ANUNCI 2/2016
El Ple d’aquest Ajuntament en sessió del dia 05-04-2016, ha adoptat el següent acord d'inici
d'expedient d'investigació per a determinar els eventuals drets d'aquest Ajuntament sobre el
camí d'accés a la part de baix del nucli de Bar:
"Primer. Acordar l’inici de l’expedient d’investigació del camí d'accés a la part de baix del
nucli de Bar, per a determinar els eventuals drets d'aquest Ajuntament sobre el camí.
Segon. Publicar el present acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOP de Lleida, a la
pàgina web de l’Ajuntament, i al tauler de la seu electrònica, per un termini de vint dies.
L’expedient, durant aquest període, quedarà a disposició de tothom.
Tercer. Traslladar el present acord a l’Administració General de l’Estat i a la de la Generalitat
de Catalunya, perquè, si escau, puguin fer valdre els seus drets i al·legar allò que sigui
procedent.
Quart. Notificar el present acord als afectats per l’expedient d’investigació que resultin
coneguts i identificables.
Cinquè. Obrir tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes a comptar des de la
finalització de la publicació de l'acord en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de
l'Ajuntament, per tal que les persones afectades puguin al·legar davant l'Ajuntament per
escrit allò que considerin convenient al seu dret.
Sisè. Finalitzat el termini per presentar al·legacions, s'obrirà un període de prova per termini
de 30 dies en què seran admissibles els elements previstos a l’article 51 del Reglament de
Béns de les Entitats Locals, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de juny.
Setè. Disposar igualment que, efectuades les proves pertinents i una vegada valorades per
l'Ajuntament, l’expedient es posi de manifest a les persones interessades a les que afecti la
investigació, per tal que en el termini de deu dies al·leguin el que creguin convenient al seu
dret.
Vuitè. Facultar l’Alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris en ordre a
l’execució dels acords precedents."
La qual cosa es fa pública d’acord amb l’article 49 del Reglament de Béns de les Entitats
Locals, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de juny.
El Pont de Bar, 19 d'abril de 2016
L’ALCALDE,

Francesc Jordana i Duran

