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Administració Local
2018-08487
Diputació de Tarragona
Servei d’Assistència al Territori
ANUNCI
El Ple d’aquesta Diputació, en sessió del dia 28 de setembre de 2018, ha adoptat el següent acord relatiu a
l’aprovació del Projecte de condicionament de la travessera de la Riba, carretera C-240z i TV-7044, amb un
pressupost d’execució per contracta de 675.299,34 euros, de declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats
pel projecte, d’inici de l’expedient d’expropiació forçosa i d’aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats, i
que en la seva part resolutiva diu el següent:
1. Acceptar els suggeriments efectuats per l’Ajuntament de la Riba sobre el Projecte de condicionament de la
travessera de la Riba, carretera C-240z i TV-7044, tal com consta en l’informe emès pel Servei d’Assistència al
Territori de data 27 d’agost de 2018.
2. Aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la travessera de la Riba, carretera C-240z i TV-7044,
amb un pressupost d’execució per contracta de 675.299,34 euros. D’acord amb el que disposa l’article 235.3 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i l’article
19.2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, aquesta aprovació
comporta la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets
afectats pel projecte als efectes de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds.
Aquesta declaració inicia l’expedient d’expropiació forçosa i comporta la urgent ocupació dels béns i drets afectats
per l’expropiació, els quals consten en la relació concreta i individualitzada del Projecte de condicionament de la
travessera de la Riba, carretera C-240z i TV-7044, d’acord amb allò que preveu l’article 19.2 del Text refós de la Llei
de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, als efectes d’aplicar el procediment que regulen
els articles 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa i 56 i següents del seu Reglament.
3. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a l’efecte i la descripció dels
béns i drets afectats per l’expropiació, per tal de poder executar el projecte d’obres esmentat, que es descriu tot
seguit:
Terme municipal de la Riba
Núm
Finca

Expropiació
m²

REFERÈNCIA CADASTRAL

OBSERVACIONS

Polígon

Parcel·la

Naturalesa, aprofitament i
classe del bé afectat

DESCONEGUT, EN
INVESTIGACIÓ, ART. 47, LLEI
33/2003

1

7859717CF4775H0001AU

Urbanitzable

Aplec de materials i casetes
d’obres
Oc. Temporal: 110 m2

DESCONEGUT, EN
INVESTIGACIÓ, ART. 47, LLEI
33/2003

2

7859715CF4775H0001HU

Urbanitzable

Aplec de materials i casetes
d’obres
Oc. Temporal: 180 m2

MORA Y GOMA, SA

3

7859716F4775H0001HU

Urbanitzable

Aplec de materials i casetes
d’obres
Oc. Temporal: 165 m2

SCA HYGIENE PRODUCTS, SL

4

11

7457503CF4775F0001KS

Urbanitzable

Oc. Temporal: 188 m2

HEREUS DE GOMA-CAMPS
LLORENS, JAIME

5

79

7456803CF4775E0001WE

Urbanitzable

GOMA-CAMPS LLORENS,
JORDI

6

62

7456802CF4775E0001HE

Urbanitzable

GOMA-CAMPS, SA

7

64

7456801CF4775E0001UE

Urbanitzable

RIZOS MONAGO, RAFAEL

8

2

43126A003000320001MM

Urbanitzable
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AFECTAT
NOM I DOMICILI DEL TITULAR

Oc. Temporal: 31m2

1
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AFECTAT
NOM I DOMICILI DEL TITULAR

REFERÈNCIA CADASTRAL

OBSERVACIONS
Naturalesa, aprofitament i
classe del bé afectat

Núm
Finca

Expropiació
m²

Polígon

Parcel·la

RIBELL TORRE, MARIA

9

30

7355201CF4775E0001OE

Urbanitzable

RIBELL TORRE, MARIA

10

7356509CF4775E0001YE

Urbanitzable

Aplec de materials i casetes
d’obres
Oc. Temporal: 644 m2

ADSERA OLLE, ROSA MARIA

11

7355225CF4775E0001PE

Urbanitzable

Oc. Temporal: 43m2

4. Obrir un període d’informació pública durant el termini de 20 dies hàbils mitjançant la publicació de l’edicte
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en un del diaris de major circulació de la província, i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de la Riba, per tal que es puguin formular reclamacions i al·legacions davant de la
Diputació de Tarragona. En el cas que els titulars de finques siguin desconeguts o s’ignori el lloc de notificació,
aquesta s’efectuarà per mitjà d’anunci publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat, tal i com disposa l’article 44 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el supòsit que no
es presentin reclamacions i al·legacions, l’esmentada relació esdevindrà aprovada definitivament.
5. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de la Riba.
6. Notificar individualment aquest acord als interessats.
Règim de recursos:
Contra l’apartat 2 d’aquest acord es poden interposar els recursos següents:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la notificació, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la
notificació davant del Ple de la Diputació.
A aquest efecte, també es podrà consultar aquesta informació pública a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona http://www.dipta.cat/, així com a l’Ajuntament de la Riba.
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Tarragona, 28 de setembre de 2018
La secretària general, Pilar Sánchez Peña

https://www.dipta.cat/ebop/
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