Pàg. 146

Núm. 201 – 19 d’octubre de 2010

Núm. 14684
AJUNTAMENT DE ROSES
Serveis Territorials
Anunci d’aprovació definitiva d’un text refós
Es posa en coneixement del públic en general que l’Alcaldia, amb
data 29 de setembre de 2010, ha resolt aprovar definitivament el document anomenat “Text refós de reurbanització de l’àmbit de casc
antic entre els carrers Nou, Puig Rom, Riera Ginjolers i plaça Llevant” redactat pels serveis tècnics de l’Àrea de Serveis Territorials
de l’Ajuntament el setembre de 2010, que compta amb un pressupost d’execució per contracte de 823.676,76 €, IVA inclòs en el preu
(Exp. 1693/10 - PU09037OT).
Roses, 29 de setembre de 2010
Magda Casamitjana i Aguilà
Alcaldessa
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Pàg. 147

Núm. 201 – 19 d’octubre de 2010

Núm. 14840
AJUNTAMENT DE ROSES
Edicte d’aprovació inicial d’una ordenança
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
27 de setembre de 2010, va aprovar inicialment l’Ordenança de circulació de Roses.
Per la qual cosa, d’acord amb el que disposen el articles 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
desplegat per l’article 162 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, l’Ordenança se sotmet a informació pública i audiència dels interessats, mitjançant la inserció del corresponent edicte al
Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un diari de difusió comarcal i al tauler d’anuncis de
la corporació, pel termini de 30 DIES, que si coincidís en dissabte
s’entendrà prorrogat al proper dia hàbil comptat des de la darrera publicació, per tal que qualsevol persona el pugui consultar al
Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC – Plaça Catalunya, 12), en horari
laborable de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, a fi que els interessats puguin presentar les al·legacions i reclamacions que creguin
oportunes.
En el supòsit que en el tràmit d’informació pública no es presenti
cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu (art. 65.1 del ROAS).
Roses, 13 d’octubre de 2010
Magda Casamitjana i Aguilà
Alcaldessa
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