Durant aquest termini les persones interessades podran presentar els escrits i les al·legacions que, si
s’escau, considerin oportú aportar respecte l’aprovació inicial d’aquest acord.
En el cas que en el termini d’informació i exposició pública no es presenti cap al·legació l’acord quedarà
aprovat definitivament.
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L’expedient es sotmetrà a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es podrà consultar
telemàticament a :
la seu electrònica del web municipal (https://www.lagarriga.cat/ajuntament-seu-electronica/informaciooficial/normativa/normativa-en-tramit/aprovacio-inicial-normativa)
al
tauler
d’anuncis
electrònic
de
l’Ajuntament
de
la
Garriga
(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=808850006)

CVE 202210058269

Per acord plenari de data 30 de març de 2022, i amb el quòrum legalment establert a la normativa vigent,
es va aprovar inicialment la denominació dels barris de la Garriga segons el plànol adjunt i que inclou
també el canvi de denominació del Barri Centre per passar a anomenar-se Barri de Sant Roc – El Centre.
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Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/siac/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx

de l'Ajuntament de la Garriga, sobre l’aprovació inicial del canvi de denominació dels barris de la Garriga

Data 13-4-2022
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Annex plànol barris de la Garriga
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