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AJUNTAMENT DE ROSES
Àrea d’Urbanisme
Anunci d’aprovació definitiva d’un projecte de reurbanització
Es posa en coneixement del públic en general que la Junta de Govern
Local, en sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2013 acorda:
1) Aprovar definitivament el document anomenat “Projecte de
reurbanització de la Rambla Ginjolers, tram comprès entre la rotonda de la Gran Via i l’avinguda de Rhode, dins de l’àmbit del
Pla de barris” de Roses, redactat el mes d’octubre de 2013 per la
cap del Departament de Projectes Urbans i Habitatge, que compta amb un pressupost d’execució per contracte de 2.414.600,35€
l’IVA inclòs en el preu.
2) Supeditar l’eficàcia de l’acord adoptat i suspendre la publicació,
fins que s’hagi publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona del dia 21/11/2013 d’aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 4 del Pla d’ordenació urbanística municipal
(POUM) de Roses, a l’àmbit de la Rambla Ginjolers.
L’acord d’aprovació definitiva de la Modificació puntual núm.4
del POUM de Roses i les normes urbanístiques s’han publicat en
el DOGC núm. 6545, de 22/01/2014; per la qual cosa es posa en
coneixement del públic en general que la Junta de Govern Local en
sessió del dia 31 de gener de 2014 acorda:
1) Alçar la suspensió de la publicació de l’aprovació definitiva del
document anomenat “Projecte de reurbanització de la Rambla
Ginjolers: tram comprès entre la rotonda de la Gran Via i l’avinguda de Rhode, dins de l’àmbit del Pla de barris” de Roses, acordada per la Junta de Govern Local del 20/12/2013.
2) Procedir a la publicació de l’esmentada aprovació definitiva en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el tauler d’anuncis
de la corporació i a la web de l’Ajuntament www.roses.cat (Exp.
662/13 – ref.:PU10010OT)
Roses, 31 de gener de 2014
Montse Mindan i Cortada
Alcaldessa
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