
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE LLEIDA

ANUNCI sobre aprovació definitiva de l'inventari de camins municipals de Lleida.

Es fa públic per a general coneixement que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 30 d'octubre de 2019, va
adoptar, entre d'altres, l'acord següent:

 

“21.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'INVENTARI DE CAMINS MUNICIPALS DE LLEIDA

Vista la proposta de l'oficial major, per unanimitat s'acorda:

 

1r.- Estimar les següents al·legacions presentades contra l'acord de Ple de data 29 de març de 2019, d'acord
amb el que preveu l'informe tècnic de data 4 d'octubre de 2019:

a. Sra. Josefa Núria Jové Gabriel (entrada núm. 20385 del Registre general)

b. Sr. Carlos Oronich Casanovas (entrada núm. 19650 del Registre general)

c. Associació de Veïns de la Partida Copa d'Or i Sot de Fontanet (entrada núm. 20033 del Registre general)

 

2n.- Desestimar les següents al·legacions presentades contra l'acord de Ple de data 29 de març de 2019,
d'acord amb el que preveu l'informe tècnic de data 4 d'octubre de 2019:

a. Sr. José Cierco Porte i altres (entrada núm. 19691 del Registre general)

b. Fruicarn, SA. (entrada núm. 20214 del Registre general)

c. Sra. Núria Jové Alentà i altres (entrada núm. 20389 del Registre general)

 

3r.- Incorporar les consideracions efectuades pel serveis tècnics municipals en l'informe de data 4 d'octubre de
2019:

a. Titularitat d'un tram del Camí ICLL181

b. Canvi de nomenclatura del camí ICLL023

c. Acotament a les cessions per altres administracions

 

4t.- Aprovar definitivament l'Inventari de camins municipals de Lleida.

 

5è.- Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d'anuncis municipal, al web de la Paeria: https://urbanisme.paeria.cat/, i notificar-ho personalment a les
persones que han presentat al·legacions.

 

6è.- Donar trasllat de l'Inventari de camins municipals de Lleida, aprovat definitivament, al Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.”
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Lleida, 13 de novembre de 2019

 

Antoni Postius i Terrado

Primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme

 

(19.318.099)
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