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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

7728

Tràmit d'audiència i d'informació pública pel projecte d'Ordre del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària per a
concedir ajudes excepcionals destinades a mantenir els llocs de treball del sector de transport
discrecional turístic per carretera de les Illes Balears

D'acord amb el que es disposa en l'article 25.1 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de
l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per a pal·liar els efectes
de la crisi ocasionada per la COVID-19, així com l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, se sotmet a audiència i a informació pública el projecte d'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a concedir ajudes excepcionals destinades a mantenir els llocs de
treball del sector de transport discrecional turístic per carretera de les Illes Balears, durant un termini de 7 dies a comptar des de l'endemà a la
publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, període en el qual es pot consultar el projecte d'Ordre en el Departament
Jurídic adscrit a la Secretaria General de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, carrer de Montenegro, 5, 07012 Palma i en la
secció de destacats de la pàgina web http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=40&lang=ca, així com en el seu cas, presentar
al·legacions davant aquesta mateixa Secretària General.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/147/1066073

Palma, 21 d'agost de 2020
El secretari general
Jaume Colom Adrover
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