ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA
El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 16 de setembre de 2014
ACORDA
PRIMER: Aprovar inicialment el Projecte d’obres d’arranjament i condicionament d’un tram del
Camí de Marinada, des de la connexió de la carretera LV-810 al PK 0 + 000 fins al PK 0 +
280,768 al t.m. municipal d’Almacelles (Lleida) redactat per l’Enginyer Agrònom Carlos Estaran
Justribo amb un pressupost de 23.117,97€, de data 27 de febrer de 2014 i que inclou l’Addenda
a l’annex núm. 8 presentada en data 26 de juny de 2014 amb registre d’entrada 1945/14.
SEGON: Sotmetre el Projecte a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils amb
objecte de que els interessats puguin presentar al·legacions.
Declarar d’utilitat pública l’obra del projecte als efectes d’expropiació dels béns afectats.
TERCER: Aprovar inicialment la Relació de Béns i Drets afectats i sotmetre’ls a informació
pública durant un termini de 15 dies hàbils, adjunts a la proposta.
Així mateix notificar personalment als titulars de béns i drets afectats perquè puguin rectificar
els possibles errors que estimen en la relació publicada; oposar-se a l’ocupació o disposició dels
béns i drets per motius de forma i de fons que han de fonamentar motivadament.
L’aprovació definitiva de la relació de béns quedarà condicionada a l’aprovació del Projecte, en
aquest cas quedarà declarada d’utilitat pública del fi al que l’obra es destina.
RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DE BENS I DRETS AFECTATS
Parc.

Pol.

Sup.

Dolores Pàmpols Molins
C/ Sant Roc, 45
ALMACELLES

69

3

Ramon Molins Simó
C/ Lleida, 41
BENAVENT DE SEGRIÀ

70

Maria Antònia Gzlez. Vila
Camí Vell de Sucs
ALMACELLES

47

Josep Ibarz Gilart
Alcalde d’Almacelles
Almacelles, 9 d’octubre de 2014

0,6537 Ha

Sup.
afectada
152,71 m2
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Regadiu
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Olivers

3

0,8700 Ha
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Regadiu

Olivers

3

2,6454 Ha

59,12 m2

Regadiu

Farratges

