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Conveni col·laboració consell Comarcal Baix Ebre i Ajuntament Camins 2019

Conveni aprovat per unanimitat

Fets

En data 11 de juliol de 2019 el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a l’Ajuntament
de Camarles, el Conveni regulador de l’atorgament de subvenció directa per destinar-la a l’
execució d’obres d’arranjament i millora del Camí Mas d’Arsis, Camí de la Partició i Camí
de la Farola del terme municipal de Camarles

Fonaments de dret

Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos del
municipi, ja que facilita el desenvolupament dels eixos d’inversió en infraestructures i béns
municipals destinats a l’ús general, en aquest cas – Camins municipals-
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de 7.993,30
Euros.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm.2 / 2019 de data10 de juliol de 2019.
 

En conseqüència, :S'ACORDA

1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’
Ajuntament de Camarles Arranjament de camins municipals Mas d’Arsis, Camí de la
Partició, camí de la Partició, i Camí de la Farola
2n.- Imputar la despesa d’aquest conveni en càrrec a la partida pressupostària 454 61907
del pressupost municipal vigent.
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents.
4rt.-Facultar al Sr. Josep Antoni Navarro Serra Alcalde de l’Ajuntament de Camarles. Per a
signat qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.
5è.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Ebre.

Règim de recursos:



Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
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 de l'endemà de la seva
notificació


