EDICTE
Aprovació d’un projecte d’obres amb expropiacions més desglossat 1.
Ref.: 2017/1131
Es fa públic que, per acord del Ple, de data 6 de juny de 2018, es van adoptar el següents acords:
l’aprovació inicial del projecte d’obra municipal ordinària titulat «PROJECTE TÈCNIC DE
CONDICIONAMENT DEL CAMÍ QUE VA DE LA URBANITZACIÓ DELS AUBACS FINS A LA CARRETERA
DE SUCS» i el seu desglossat primer anomenat «DESGLOSSAT NÚM. 1 DEL PK+100 AL PK 0+277»
redactats pel Servei d’Infraestructura Viària de la Diputació de Lleida amb amb un pressupost
d’execució per contracta de 116.933,87 euros i 76.926,90 euros respectivament amb aprovació
alhora, en unitat d’acte i de forma inicial, de la relació detallada de béns i drets que s’expropien
i s’ocupen per a l’execució dels documents tècnics esmentats, relació que figura com a annex als
presents acords i que conté les dades a què fa referència l'article 31 del ROAS, una de les quals
consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d'expropiació i ocupació.
Es declara la utilitat pública de l'execució del projecte d'obra municipal ordinària abans indicat,
així com la necessitat d'ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en la relació
detallada a què fa referència l'apartat primer a efectes d'expropiació i ocupació.
Se sotmet el projecte esmentat -inclosa la relació detallada de béns i drets que s'expropien i
ocupen que en forma part- a informació pública, per un període de trenta dies hàbils amb
publicació de l'Anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari La Manyana,
en el tauler d'edictes de la casa consistorial i a la web municipal, als efectes d'al·legacions i
reclamacions sobre el projecte; i a efectes, alhora, de corregir possibles errors en la relació de
béns i drets que s'expropien i, per últim, amb la finalitat afegida de poder al·legar, si s'escau, el
que es consideri pertinent sobre la procedència de l'ocupació o disposició dels béns o drets
esmentats o del seu estat material o legal.
El termini 30 dies hàbils comptarà des de l'endemà de la publicació de l'Anunci corresponent en
el Butlletí Oficial de la Província. En el cas que no es produïssin al·legacions l'acord d'aprovació
esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord.
Es notificarà personalment els presents acords a tots els titulars de béns i drets a expropiar que
consten en la corresponent relació, fent, alhora, els advertiments i oferiments que es desprenen
dels articles 19 de la Llei d'expropiació forçosa (en endavant, LEF) i 18 del seu Reglament (en
endavant, REF). Alhora, es posarà en coneixement dels titulars de béns i drets expropiats que,
dins dels 10 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació dels presents acords, han
d'acreditar davant aquest Ajuntament la titularitat d'aquests béns o drets (ja sigui mitjançant la
presentació del títol oportú o d'una còpia autenticada).
Dins del mateix termini, els titulars de les finques objecte d'expropiació haura de justificar en el
mateix termini la identitat de terceres persones que siguin titulars de drets reals o posseïdors o
ocupants de la finca de la seva titularitat, com per exemple: usufructuaris, arrendataris,
precaristes, etcètera.
A l'efecte de l'esmena d'errors en la descripció material i legal dels béns, qualsevol persona
natural o jurídica podrà comparèixer al·legant quants antecedents o referències estimi
pertinents.

ANNEX
Relació detallada dels béns i drets que s'expropien:
Finca núm. 1 objecte d’expropiació.
Propietari: Herederos de Pampols Molins Dolores.
Polígon 003 / parcel·la 69.
-Subparcel·la . a)
Superfície 140,39 m2.
Descripció cultiu: horta regadiu.
Preu/m2 3,00€.
Import valoració: 421,17€.
-Subparcel·la b)
Superfície 628,78 m2.
Descripció cultiu: fruiters regadiu.
Preu/m2: 4,25,00€.
Import valoració: 2.672,32€.

Finca núm. 2 objecte d’expropiació.
Propietari: Jorge Carner Comella.
Polígon 003 / parcel·la 70.
Objecte d'expropiació :
Superfície 556,36 m2.
Descripció cultiu: horta regadiu.
Preu/m2: 3,00€.
Import valoració: 1.669,08€.
La qual cosa es fa pública als efectes que es detallen en el contingut de l’acord.
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