EDICTE
Per acord del Ple de data 16 de setembre de 2014, s'ha aprovat per majoria
absoluta, entre d'altres, els acords següents:
Primer: Ratificar el decret de l’alcaldia num. 57/2014 i aprovar definitivament el
Projecte de Urbanització “Modificat núm. 2 de la connexió de l’Av. de Josep
Mas Dordal amb l’enllaç Sud de l’autovia A-22”; amb el resultat de l’estimació o
desestimació de les al·legacions presentades pels particulars en el sentit que
es desprèn dels informes emesos per la Diputació de Lleida als quals es remet
aquest acord als efectes de motivació.
Segon: Disposar que s’efectuïn en el projecte d’urbanització les modificacions
que resulten de l’estimació de les al·legacions que siguin procedents i que es
considerin aquelles altres en les què així s’estableix en el moment del
replanteig de l’obra.
Tercer: Disposar que s’efectuïn en el projecte d’urbanització les modificacions
que resulten de l’informe de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a
Catalunya.
Quart: Vist el recurs de data 17 de juny de 2014 presentat per Ramon Royo i
d’altres, es considera que cal desestimar-lo, per correspondre al tema del just i
preu que ara no es tracta, per estar inclosa la reclamació en l’aprovació
definitiva ja resolta, i per que el traçat ve donat pel planejament general previ,
fent nostres el motiu de l’informe de la Diputació i d’acord amb l’informe del
lletrat en Joan Baldrich i de Secretaria de data 27 d’agost de 2014, excepte pel
que fa a l’afectació del reg que s’estima i que es detallarà i valorarà en el
projecte.
Cinquè: Notificar aquesta resolució als interessats amb còpia dels respectius
informes sobre les al·legacions presentades fets per la Diputació, per la
Demarcació de Carreteres de l’Estat, del lletrat en Joan Baldrich i per
Secretaria.
Sisè: Publicar aquest acord en el BOP, tauler d’edictes i telemàticament.

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

