
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

ANUNCI 7374

L’Alcalde per Decret de data 31 de maig de 2010 va dictar
resolució de ratificació del Decret anterior de data 18 de març de
2010 d’aprovació definitiva del projecte bàsic i d’execució
d’urbanització del Pla Parcial SUD 4 “Miralbó” de Rosselló,
redactat per “Costa Portolés Arquitectes, SL”, Decret que en la
seva part dispositiva resol:

Primer. Ratificar el Decret de 18 de Març de 2010 de l’aprovació
definitiva del projecte d’urbanització del pla parcial urbanístic
SUD 4 “Miralbó” per a usos industrials del Terme Municipal de
Rosselló, redactat per. Costa Portolés Arquitectes, SL.

Segon. Condicionar l’inici de la seva execució a la presentació i
aprovació de projecte complementari, prèviament informat per
de l’Agència Catalana de l’Aigua i Dirección General de
Carreteras. Ministerio de Fomento.

El projecte complementari també haurà d’incloure els
requeriments assenyalats en els informes que consten a
l’expedient dels diversos organismes i empreses
subministradores de serveis afectades.

Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida i notificar-ho a les persones interessades.

Quart. Comunicar la present resolució a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida als efectes de l’article 87.8 del Text refós
de la Llei d’Urbanisme perquè l’aprovació definitiva del Pla
Parcial Urbanístic del SUD-4 sigui plenament executiva.

Cinquè. Indicar expressament que aquesta resolució exhaureix la
via administrativa i contra la qual procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida en el termini de 2 mesos a comptar des
del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs
de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

El que es fa públic per a general coneixement.

L’expedient és a disposició de qualsevol interessat en la
Secretaria de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Rosselló, 14 de juny de 2010
L’alcalde, Jaume Fernández i González
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