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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE 6597
Per resolució de l’Alcaldia, de data 12 de juliol de 2012, es 
va aprovar inicialment la modificació Pla parcial urbanístic 
del Sector SUD 4 “Miralbó” de Rosselló, per iniciativa de 
l’Ajuntament de Rosselló.
En la mateixa resolució es va resoldre sotmetre l’esmentat Pla a 
informació pública pel termini d’un mes. Durant aquest termini 
es pot examinar tota la documentació de l’expedient a les 
oficines de l’Ajuntament de Rosselló, a l’avinguda Catalunya, 
2, 2a planta, els dies feiners, de 9.00 hores a 14.00 hores, i 
presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu 
de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus 
de recurs.
Rosselló, 25 de juliol de 2012
L’alcalde, Josep Abad Fernández

- ♦ -

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE 6602

Informació pública de l’acord d’aprovació inicial
El Ple de l’Ajuntament de Rosselló, en sessió de data 12 de 
juliol de 2012, va aprovar inicialment la modificació del Pla 
d’ordenació urbanística municipal redactat per Dom Arquitectes 
Associats, SL, relativa a la reordenació de la xarxa viària 
del sector SUD 4 “Miralbó” de Rosselló, el qual se sotmet a 
consultes de les administracions públiques afectades i del públic 
interessat, així com, a informació pública pel termini d’un 
mes durant el qual es poden presentar les al·legacions que es 
considerin adients.
Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències 
urbanístiques en aquelles àrees on les noves determinacions 
suposin una modificació del règim urbanístic vigent.
La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les 
oficines de l’Ajuntament de Rosselló, avinguda Catalunya, 2, 
de dilluns a divendres, de 9.00 hores a 14.00 hores, i al web de 
l’Ajuntament: www.rossello.cat
Contra l’acord de suspensió de llicències, per tractar-se 
d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Lleida, en el termini de dos 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.
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de 
tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de 
recurs.
Rosselló, 23 de juliol de 2012
L’alcalde, Josep Abad Fernández
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