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Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió ordinària a celebrar el dia 19 de desembre de 2013,
l’Alcalde-President PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

4. APROVACIÓ ACTA OPERACIONS DELIMITACIÓ ENTRE TERMES
MUNICIPALS DE CORBERA DE LLOBREGAT I CASTELLVÍ DE ROSANES
Atès que en la sessió extraordinària celebrada per l’ajuntament Ple el dia 9
de juliol de 2013 es va prendre l’acord de deixar sobre la taula la proposta
d’aprovació de l’acta d’operacions de delimitació entre els termes
municipals de Corbera i Castellví de Rosanes(ex.269/2008 10101) i
demanar a la Generalitat la rectificació de l’acta de delimitació atès que el
Sr. Josep Maria Mitjans, regidor de CiU, no hi va assistir, ajornant-se la
seva aprovació fins a la següent sessió plenària.
Atès que s’ha procedit a esmenar l’acta de delimitació esmentada en els
termes acordats pel Ple del dia 9 de juliol de 2013.
Atès el que disposa l’article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals, i l’article 31.3 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 municipis
S´ACORDA:
Primer: Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Castellví de Rosanes i de Corbera de Llobregat, lliurada el
dia 3/07/2013, a l’ajuntament de Castellví de Rosanes amb l’assistència
dels representants dels respectius Ajuntaments, del departament de
Governació i Administracions Públiques i de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya de conformitat amb allò establert en l’article 31.3 del Decret
244/2007, de 6 de novembre .
Segon.-Notificar el present acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat i a l’Institut cartogràfic de Catalunya. (Ex. 269/2008 10101)

Castellví de Rosanes, desembre 2013
L'ALCALDE,

Signat: Lluís Tomàs i Moreno

DILIGÈNCIA:
Per 5 vots a favor i 3 abstencions de CiU, l'acord
proposat ha estat aprovat pel Ple en sessió
ordinària de data 19/12/2013.
Castellví de Rosanes, 19/12/2013
LA SECRETÀRIA,

