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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres d'urbanització del carrer Unió, tram entre el carrer
Major i el carrer Mare de Déu del Pilar, de Rosselló (exp. 52/2021).
El Ple de l'Ajuntament de Rosselló en sessió de data 23 de febrer de 2021 va adoptar l'acord d'aprovació inicial
del Projecte d'obra ordinària municipal denominat “Projecte d'urbanització del carrer Unió. Tram entre carrer
Major i carrer Mare de Déu del Pilar, de Rosselló”, redactat, en data desembre de 2020, per l'arquitecte Sr.
Valeri Mas Boldú, amb un pressupost d'execució per contracta de 111.643,08 euros, IVA inclòs.
Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida núm. 40 del dia 1 de març de 2021 i al tauler d'edictes de la seu electrònica de l'Ajuntament.
Atès que no s'han presentat al·legacions durant el període d'exposició pública, l'aprovació inicial ha esdevingut
definitiva amb efectes del dia 25 de gener de 2021, i d'acord amb el previst en l'article 38 del Reglament
d'obres, activitats i serveis del ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic per al
coneixement general a través d'edictes al BOP, DOGC i tauler d'edictes de la seu electrònica de l'Ajuntament.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos comptats a partir
del dia següent al d'aquesta publicació. Potestativament es pot interposar prèviament un recurs de reposició
davant l'òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al d'aquesta
publicació. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri adient interposar.

Rosselló, 22 d'abril de 2021

Josep Abad Fernandez
Alcalde
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