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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana núm. 1B de
Rosselló.
Pel present es fa saber que l'Alcalde, en data 25 de Juliol de 2016. va dictar el següent DECRET que en la seva
part resolutiva diu :

PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana Num 1 B del Municipi de
Rosselló, que s'executa pel sistema de reparcel·lació, modalitat compensació bàsica, presentat per En Sebastià
Jordana i Tersa, en nom i representació de la Junta de Compensació Urbanística Provisional del Pla de Millora
Urbana PMU 1B del municipi de Rosselló

SEGON.- Sotmetre el referit Projecte de Reparcel·lació a informació pública per termini d'un mes, mitjançant la
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a
l'àmbit municipal, al Tauler d'Anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web de l'Ajuntament, podent
consultar-se el mateix de dilluns a divendres, de 9,00 a 14,00 hores al Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de
Rosselló, Avd Catalunya 2, 2ª Planta, i simultàniament, concedir tràmit d'audiència a les persones que consten
com interessades per idèntic termini, mitjançant citació personal.

TERCER.- Condicionar expressament l'executivitat de l'aprovació definitiva que en el seu cas es pugui acordar a
la prèvia executivitat del Pla de Millora Urbana Núm. 1B i a la prèvia aprovació definitiva del Projecte
d'Urbanització que es tramita simultàniament. A tal efecte, recordar a la Junta de Compensació Provisional del
PMU-1B que resta pendent la càrrega de prestar la garantia prevista en l'article 106.3 del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme del 2010 com a condició necessària per donar curs a la publicació oficial del pla de millora urbana
al DOGC i dotar-lo d'executivitat.

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, 29 de juliol de 2016

Josep Abad Fernandez
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