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Administració local

MATARÓ

ANUNCI

de l’Ajuntament de Mataró, sobre modiicació d’un reglament.

En compliment de l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa públic per a coneixement 
general que en el Butlletí Oicial de la Província núm. 220 de data 12 de setembre 
de 2008, s’ha publicat la modiicació del text del reglament del servei d’abastament 
d’aigua potable al municipi de Mataró (capítol XII).

Mataró, 19 de setembre de 2008

QUITERIA GUIARO ABELLÁN

Consellera delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat

PG-224276 (08.270.133)
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Administració local

MONISTROL DE MONTSERRAT

EDICTE

de correcció d’errades a l’Anunci de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat 
publicat al DOGC núm. 5224, de 29.9.2008.

En el BOP número 232 de data 26 de setembre de 2008 i en el DOGC 5224 de 
data 29 de setembre de 2009 es va publicar l’edicte d’aprovació del plec de clàu-
sules administratives particulars reguladores del contracte administratiu de l’obra 
d’execució del Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació Cap de Bou, així com 
l’anunci de licitació de l’esmentada obra.

Havent-se detectat un error en el número de fax de l’Ajuntament que consta al 
punt 6 b) es procedeix a rectiicar aquest error fent constar que el número de fax 
correcte de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat és 93.828.41.63

Monistrol de Montserrat, 2 d’octubre de 2008

JOAN MIGUEL RODRÍGUEZ

Alcalde

PG-224867 (08.277.063)
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