Exposar al públic per període de 30 dies hàbils el present acord, i un enllaç del text
d’aquest Reglament al tauler d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona; de la mateixa manera, publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i a un diari de la zona geogràfica de suficient difusió, la referència del butlletí
de la província en que es publica l’enllaç del text íntegre.
Determinar que durant el període d’exposició pública es podran presentar al·legacions o
suggeriments, que seran contestades en tràmit d’aprovació definitiva. Si no es
presentessin al·legacions o suggeriments, la present aprovació inicial esdevindria definitiva
sense cap més ulterior tràmit, i sense perjudici de la publicació definitiva.
Determinar que en el supòsit que es consideri aprovat definitivament, per manca de
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu
aprovat, aquest s’haurà de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya en el termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva; tot seguit, el
reglament entrarà en vigor una vegada transcorreguts quinze dies hàbils des d’aquesta
comunicació, si les administracions esmentades no haguessin fet cap requeriment.
El text del Reglament es podrà consultar
http://calafell.cat/ajuntament/normativa/reglaments
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Disposar l’aplicació del Reglament definitivament modificat per als Pressupostos
participatius de l’any 2022, mitjançant l’aprovació d’un Decret en que es regulin
principalment els aspectes del calendari i imports.
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El Ple de l’Ajuntament de Calafell en sessió ordinària celebrada el 13 de maig de 2021
aprovà inicialment la modificació del Reglament dels Pressupostos Participatius municipals.
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