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AJUNTAMENT DE VILALLER
Anunci d’aprovació definitiva de projectes
Mitjançant acords del Ple d’aquest Ajuntament de Vilaller adoptats en sessió ordinària número 1/2020, 13 de
febrer de 2020, foren aprovats inicialment els projectes següents:
- Projecte de millora de les instal·lacions de la potabilitzadora de Vilaller.
- Gran reparació de les Piscines Municipals de Vilaller 2020/1.342.631.01.
- Millora de l’eficiència energètica de la il·luminació exterior de Vilaller, nuclis de Vilaller i Senet.
- Condicionament de l’entorn paisatgístic i patrimonial de Vilaller.
També va acordar sotmetre l’acord d’aprovació i els propis documents a informació pública durant el termini
de 30 die,s a comptar des de la data de publicació del darrer dels anuncis que seran publicats al Tauler i al
BOP de Lleida.
Constatar que el termini per a l’aprovació definitiva del Projecte és de sis mesos, a comptar de l’aprovació
inicial i que l’aprovació definitiva s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província.
Publicat anunci d’informació pública al BOP de Lleida número 32, de 17 de febrer de 2020.
La informació publica va iniciar-se el dia 18 de febrer de 2020 i va finalitzar el dia 1 d’abril de 2020.
Durant el termini d’informació pública no han estat presentades al·legacions.
Els projectes esmentat han resultat aprovats definitivament i vigents des de la data de publicació al BOP
d’aquest anunci.
Recursos procedents contra l’acte publicat: contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es
pot interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest edicte. 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 a la publicació de l’edicte.
Vilaller, 28 de maig de 2020
L’alcaldessa presidenta, María José Erta Ruiz
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