Exp. 4494/20
Trámite: apertura dun novo período de información pública referente á aprobación
das altas e nomeamento das seguintes vías no rueiro municipal, cos seguintes datos
identificacivos:
DISTRITO:01
SECCIÓN: 004
ENTIDADE COLECTIVA: VALENZA (A) (SAN BERNABE)
ENTIDADE SINGULAR: VALENZA (A)
NÚCLEO/DISEMINADO: VALENZA (A)



RÚA BAHAMONDE
NUMERACIÓN:

PARES:

2,

4,

6,

8,

10 (numeración correspondente ás
empresas instaladas nesta vía)

Anteriormente 56-58,

56-58,

56-58

54,

54, de Avda. de Celanova

IMPARES: Sen numeración



RÚA PASEO DA SOLIDARIDADE
SEN NUMERACIÓN

Tendo en conta que se publicou erróneamente o procedemento sen a numeración das devanditas
vías, por resolución do alcalde, de data 21 de marzo de 2022, acordase o seguinte:
PRIMEIRO: Abrir un novo período de información pública por un prazo de 20 días, que se contarán
dende o día seguinte a súa publicación no BOP, co fin de que calquera persoa física ou xurídica poida
examinar o procemento e presentar as alegacións que estime oportunas.
SEGUNDO: O procedemento poderá examinarse nas oficinas do Concello, situadas na rúa
Cimadevila, 1 Barbadás e nas oficinas municipais, situadas na rúa do Viso, 2 baixo, A Valenzá, en
horario de 8:30h á 14:30h.
Contra este acordó non cabe intepoñer recurso ningún, aínda que os interesados conforme ó previsto
no artigo 112 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, poderán realizar alegacións para opoñerse ó mesmo,
sen prexuízo da posibilidade de recurrir á resolución que poña fin a este procedemento.
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ANUNCIO
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