TRAMITACIÓ DIGITALITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ PLÀNOLS PGOU
PUBLIACIÓ DOGC 07.05.2004
1. El Ple de l’Ajuntament del 28 de març de 2003 acorda:
1) Donar conformitat a la documentació gràfica del PGOU redactada pels serveis tècnics
de la Gerència Municipals d’Urbanisme, que consisteix en la digitalització i actualització
dels plànols del PGOU vigent, els quals incorporen les modificacions que han afectat
l’esmentada documentació gràfica i/o altres figures de planejament, aprovades
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona des del 7 de juliol de 1993 fins
al 26 de març de 2003.
2) Sotmetre-ho a informació pública pel termini d’1 mes.
3) Si no es presenta cap suggeriment es donarà per finalitzat el tràmit municipal i la
documentació gràfica es trametrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona a fi
que en doni la conformitat.
2. L’acord adoptat se sotmet a informació pública pel termini d’1 mes, mitjançant anuncis
publicats a tauler d’edictes de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Provincial de Girona
núm. 158, del 20 d’agost de 2003, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
3947, de 14 d’agost de 2003 i en el Punt Diari del 7 d’agost de 2003.
3. Durant el període d’informació pública es presenten les següents al·legacions:
- Joan Bataller Danés RE 11309/10.09.2003
- Marcel Guitart Seseras RE 11310/010.09.2003
- Joan Bataller Danés RE 11311/10.09.2003
4. El Ple de l’Ajuntament del 24 de novembre de 2003 acorda:
1) Resoldre les al·legacions presentades.
2) Aprovar la digitalització i actualització dels plànols del Text refós del Pla general
d’ordenació urbana (PGOU) de Roses, de data novembre de 2003, redactats pels
serveis tècnics de la Gerència Municipal d’Urbanisme, que incorporen les
modificacions que han afectat la documentació gràfica del PGOU vigent i/o d’altres
figures de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Girona des del 7 de juliol de 1993 fins al 26 de març de 2003.
3) En el supòsit que es doni, entre la documentació que se substitueix i la digitalitzada, un
conflicte irreductible que no es pugui resoldre atenent els criteris generals determinats
per l’ordenament jurídic preval el que estableixi la documentació digitalitzada.
4) Trametre la documentació gràfica, en duplicat d’exemplar, a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona a fi que en doni la seva conformitat i ens retorni un exemplar
segellat.
5. La Comissió Territorial d’Urbanisme del 4 de febrer de 2004, RE 3322/11.03.04, acorda:
1. Donar conformitat a la digitalització i actualització dels plànols del Text refós del Pla
general d’ordenació urbana de Roses, tramés per l’Ajuntament segons acord adoptat
pel Ple municipal del 24 de novembre de 2003.

2. Publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de la
seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme. L’expedient restarà als efectes de la consulta i la informació que
preveu l’article 101 de la Llei esmentada, al Servei Territorial d’Urbanisme, carrer
Cristòfol Grober, 2 , planta primera, 17001 Girona
3. Comunicar-ho a l’Ajuntament.
6. La Junta de Govern Local del 29 de març de 2004, acorda donar-se per assabentada de
l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona del 4 de febrer de 2004
referent a la digitalització i actualització dels plànols del Text refós del Pla general
d’ordenació urbana de Roses, tramés per l’Ajuntament segons acord adoptat pel Ple
municipal del 24 de novembre de 2003.
7. L’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme es publica en el DOGC núm. 4128,
de data 07.05.2004.

