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ANUNCI
d’aprovació inicial del projecte de pavimentació asfàltica dels camins del Sector
D (ramal del camí de les Calafes, camí dels Pedregars i camí de la Selleta) del
t.m. d’Alcanar

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 9/12/2020, va
aprovar inicialment el projecte de pavimentació asfàltica dels camins al Sector D,
del TM d’Alcanar, elaborat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports, Jordi Elvira:

Aquest projecte té un pressupost d’execució material de l’obra es de 281.101,63 €, al
qual una vegada aplicat el 13% de despeses generals i el 6 % de benefici industrial,
ascendeix a un total de TRES-CENTS TRENTA-QUATRE MIL CINC-CENTS DEU
EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (334.510,94 €), al qual una vegada
aplicat el 21% d’IVA ascendeix a un pressupost de contracte d’obra de
QUATRE-CENTS QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (404.758,24€).
El susdit projecte se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, amb exposició en la pàgina web corporativa i etauler. Durant
el susdit període d'informació pública l'expedient quedarà a disposició de qualsevol
que vulgui examinar-ho, als efectes que es presentin les al•legacions i suggeriments
que es considerin pertinents. L’acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou
acord, en el cas què en termini no s’hi formuli cap al•legació.
L’ALCALDE,
Joan Roig Castell
Alcanar, signat electrònicament al marge.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 17-12-2020 | CVE 2020-09562 |

Pàg. 1-1

•Ramal del camí de les Calafes
•Camí dels Pedregars
•Camí de la Selleta

Codi Validació: AZRPDW25AMDYWMFNDQCSARW39 | Verificació: https://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

JOAN ROIG CASTELL (1 de 1)
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura: 11/12/2020
HASH: 9b4f9cdc0e3a5733b67c9780c824b061

Exp. 3767/2020

