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SIGNATURES

Alcaldia

EXPEDIENTE

X2020010935

Segon. Aprovar definitivament la denominació del passeig del Bellresguard a l’actual
passeig de Joan Carles I d’acord amb l’informe emès per part del Consell Municipal de
Patrimoni Cultural del Masnou.
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Quart. Comunicar aquests acords a l’INE, Agbar, Correus, Cadastre, Registre de la
Propietat, i als veïns residents en aquest passeig.
Cinquè. Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i
al tauler d’anuncis de la corporació (e-Tauler).
El Masnou,
[Firma01-01]

https://bop.diba.cat

B

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
12/07/2021

GENEEDIP
v. 2019/06

AJUNTAMENT DEL MASNOU
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Tercer. Notificar aquest acord a les persones que han presentat les al·legacions referides
al punt primer anterior, adjuntant còpia dels informes que motiven la desestimació de les
al·legacions, amb indicació dels recursos que podran interposar contra aquesta resolució.

Pàg. 1-1

Primer. Desestimar les al·legacions formulades amb registre d’entrada número
E2021003767, E2021003768, per què no s’ha atorgat el nom del carrer a títol pòstum, de
conformitat amb la proposta del Grup de treball d’honors i distincions de data 22 de març
de 2021, l’informe del Consell Municipal de Patrimoni Cultural del Masnou de data 18 de
maig de 2021, i l’informe de la cap d’àrea de Comunitat i Persones i secretària del Consell
de data 31 de maig de 2021.

CVE 202110095849

En data 17 de juny de 2021 el Ple de l’Ajuntament del Masnou ha aprovat, en relació a la
denominació del passeig del Bellresguard, l’acord que en la seva part resolutiva diu el
següent:

Data 13-7-2021

EDICTE. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la denominació del passeig del
Bellresguard.
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