DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
ANUNCI
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La Diputació de Tarragona, en sessió del Ple de 26 de febrer de 2021, va
aprovar inicialment el Projecte de condicionament de les travesseres de
Vila-rodona, carreteres TP-2003 i TV-2443,
amb un pressupost
d’execució per contracta d’1.272.489,97 euros, que conté annex
d’expropiacions amb la relació de béns i drets afectats, amb indicació dels
seus titulars i domicilis, superfície, situació cadastral, naturalesa i
aprofitament del bé o dret.
També va acordar exposar-lo al públic pel termini de trenta dies hàbils,
per tal que es puguin formular reclamacions i al·legacions. Transcorregut
l’esmentat termini la Diputació resoldrà sobre el projecte i si cal sobre les
reclamacions i al·legacions presentades. Aquesta informació pública és
independent de la que preveu el procediment d’expropiació forçosa.
L’esmentat projecte es pot consultar telemàticament a les següents
adreces electròniques:
-

La
Seu
electrònica
de
la
Diputació
de
https://seuelectronica.dipta.cat/anuncis-projectes-d-obres

Tarragona:

-

El web corporatiu: http://www.dipta.cat/ca/projectes-en-tramitacio.

L’expedient també es troba exposat al públic al Servei d'Assistència al
Territori de la Diputació de Tarragona (carrer Pere Martell, núm. 2,
3a planta, Tarragona), que podreu consultar prèvia concertació de cita a
través del telèfon 977 29 66 07.
Així mateix, la resolució de l’informe d’impacte ambiental de l’esmentat
projecte ha estat publicat pel Departament de Territori i Sostenibilitat en el
”Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” núm. 8327 de 27 de gener de
2021. CVE-DOGC-A-21025043-2021.
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