
ANUNCIS

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT

EDICTE de 8 de novembre de 2022, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dia per a la
redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del “Projecte
constructiu de la renovació municipal a Santa Elena d’Agell PC 12.9. Reposició del talús del dipòsit de
Cabrera (N6-07) Id Pla 2.2.1”.

Atès que s'ha publicat l'anunci d'informació pública del projecte i l'annex dels béns i els drets afectats per
l'execució del “Projecte constructiu de la renovació municipal a Santa Elena d'Agell PC 12.9. Reposició del talús
del dipòsit de Cabrera (N6-07) Id Pla 2.2.1”, al DOGC núm. 8563, del 15 de desembre de 2021 i, al diari el
Punt-Avui, en data 18 de desembre de 2021, i l'aprovació definitiva del projecte junt amb l'annex dels béns i
els drets afectats per l'execució de les obres del projecte esmentat al DOGC núm. 8665, de 11 de maig de
2022; d'acord amb el que estableix l'article 17 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa en relació amb
l'article 56 del seu reglament i declarada la urgència en l'ocupació per l'Acord de Govern de la Generalitat de 18
d'octubre de 2022, el Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori ha resolt, d'acord amb
el que preveu l'article 52, Conseqüència 2, de la Llei esmentada, assenyalar el dia 29 de novembre de 2022 a
l'Ajuntament de Cabrera de Mar, per procedir a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació dels béns i els
drets que s'expropien.

Aquest assenyalament s'ha de notificar als interessats convocats, que són els que consten a la relació
exposada al tauler d'anuncis de l'Alcaldia corresponent. També es pot consultar aquest edicte seguint aquest
enllaç https://seu.gencat.cat

Han d'assistir a l'acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per persona
degudament autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l'últim rebut de la
contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte seu, de perits i/o notari.

Com a conseqüència de la Pandèmia Coronavirus SARS-COV-2 i seguint les determinacions de les Mesures de
prevenció per evitar la seva propagació, es recomana delegar la representació en tots aquells supòsits que les
persones titulars de béns i drets es trobin en situació de vulnerabilitat, permetent la compareixença d'un
mandatari verbal sens perjudici de la seva ratificació posterior en el decurs del procediment expropiatori.

El lloc de reunió són les dependències de l'Ajuntament de Cabrera de Mar. Tot seguit els assistents es
traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per tal de redactar les actes.

Barcelona, 8 de novembre de 2022

Alfred Rulló i Gómez
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