Ref: RSP/per

EDICTE
Unitat de Serveis Jurídics de l'Àrea de Serveis Generals
En aquest Ajuntament se segueixen els expedients administratius que s'esmenten a
continuació. Intentades les notificacions dels actes administratius que s'hi detallen, aquestes
no s'han pogut practicar.
En conseqüència, i d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es comunica als interessats que, per tal que puguin tenir coneixement
del contingut íntegre de l'acte que s'esmenta i per si volen presentar al·legacions en la seva
defensa, poden comparèixer a les dependències de la Unitat de Serveis Jurídics de l'Àrea de
Serveis Generals de l'Ajuntament de Roses (Pl. Catalunya, 12, 3r) dins el termini de 10 dies
hàbils, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest edicte en el BOP de
Girona.
De no personar-se els interessats, les altres notificacions es faran mitjançant edictes
exposats en el tauler d'anuncis de la Casa de la Vila.
ANNEX

_________________________________________________
-1Expedient general: 1298/13
Codi: 5.3.2
Persona interessada: Marina Naidenova
Acte administratiu que es notifica: Ofici per donar audiència a la interessada com a nova
titular de la finca on es troba sol·locada la placa de gual 1766, per tal que, pugui manifestar
el que consideri oportú al respecte, en relació al canvi de titularitat de l'esmentada placa de
gual, a favor seu. (RS 2511/11.03.13)

_________________________________________________
2Expedient general: 1298/13
Codi: 5.3.2
Persona interessada: Marina Naidenova
Acte administratiu que es notifica: Decret d'alcaldia núm. 1062/13, de data 9 d'abril de 2013,
de donar-se per assabentat de l'escrit del senyor David González Nevado, on comunica que
a la seva finca no hi ha hagut cap canvi de titularitat, per tant no hi cap circumstància que
motivi el canvi de titularitat de la placa de gual 1766. (RS: 4212/25.04.13)
______________________________________________________
-3Expedient general: 4022/12
Persona interessada: Ginette Gabrielle Gamundi
Acte administratiu que es notifica; Decret d'alcaldia núm. 4022/12, de data 7 de maig de
2013, d'atorgar, d'ofici, el canvi de titularitat de la reserva d'espai per entrada i sortida de

vehicles amb col·locació de placa de gual 677 a la carretera de Canyelles, núm. 6, a favor de
Natalia Moens de Hasse (anterior titular: Ginette Gabrielle Gamundi) (RS: 5143/13)
______________________________________________________
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