
PROPOSTA DE LA REGIDORIA D'HISENDA, INDÚSTRIA I OCUPACIÓ

ASSUMPTE: REGLAMENT D'ÚS DEL CENTRE VINALAB

En relació amb la voluntat de dur a terme un ús racional i adequat a les necessitats del municipi 

del Centre Vinalab titularitat de l'Ajuntament de Vinaròs. 

Atés que, amb aquesta finalitat, es considera necessària l'aprovació del Reglament d'ús del 

Centre Vinalab de l'Ajuntament de Vinaròs. 

Vist  el  projecte  de Reglament  redactat  pel  personal  de la  Regidoria de Política  Social,  en 

col·laboració amb la Intervenció de Fons i la Secretaria. 

Per tot l'anterior, se sotmet a aprovació del Ple de la Corporació la següent proposta d'acord: 

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  el  Reglament  d'ús  del  Centre  Vinalab  de  l'Ajuntament  de 

Vinaròs. 

SEGON.- Sotmetre l'aprovació inicial del Reglament d'ús del Centre Vinalab de l'Ajuntament 

de Vinaròs a informació pública i audiència de les persones interessades, amb publicació en 

el  BOP de Castelló  i  Tauler  d'anuncis  de l'Ajuntament,  per termini  de  trenta  dies hàbils, 

termini durant el qual es podran presentar reclamacions o suggeriments, que seran resolts 

per la Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini es 

considerarà aprovat el Reglament de manera definitiva sense necessitat d'acord exprés del 

Ple, de manera que entrarà en vigor una vegada s'haja publicat el text íntegre del mateix en 

el BOP i haja transcorregut el termini legalment previst en els arts.  65.2 y 70.2 de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

TERCER.- Facultar  a  l'Alcaldia,  per  a  l'execució  del  present  acord  i  signar  tot  tipus  de 

documents per a la correcta execució del mateix. 

(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT)

S'informa favorablement als efectes del previst en els arts. 65.2 y 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

El secretari

(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT)
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