"Pavimentació de la zona del Passeig del canal-passeig Ramon Bosch", redactat
per l’arquitecte tècnic municipal i amb un pressupost d’execució material de
197.972,69€ (Pressupost 163.613,79€ més 34.358,90€ d' IVA).

La Junta de Govern Local en sessió realitzada el 21
definitivament el projecte esmentat.

Pàg. 1-1

Durant el termini de 30 dies d’exposició al públic s’ha presentat escrit de la
Comunitat de Regants del canal de la dreta de l'Ebre comunicant que no s'oposava a
l'execució del projecte modificat per entendre que es compatibilitzen els interessos
generals d'ambdues entitats.
de maig de 2019 va aprovar

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 Ferré
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Al BOP de 18 d'abril de 2019 va sortir publicat l’acord de la Junta de Govern Local
de 2 d'abril de 2019 pel qual s’aprovava inicialment el projecte modificat redactat
pels Serveis Tècnics Municipals per sol.licitar subvenció del programa PAM 2018, que
es detalla:
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