
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

ANUNCI sobre aprovació inicial d'un projecte d'obres.

Per Resolució de l'Alcaldia de data 25 de Maig de 2016 s'aprovà inicialment el projecte d'urbanització
Remodelació Plaça Aviador de Rosselló, redactat per Valeri Mas i Boldú, Arquitecte Superior amb un pressupost
total del contracte de 66.822,96 euros, que es desglossa en 55.225,59 euros més 11.597,37 euros d'IVA, la
qual cosa es fa pública per a general coneixement. La documentació que integra l'esment projecte es podrà
examinar en la Secretaria, durant el termini de 30 dies, en hores hàbils d'oficina, a partir del dia següent de la
inserció d'aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en
compliment del que disposa l'article 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.

Les persones naturals o jurídiques que es considerin afectades podran presentar, dins d'aquest termini , les
reclamacions i documents que les justifiquin, sobre qualsevol dels extrems de l'esmentat projecte.

Cas de no presentar-se al·legacions, el projecte restarà aprovat definitivament, donant-se, en aquest acte, per
complimentat allò que disposa l'article 39 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Rosselló, 25 de maig de 2016

 

Josep Abad Fernandez

Alcalde
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