
Dimecres, 19 d'agost de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

ANUNCI sobre l'aprovació inicial del Catàleg de camins municipals

El Ple de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 2015, adoptà, entre 
d'altres, el següent acord:

"Primer.- APROVAR INCIALMENT el catàleg de camins Municipals de les Franqueses del Vallès, lliurat per l'Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona el dia 12 de març de 2015, RE2015/1401.

Segon.- SOTMETRE el document tècnic a exposició pública per un termini de 3 mesos mitjançant anuncis en el Butlletí  
Oficial de la Província de Barcelona, en el DOGC, en el tauler d'anuncis de l'ajuntament i en el web municipal, amb el 
benentès que aquest acord és tracta un acte de tràmit i, per tant, no és susceptible de recurs.

Tercer.- DISPOSAR que si no s'hi formula cap al·legació i/o reclamació durant el termini d'informació pública, el Catàleg 
de  camins  municipals  que ara  s'aprova  inicialment  quedarà  aprovat  definitivament  sense necessitat  de  cap  tràmit 
ulterior, i S'INCORPORARÀ el seu contingut a l'Inventari Municipal de Béns.

Quart.-  NOTIFICAR aquests  acords a l'Àrea de Territori  i  Sostenibilitat  de la Diputació  de Barcelona i  a les àrees 
d'Hisenda i Serveis Centrals, Obres i Serveis, Urbanisme i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès."

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats i el catàleg de camins municipals de les Franqueses 
del Vallès es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, en horari d'oficina, durant el termini de 3  
mesos des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix anunci es publicarà al  
DOGC, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'anuncis de l'ajuntament, al web municipal i a la premsa 
escrita el 9 nou.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, 
per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, els anteriors acords 
esdevindran definitius sense cap tràmit ulterior.

Les Franqueses del Vallès, 7 d'agost de 2015
L'alcalde en funcions, Jordi Ganduxé Pascual

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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