Sandra Anglès Lorca, secretària interventora de l'Ajuntament de La Morera de Monstant
CERTIFICO:
Que en Ple Ordinari celebrat el 17 de desembre de 2021, s'ha aprovat per unanimitat dels
assistents, amb 4 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions, el següent punt:
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7. Donar compte de delimitació territorial La Vilella Alta
Fets
La Direcció General de l’Administració Local, en data 13 de juliol de 2021, va presentar escrit
comunicant l’inici de l’expedient de delimitació de terme entre els municipis de la Morera de
Montsant i la Vilella Alta.
Posteriorment, els dies 16 de setembre i 10 de novembre de 2021, s’han reunit els
representants municipals i de la Generalitat de Catalunya i, sobre la base d’aquesta
documentació han realitzat les operacions de delimitació.
En data 10 de novembre de 2021 s’estén acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de la Morera de Montsant i la Vilella Alta, amb assistència dels representants d’
ambdós ajuntaments.
L’òrgan competent, per a l’aprovació de l’acta corresponent a les operacions de delimitació és
el Ple de la corporació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus
membres.
Fonaments de dret
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, el Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del mapa
municipal i comarcal de Catalunya, documents cartogràfics que determinen els límits territorials
dels termes municipals i de les demarcacions comarcals i que s’ajusten al que resulti dels
expedients de delimitació i atermenament entre els diferents municipis limítrofs.
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.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de la
Morera de Montsant i la Vilella Alta, signada el 10 de novembre de 2021 pels representants
dels Ajuntaments de La Morera de Montsant i la Vilella Alta i de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- PUBLICAR aquest acord al tauler d’anuncis i al portal de transparència.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als interessats, a l’Ajuntament de la Vilella Alta i a la
Direcció General d’Administració Local.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, signo aquest certificat
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