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AL PLE

P210/000079/2010CIAT. Dictamen de la Comissió Informativa d’Acció Territorial: Aprovació del
conveni  entre  la  Diputació  de  Girona  i  l’Ajuntament  de  [...] per  a  la  cessió  a  Ajuntament
esmentat d’un tram de la carretera [...]

Antecedents

1.  La Diputació de Girona gestiona la carretera [...], l’estat de la qual fa necessàries
diferents obres de condicionament. Amb aquesta finalitat, els serveis tècnics del Servei
de Xarxa Viària  Local  han redactat  el  projecte de condicionament  d’un tram de la
carretera [...], que va ser aprovat en data [...], el qual preveu, d’una banda, la millora de
la intersecció que es troba a l’entrada de la urbanització [...], en el punt quilomètric [...],
per transformar-la en una rotonda urbana, i d’una altra, el condicionament de 230 m
finals, amb tipologia de carrer.

2. El tram final de la carretera [...] té clarament el caràcter de carrer, per la qual cosa
cal tramitar-ne el lliurament a l’Ajuntament de [...], a fi que en tingui la titularitat. El tram
indicat té una longitud de 260 m i una amplada de 5,30 m, i posseeix tots els elements
propis de la carretera, com ara cunetes i talussos.

3. La Secretaria General de la Diputació ha emès un informe favorable en relació amb
la proposta de cessió de la carretera [...] a l’Ajuntament de [...].

D’acord amb  els antecedents exposats, la  Comissió Informativa d’Acció Territorial hi
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar el text del conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de [...], que estableix les bases per a la cessió a l’Ajuntament
esmentat d’un tram de la carretera [...].

“[...]”

Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona perquè signi el conveni i tots els
documents  que  siguin  necessaris  per  a  l’execució  i  el  desenvolupament  d’aquest
acord.

Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de [...].

Girona, 19 d’octubre de 2010
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El cap del Servei de Xarxa Viària Local El diputat delegat de Xarxa Viària

[rúbrica] [rúbrica]

[nom i cognoms] [nom i cognoms]

Eleveu-ho al Ple.
El president de la Comissió Informativa
d’Acció Territorial

[rúbrica]

[nom i cognoms]


