AJUNTAMENT DE MONTFERRI

ANUNCI sobre aprovació inicial de l'alteració de límits dels termes municipals entre
Montferri i Rodonyà.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Montferri. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6119294649504A1F8BB2A2AB977CEBC3 i data d'emissió 11/08/2020 a les 13:19:28

El Ple de l'Ajuntament de Montferri, en sessió del dia 23 de juliol de 2020, i el Ple de
l'Ajuntament de Rodonyà, en sessió del dia 7 d’agost de 2020, han aprovat inicialment
la proposta d'alteració dels límits entre ambdós municipis, consistent en la modificació
de la línia dels termes entre les fites F1 a F14, de la forma següent:
- Fites 1 a 4 es regularitza la línia de terme per tal de mantenir la correspondència amb
les fites localitzes i es segregeun180.241,19 m2 del municipi de Montferri que passen a
formar part del TM de Rodonyà
- Fites 9 a 13 s’ajusta la línia de terme per tal d’adaptar-se d’una forma irregular als
límits geogràfics físics existents de manera que 6.647,84 m2 del TM de Rodonyà
passen a formar part del TM de Montferri, mentre que 17.731,81 m2 del TM de
Montferri passen a formar part del TM de Rodonyà.
- Fita 13 a 14 es regularitza el límit per tal d’ajustar-se al torrent existent i incloure la
urbanització de l’Alzineta al TM de Montferri; 8.590,29 m2 del TM de Rodonyà es
segreguen i passen al TM de Montferri.
L'expedient se sotmet a informació pública, per un període de 60 dies hàbils, comptats
a partir del dia següent a la publicació d'aquest anunci al DOGC, per tal que les
persones interessades puguin formular al·legacions i/o reclamacions, de conformitat
amb el que disposa l'article 14.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
L'expedient pot consultar-se a les oficines municipals situades al C/Major, 35 de
Montferri, en horari d’atenció al públic, així com al tauler d'anuncis de la seu
electrònica.
Montferri a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde.
Jose Ruiz Marín
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