Q ue L a Junta de Gove rn Loca l, e n se ssi ó rea l i tzad a el 29 d' oc tubre de
20 19, va aprovar i ni ci al me nt el s proj ec te s d ' obre s q ue a conti nua ci ó e s
d e ta ll e n:
-Projecte d’obres " Pavimentació del camí del Mig i del camí de les Rosites
construcció del vial peatonal i rampes d'accés", redactat per l’arquitecte tècnic
municipal i amb un pressupost d’execució de contracte de 149.000,00€ (Pressupost
123.140,50€ més 25.859,50€ d' IVA).
- Projecte d’obres "Construcció d'una pèrgola a l'edifici de l'antic noviciat- Pati til·lers
-Llar de jubilats" redactat per l’arquitecte tècnic municipal i amb un pressupost
d’execució de 57.839,00€ (Pressupost 47.800,83€ més 10.038,17€ d' IVA).
Es van exposar al públic mitjançant anunci al BOP de Tarragona núm 2019-09955 de
data 5 de novembre de 2019 i a la web municipal pel termini d'un mes.
Durant aquest termini no s'ha presentat cap reclamació ni al.legació i per tant els
projectes esmentats han esdevinguts aprovats definitivament.
El que es fa públic per a l’efectivitat d’aquest en compliment del que estableix l’art.
107 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós d’Urbanisme de
Catalunya.
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
També es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú,
en defensa dels seus interessos.
La qual cosa es fa publica per a coneixement general.
Roquetes, ( a data de la signatura electrònica)
L'alcalde
Francesc A. Gas i Ferré
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