Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6053 – 26.1.2012

3318
CVE-DOGC-A-12019061-2012

ROSSELLÓ
EDICTE
de l’Ajuntament de Rosselló, sobre aprovació inicial d’un projecte de reparcel·lació
urbanística.
Pel present es fa saber que l’Alcalde, en data 30 de Desembre de 2011. va dictar
el següent DECRET:
Primer.- APROVAR iNiCiAlMENT el projecte de reparcel·lació del sector
delimitat pel Pla Parcial Urbanístic del Sector SUD-1 “Costa dels Carros “ de
conformitat amb el document que consta en l’expedient, comprensiu de memòria,
relació de persones interessades, relació de finques aportades, relació de finques
resultants, compte de liquidació provisional i plànols.
Segon.- DiSPOSAR l’obertura d’informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant anuncis inserits en el Butlletí Oficial de la Província de lleida (BOP), Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en el tauler d’anuncis i en el web
de l’ajuntament, així com en un dels diaris de major difusió d’àmbit comarcal, per
tal que l’expedient pugui ésser examinat per qualsevol persona i pugui formular-se
les al·legacions que es considerin oportunes.
Tercer. ATORGAR UN TRÀMiT D’AUDiÈNCiA a totes les persones interessades identificades en el projecte, mitjançant notificació personal, durant el mateix
termini d’un mes, per tal que puguin examinar l’expedient i puguin formular les
al·legacions i aportar els documents que tinguin per convenients.
Quart. TRAMETRE una còpia del projecte de reparcel·lació al Registre de la
Propietat núm. 4 de lleida, per tal que informi sobre les esmenes que, en el seu
cas, siguin necessàries per possibilitar la inscripció registral un cop aprovat definitivament el projecte.
Cinquè.- informar que contra aquesta resolució no pot interposar-se cap recurs,
perquè té la consideració d’acte de tràmit, sense perjudici dels recursos que poden
interposar-se contra la resolució d’aprovació definitiva, si s’escau.
l’expedient pot ser consultat de dilluns a divendres, de 9.00 0h a 14h a les dependències de l’Ajuntament de Rossello (Avd Catalunya 2 2ª Planta).
Rosselló, 16 de gener de 2012
JOSEP ABAD FERNANDEZ
Alcalde
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