de residents no habituals del municipi de Calvià.
"PROPOSTA PER APROVAR INICIALMENT LA DEROGACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL
REGISTRE ESPECIAL DE RESIDENTS NO HABITUALS DEL MUNICIPI DE CALVIÀ.
Primer.- Aprovar inicialment la derogació de l'Ordenança "municipal reguladora del Registre Especial de residents no habituals del municipi
de Calvià", aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Calvià, en sessió de data 12 de juliol de 1.996 i modificada per acord de ple
de data 30.07.09.
Segon.- Sotmetre aquest acord d'aprovació inicial a informació pública i audiència dels interessats durant el termini de trenta dies en la forma
disposada en els apartats b) i c) de l'article 102 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears. Dins el termini esmentat, els
interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions, objeccions o observacions que estimin oportunes.
Tercer.- Les reclamacions, objeccions o observacions que es presentin seran resoltes per la Corporació plenària. En el cas que no es
presentessin durant el termini d'exposició pública, l'acord inicial s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord exprés, en
aquest cas serà publicat al BOIB el text íntegre del present acord.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/88/984749

Quart.- L'Ordenança quedarà derogada d'acord amb el que disposa l'article 103 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, i
sempre que hagin transcorregut els terminis establerts per l'article 113 de la mateixa Llei. "
El que es publica en el BOIB en compliment del que disposa l'article 49.b) de la Llei de bases de règim local.
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