Expedient: 2020/244/06.05.01 -Construcció i manteniment d'obres d'infraestructura

ANUNCI
Per decret d’alcaldia núm. 347/2021, de data 27 de setembre de 2021 s’han adoptat acords
relatius a l’aprovació dels projectes tècnics que s’indiquen:
1. Pont 1:
Projecte. Reposició del pont sobre la sèquia del reg el reguer al camí entre Vilanova de
la Barca i Bell-lloc. TM. Alcoletge. Setembre 2021.
Tècnics redactors: Sr. Ramon Carles Bertomeu, enginyer de camins, canals i ports i per
la Sra. Cristina Cruz Segovia, enginyera tècnica d’obres públiques.
Pressupost d’execució per contracta (reposició + ampliació) : 39.907, 11 €, IVA inclòs.
2. Pont 2:
Projecte. Reposició del pont sobre la sèquia del reg el reguer al camí Roquetes. TM.
Alcoletge. Setembre 2021.
Tècnics redactors: Sr. Ramon Carles Bertomeu, enginyer de camins, canals i ports i per
la Sra. Cristina Cruz Segovia, enginyera tècnica d’obres públiques.
Pressupost d’execució per contracte (reposició + ampliació) : 45.486, 07 €, IVA inclòs.
D’acord amb el que preveu l’art. 235.2 (c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles
37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, s’obre un període d’informació pública de TRENTA (30) DIES
HÀBILS, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i/o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències
municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.
En cas que no se’n presenti cap el projecte esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat de
nou acord.
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