
ANUNCIS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2454/2022, de 26 de juliol, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Dosrius i de Sant Vicenç de Montalt.

Els dies 23 de desembre de 2021 i 27 de gener de 2022 els plens dels ajuntaments de Dosrius i de Sant Vicenç
de Montalt van aprovar, respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, la delimitació efectuada el dia 23 de novembre de 2021 per les comissions
municipals de delimitació respectives. Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa
municipal de Catalunya, previst en l'article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de Dosrius i de Sant Vicenç de Montalt que es
descriu a continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents:

Fita 1: se situa al turó de Montalt. Es reconeix com a fita el vèrtex topogràfic 297116001. Aquesta fita és
també comuna al terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X:
458030,4 i Y: 4605946,9.

Fita 2: se situa al coll de la Ferradura, al sud-est d'una intersecció de pistes. Es reconeix com a fita una pedra
de forma irregular d'un metre i vuitanta centímetres per dos metres a la base i un metre i vint centímetres
d'alçària. Té una inscripció gravada en forma de ferradura. La línia de terme reconeguda entre les fites primera
i segona segueix la poligonal definida pels següents punts de coordenades UTM ETRS89 31N:

Punt 1: X: 458030,4 i Y: 4605946,9

Punt 2: X: 458035,7 i Y: 4605964,3

Punt 3: X: 458039,0 i Y: 4605973,9

Punt 4: X: 458044,8 i Y: 4605986,8

Punt 5: X: 458049,8 i Y: 4606001,7

Punt 6: X: 458060,6 i Y: 4606016,3

Punt 7: X: 458073,1 i Y: 4606023,8

Punt 8: X: 458089,6 i Y: 4606030,5

Punt 9: X: 458098,3 i Y: 4606038,1

Punt 10: X: 458104,7 i Y: 4606049,3

Punt 11: X: 458105,8 i Y: 4606065,5

Punt 12: X: 458102,7 i Y: 4606084,2
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Punt 13: X: 458109,7 i Y: 4606097,9

Punt 14: X: 458112,2 i Y: 4606116,0

Punt 15: X: 458115,3 i Y: 4606128,9

Punt 16: X: 458120,1 i Y: 4606133,6

Punt 17: X: 458124,5 i Y: 4606138,4

Punt 18: X: 458136,4 i Y: 4606143,0

Aquesta fita és també comuna al terme municipal d'Arenys de Munt. Les coordenades UTM ETRS89 31N són:
X: 458136,4 i Y: 4606143,0.

Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular
el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.

Barcelona, 26 de juliol de 2022

Montserrat Fornells i Solé

Directora general d'Administració Local

(22.210.061)
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