A l’empara, doncs, del que preveuen els articles 2, 9.3 i concordants de la Llei 9/2014
de 9 de maig, de Telecomunicacions, i altres disposicions concordants, el ple de
l’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió de 29 de juny de 2017, ha adoptat – entre d’altres l’acord relatiu a la SUPRESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DENOMINAT XARXA
WIFI I PRESTACIO DE SERVEIS DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES,
com a servei prestat directament per l’Ajuntament d’Alcoletge.
Per aquest motiu i en correspondència amb les determinacions de l’art. 163 i
concordants del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, es sotmet aquest expedient a un tràmit d’informació
pública de 30 dies hàbils, durant el qual els interessats podran examinar l’expedient i
presentar-hi reclamacions i al·legacions.
En cas que durant aquest termini no se’n presenti cap, aquest expedient esdevindrà
definitiu sense necessitat d’adoptar nou acord.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Aquest servei es un servei que no constitueix competència pròpia de caràcter obligatori
poden ser suprimit per motius d’interès públic.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Aquest acord fou sotmès a informació pública per mitjà d’edictes publicats en el tauler
d’anuncis de la Corporació, en el BOP de Lleida núm. 101 de 26 de juliol de 2005, en el
DOGC núm. 4434 de 26 de juliol i el Diari Segre de 23 de juliol de 2005, sense que
durant el tràmit d’informació pública es presentessin reclamacions ni al·legacions contra
aquest acord, per la qual cosa esdevingué definitiu sense necessitat d’ulterior acord
municipal.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

El ple de l’Ajuntament d’Alcoletge en sessió de 15 de juliol de 2005, va adoptar l’acord
de creació, establiment i implantació del servei públic denominat xarxa wifi i prestació
de serveis de comunicacions electròniques.
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