
 

EDICTE APROVACIÓ DEFINTIVA DEL PROJECTE D’OBRES PER A L’ARRANJAMENT DE 

L ’ACCÉS AL NUCLI DE CASTELLNOU D’OSSÓ I LA RELACIÓ DETALLADA DE BÉNS I 

DRETS A EXPROPIAR AIXÍ COM LA SEVA DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA I 

NECESSITAT D’OCUPACIÓ  

L’Ajuntament ple en sessió de data 14 de juliol de 2021 es va aprovar inicialment el projecte  

corresponent a la PROJECTE D’OBRES PER A L’ARRANJAMENT DE L ’ACCÉS AL NUCLI 

DE CASTELLNOU D’OSSÓ I LA RELACIÓ DETALLADA DE BÉNS I DRETS A EXPROPIAR 

AIXÍ COM LA SEVA DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA I NECESSITAT D’OCUPACIÓ 

redactat per l’arquitecte Victor Pérez-Pallarés i Luque amb  el pressupost d’execució per 

contracte del qual, IVA inclòs, puja la quantitat de setanta-sis mil quatre-cents quaranta-set 

euros amb cinc cèntims (76.447,05 euros).. 

En aquest mateix acord s’acorda  prosseguir amb l’expedient d’expropiació, i que, en el dia 

28 de juliol a les 19.00 hores, compareguin a la PARCEL·LA 38 del POLÍGON 501 el 

representant de l'Administració, acompanyat d'un perit i de l'Alcalde o Regidor en què delegui, i 

reunits amb els propietaris i altres interessats que concorrin, i estenguin acta prèvia a 

l'ocupació, en la qual descriuran el bé o dret expropiable i es faran constar totes les 

manifestacions i dades que aportin els uns i els altres i que siguin útils per determinar els drets 

afectats, els seus titulars, el valor d'aquells i els perjudicis determinants de la ràpida ocupació. 

 Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs 

potestatiu de reposició davant del Ple d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 

i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la 

seva notificació, o en el seu cas, publicació. 

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a 

comptar des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. 

Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot 

interposar-se de nou el mateix recurs. 

Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant 

del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini 

màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per 

interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, 

no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la 

desestimació presumpta del recurs de reposició. 

Ossó de Sió, 14 de juliol de 2021 

Antoni Gilabert Plens 

L’Alcalde  


