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Administració Local
2016-08862
Ajuntament de Salou
Servei Administratiu Territorial
Edicte d’informació pública sobre l’aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada dels béns i drets
compresos dins la finca ubicada a la Cala Morisca (Xalet Pedrol Rius).
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 d’octubre de 2016, en la seva part dispositiva, va
adoptar el següent acord:
Primer.- Desestimar les al.legacions presentades per la “Asociación de Vecinos Unidos por el Cabo de Salou” i per
la “Asociación para la Denfensa y Protección del Cap Salou (Els Sards de Cap Salou)”, en base a l’informe tècnic
que consta a la part expositiva del present acord.
Segon.- Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels bens i drets compresos dins la finca ubicada
a la Cala Morisca (Xalet Pedrol Rius).
Tercer.- Declarar la necessitat de la seva ocupació de conformitat amb el previst a l’article 15 de la LEF i 20 del seu
Reglament.
Quart.- Iniciar la fase de preu just a fi d’arribar a un mutu acord entre les parts.
Cinquè.- Publicar l’acord de necessitat d’ocupació i notificar aquest acord a tots els interessats de l’expedient.
Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura i a la Intervenció Municipal.
L’esmentada relació del bens i drets afectats, en no haver-se estimat cap al.legació, és la publicada en el BOPT
núm. 91 de data 12-05-2016, en el tràmit de la informació pública.
Peu de recurs: Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de 2 mesos comptats a partir del dia següents al de la recepció d’aquesta notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Salou, 7 de novembre de 2016
L’alcalde, Pere Granados Carrillo
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