El Ple de l’Ajuntament de la Sénia, en sessió de data 25 de febrer de 2019, va prendre
entre d’altres, l’acord següent:
«PRIMER. Aprovar definitivament el projecte d'expropiació forçosa per raons
urbanístiques de l’immoble situat al carrer Terol, 47, cantonada Carretera Benifassà,
de la Sénia.
SEGON. Publicar l’acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
TERCER. Notificar l’acord d’aprovació definitiva a les persones interessades,
propietàries i titulars de béns i drets que figuren en l'expedient i concedir-los un termini
de vint dies perquè puguin manifestar per escrit la seva disconformitat amb la valoració
establerta en l'expedient aprovat.
Si les persones interessades no formulessin oposició a la valoració en el termini
esmentat de vint dies, s'entendrà acceptada la que es va fixar en l’acte aprovatori de
l'expedient, entenent determinat el preu just definitivament i de conformitat.
QUART. Traslladar l' expedient al Jurat d'Expropiació de Catalunya per la fixació del
preu just, en cas que les persones interessades manifestin la seva disconformitat amb
la valoració continguda en el full d' estima. ”
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d' un mes a comptar des
del dia següent a la publicació del present anunci, davant el Ple d' aquest Ajuntament
de La Sénia, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del
Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos meses a comptar des del
dia següent a la publicació del present anunci, de conformitat amb l' article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s' optés per
interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs
contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la
seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol
altre recurs que estimi pertinent.
L’expedient es podrà examinar al Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament
durant horari d’oficina, de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.30 h.
La Sénia
L’alcalde
(Document signat electrònicament i data al marge)

Joan Moisés Reverté
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ANUNCI, pel que es sotmet a informació pública l’aprovació definitiva del projecte
d’expropiació forçosa per raons urbanístiques de l’immoble situat al carrer Terol, 47, de
la Sénia (Exp. 1394/2018)

