Dimarts, 3 de desembre de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Castellbell i el Vilar
EDICTE d'aprovació definitiva de modificació i derogació d’ordenances
Per Decret d’Alcaldia 265, de data 20 de novembre de 2013, s’eleva a definitiu l’acord del Ple de la Corporació de data
24 de setembre de 2013, pel qual es va aprovar la derogació de l’ORDENANÇA REGULADORA DE RECOLLIDA
PORTA A PORTA DEL CARTRÓ.
Així mateix, per Decret d’Alcaldia núm 266, de data 20 de novembre de 2013, s’eleva a definitiu l’acord del Ple de la
Corporació de data 24 de setembre de 2013, pel qual es va aprovar la modificació de l’ORDENANÇA MUNICIPAL
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS, al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, el text
íntegre de dita modificació es fa públic, per al seu coneixement general i en compliment del previst en l’article 178 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS, resta modificat l’article 51.2, restant amb la següent
redacció:
2. La inscripció es farà mitjançant petició normalitzada, en la qual s’hi adjuntarà:
- Dades de la persona propietària o posseïdora de l’animal (nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon).
- Dades de l’animal (fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l’animal de companyia om constin les
dades següents: Espècie i raça, sexe, data de naixement, codi d’identificació (número de microxip) i domicili habitual de
l’animal).
- Autorització signada de la persona principal que surt empadronada a l’habitatge on s’ha de censar l’animal de
companyia.
En el moment de la inscripció al cens es lliurarà a la persona propietària o posseïdora un document acreditatiu que
s'haurà de portar permanentment quan l'animal circuli per la via pública."
Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós–administratiu, davant la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir
del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
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Castellbell i el Vilar, 20 de novembre de 2013
L'alcaldessa presidenta, Montserrat Badia i Moreno
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