
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL D'OSONA

ANUNCI sobre aprovació d'un projecte d'obres (TEC-001-14).

El Ple del Consell Comarcal d’Osona de data 26 de juny de 2013 va aprovar inicialment el projecte denominat
Nou subministrament elèctric EDAR la Guixa, així com la relació de béns i drets que s’expropien i es va
sotmetre a exposició pública.

Durant el període d’informació pública no s’han formulat al·legacions i, el Ple del Consell Comarcal, en sessió de
data 18 de desembre de 2013, ha adoptat els acords següents:

1- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària denominat Nou subministrament elèctric EDAR la Guixa,
redactat per l’enginyer industrial Jacint Selva Icart, amb un pressupost d’execució per contracta de cent dos mil
noranta-dos euros amb vuitanta cèntims (102.092,80 €) amb l’IVA inclòs.

Aquesta aprovació definitiva porta aparellada la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i
drets que apareixen identificats en la relació que forma part del projecte aprovat (amb identificació dels seus
titulars), la qual es transcriu mitjançant un annex als presents acords; s’ha de considerar també aprovada
definitivament.

2- Autoritzar i disposar la despesa inherent a les indemnitzacions que es preveuen a la relació de béns i drets
que s’expropien, la qual es farà efectiva directament per part del Consell Comarcal d’Osona.

3- Comunicar als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que, durant els quinze dies hàbils
subsegüents al de la recepció de la notificació dels presents acords, poden convenir amb el Consell Comarcal,
lliurement i per avinença, el justipreu dels béns i drets de referència, així com el termini per al desallotjament,
i per donar per conclòs l’expedient iniciat un cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa.

Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i titulars de béns i drets que s’expropien no
presenten per escrit, davant el Consell Comarcal, cap proposta respecte a aquesta qüestió o bé si la que
presenten és rebutjada, es considerarà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença dels béns i
drets que s’expropien, als efectes del que preveu l’apartat següent.

4- Disposar l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que s’expropien en els supòsits en
què no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat anterior. L’inici de l’expedient de fixació del preu just
s’instrumentarà mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents.

5- Disposar la publicació dels presents acords al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial
de la província de Barcelona, al diari El Punt Avui i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal, comunicant-se,
també, a l’ajuntament on radica el bé a expropiar per tal que ho fixin al seu tauler d’anuncis, amb expressió
del règim de recursos que s’hi poden interposar.

6- Notificar individualment els presents acords definitius a tots els propietaris i titulars de béns i drets objecte
d’expropiació que figuren en la relació que conté el projecte aprovat, amb expressió del règim de recursos que
s’hi poden interposar.
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ANNEX

RELACIÓ DETALLADA DELS BÉNS I DRETS QUE S’EXPROPIEN I DELS BÉNS (SERVEIS AFECTATS)

BÉNS I DRETS QUE S’EXPROPIEN

TERME MUNICIPAL DE VIC

Finca del projecte: 1

Polígon: 18

Parcel·la: 46

Titular: Concepció Costa Roca

Superfície a expropiar en m2: 3

Superfície de servitud de pas i d’aqüeducte en m2: ---

Superfície d’ocupació temporal en m2: 625

Naturalesa: ---

Aprofitament: ---

Es fa públic, per a coneixement general, amb la indicació que els acords esmentats són definitius en via
administrativa i els interessats poden interposar-hi recurs contenciós administratiu davant els Jutjats
Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà
de la present publicació, amb la comunicació prèvia al Consell Comarcal del propòsit d’interposar el recurs
esmentat, si bé s’hi pot interposar qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

La interposició dels recursos abans esmentats no suspendrà l’execució dels acords anteriors ni la prossecució
de les actuacions que se’n deriven.

Vic, 20 de gener de 2014

Anna Seijas i Vila

Gerent

(14.028.004)
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