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SANT BOI DE LLOBREGAT
ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, sobre aprovació inicial d’una ordenança.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 20 d’octubre
de 2008, va aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora del procediment
i l’aplicació informàtica per a la producció de còpies electròniques autèntiques
mitjançant procediments de digitalització i autenticació segurs; la qual se sotmet
a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar a partir de l’endemà de
la publicació d’aquest acord al Butlletí Oicial de la Província, al Diari Oicial de
la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al
tauler d’anuncis de la corporació, a i que s’hi puguin presentar al·legacions. Si no
s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i
d’audiència als interessats, quedarà aprovada deinitivament.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Sant Boi de Llobregat, 22 d’octubre de 2008
M. ANTONIA BARRAGÁN PRIETO
Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Actuació Política de Serveis Generals
PG-226980 (08.305.053)
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SANT BOI DE LLOBREGAT
ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, sobre constitució d’una associació.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 20 d’octubre
de 2008, va aprovar la constitució de l’Associació de l’Observatori de les dones als
mitjans de comunicació, amb l’objectiu de promoure l’actitud crítica i la relexió
envers els mitjans de comunicació des de la perspectiva de les dones i per una
no-discriminació. Així mateix va aprovar inicialment la proposta d’estatuts de la
nova associació, comprensius d’un total de 33 articles. Aquest acord se sotmet a
informació pública pel termini de trenta dies, a comptar a partir de l’endemà de la
seva publicació al Butlletí Oicial de la Província, al Diari Oicial de la Generalitat
de Catalunya i a tauler d’anuncis de la corporació a i que s’hi puguin presentar
al·legacions. Si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública, la proposta d’estatuts que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovada deinitivament.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Sant Boi de Llobregat, 22 d’octubre de 2008
M. ANTONIA BARRAGÁN PRIETO
Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Actuació Política de Serveis Generals
PG-226982 (08.305.054)
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