
Dimecres, 13 de novembre de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Quirze Safaja

ANUNCI

Havent-set intentat la pràctica de la notificació dels acords de la Junta de Govern de 13 de maig de 2013, d’aprovació 
inicial del Projecte de Regularització de finques situades a la unitat d’actuació 10 de Les Clotes, al titular de la finca que 
s’indica al peu d’aquest anunci a la adreça que consta en l’expedient administratiu, sense haver-se pogut realitzar amb 
èxit,  i  d’acord  amb el  que  preveu  l’article  59.5  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim jurídic  de  les 
administracions públiques i del Procediment administratiu comú, es fa públic l’ acord adoptat a títol de notificació:

Primer.-  Aprovar inicialment el projecte de regularització de finques situades a l'àmbit d'actuació Les Clotes d'aquest 
municipi, elaborat per l’arquitecte Sr. Pere Mogas Maresma i per l’advocada Sra. Margarita López-Nieto i Truyols, per 
encàrrec d'aquest Ajuntament, presentat el 7 de maig de 2013, i que consta dels següents documents:

I. Memòria;
II. Descripció de finques aportades a la regularització;
III. Descripció de les finques regularitzades; i
IV. Plànols: de l’àmbit de la regularització i planejament vigent; de finques aportades; de finques resultants; de detall de 
les finques resultants.

Segon.- Sotmetre a informació pública l'anterior projecte, per termini d'UN MES, amb publicació d’edictes en el BOP, i 
en un diari local de gran circulació, així com en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Durant el termini d’un mes des de la publicació d’aquest edicte, podeu formular les al·legacions que estimeu convenients 
en defensa dels vostres interessos.

Cognoms i Nom                           Concepte                                                                                                                                                                                                

SITGES MONSÓ, MARIA Exposició pública del projecte de Regularització de finques situades a l’àmbit d’actuació 4 de Les Clotes.

Sant Quirze Safaja, 30 d’octubre de 2013
L’alcalde, Ramon Banús Crusellas

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