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19 DE NOVEMBRE DE 2011

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
ANUNCI

11465

Aprovació Conveni urbanístic
De conformitat amb allò que estableix l’article 8.3 i 104 del
Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme, i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es fa públic que el
Ple de l’Ajuntament de Rosselló en sessió ordinària, celebrada el
dia 28 de setembre de 2011, va aprovar inicialment el Conveni
urbanístic subscrit entre l’Ajuntament de Rosselló i Jaume
Borrero Montijano i Beatriz Pedrosa Montilla.
El Conveni urbanístic de referència se sotmet a informació
pública durant el termini d’un mes, a comptar des del següent a
la data en què es verifiqui la publicació d’aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè es puguin
formular les al·legacions i reclamacions que es considerin
adients, les quals seran resoltes per la Corporació.
Rosselló, 14 de novembre de 2011
L’alcalde, Josep Abad Fernández

−♦−
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
ANUNCI

11466

Per acord de Ple de l’Ajuntament de Rosselló,de data 9 de Juny
de 2010, s’aprovà definitivament el projecte d’obres municipal
ordinària titulat: projecte basic i executiu reforma adequació
local per a Consultori Mèdic local de Rosselló, redactat per
l’arquitecta Sra. Zaida Pérez Rodríguez i dos mes , el què es
publica als efectes de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
de les entitats locals.
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, alternativament, recurs de reposició potestatiu, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació
del present anunci, davant el Ple d’aquest Ajuntament de
Rosselló, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
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administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o bé recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la publicació del present anunci, de conformitat
amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optés per interposar
el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs
contenciós administratiu fins que el primer sigui resolt
expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci.
Tot això sens perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs
que estimi pertinent.
Rosselló, 8 de novembre de 2011
L’alcalde, Josep Abad Fernández

−♦−
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