E D I C T E
Identificació de l’expedient: Denominació via publica
PG B 2017 /1144 General 2017/1765
Per acord del ple ordinari de data 28 de setembre de 2017 es va aprovar el següent:
6.- Aprovació denominació via pública. Exp. 2017/1765

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00 - Fax 972 85 36 17

F ets:
Atès el informe del dinamitzador sociocultural, es considera necessari procedir a aprovar la
denominació del passatge que connecta el Centre Cívic de Sils amb el carrer de l’Església a
l’alçada de la Sala Cultural la Laguna.
Informe de Secretaria en relació amb la Legislació aplicable a l'assumpte i el procediment a
seguir.
F onaments de dret:
L'article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat
pel Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol.
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la
Direcció general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats
Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
La Comissió informativa general del 27 de setembre de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar la denominació “Tocs” de la via pública, el passatge que connecta el Centre
Cívic de Sils amb el carrer de l’Església a l’alçada de la Sala Cultural la Laguna, pels següents
motius: el passatge és una via que no disposa de denominació oficial i la proposta actual de
donar nom a la via arrenca de la darrera edició de l’Exposició de Flors.
Segon.- Notificar a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats, empreses i
Organismes que puguin resultar afectats.
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