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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

ACORD
IQX132314229."fg"53"fg"lwnkqn."rgn"swcn"gu"fg-
clara l’ocupació urgent dels béns afectats d’ex-
propiació per les obres d’execució del Projecte 
MB05103, “Millora local. Ponts i estructures. 
Modernització i adequació per a persones amb 
mobilitat reduïda de la passarel·la a la carretera 
E/53."RM"3:4.8220"Vtco<"Icxcoct0"Icx§Ñ0

El Projecte MB05103, “Millora local. Ponts 
k"guvtwevwtgu0"Oqfgtpkv¦cek„"k"cfgswcek„"rgt"c"
persones amb mobilitat reduïda de la passarel·la 
c"nc"ecttgvgtc"E/53."RM"3:4.8220"Vtco<"Icxcoct0"
Gavà” va ser aprovat el 15 de maig de 2007 per 
la Direcció General de Carreteres.

L’aprovació del Projecte per l’Administració 
porta implícita la declaració d’utilitat públi-
ca i la necessitat d’ocupació dels béns i drets 
afectats.

Cevwcnogpv"c"nÓcn›cfc"fgn"RM"3:4"fg"nc"E/53."
als termes municipals de Gavà i Castelldefels, 
existeix una passarel·la metàl·lica per a vianants 
rgt"etgwct"nc"ecttgvgtc"guogpvcfc"swg"gu"vtqdc"
en un estat molt dolent de conservació i no per-
met l’accés, per travessar a l’altra banda de la 
carretera, de persones amb mobilitat reduïda ni 
eqvzgvu"fg"pgpu."lc"swg"gnu"ugwu"ceeguuqu"guvcp"
previstos mitjançant escales. A més, a la banda 
owpvcp{c."nÓceefiu"c"nc"rcuuctgnánc"qewrc"icktgdfi"
vqvc"nc"xqtgtc."nc"swcn"equc"qdnkic"gnu"xkcpcpvu"swg"
jk"ceegfgkzgp"c"gpxckt."rt§evkecogpv"ugortg."gn"
xqtcn"fg"nÓcwvqxkc"E/53."cod"nc"rgtknnqukvcv"swg"
cswguv"hgv"eqorqtvc0

Vqv"ckz”"gzrqucv"hc"swg"oqnvc"igpv."rtkpekrcn-
ment joves, no facin ús de la passarel·la esmen-
tada i travessin la carretera a nivell de rasant, 
nc"swcn"equc"fiu."”dxkcogpv."oqnv"rgtknnquc."vcpv"
rgnu"xkcpcpvu"eqo"rgnu"xgjkengu"swg"jk"ektewngp."
swg"uqxkpv"jcp"fg"htgpct"fg"hqtoc"kpgurgtcfc"
k1q"ghgevwct"ocpkqdtgu"rgt"guswkxct"gnu"xkcpcpvu."
cod"nÓcnv"rgtknn"swg"ckz”"uwrquc."rgnu"eqpfwevqtu"
i pels altres usuaris.

Ckz‡"fqpeu."fiu"pgeguuctk"uqnwekqpct"cswguvc"uk-
tuació de la forma més urgent possible, i garantir 
swg"gu"rwiwk"etgwct"nc"E/53"fÓwpc"ocpgtc"ugiwtc"
i confortable, evitant els accidents innecessaris 
fruit de la inaccessibilitat i de l’envelliment d’un 
rcu"cn›cv"swg"jqtgu"fÓctc"jc"swgfcv"qduqngv"k"
perillós.

Cod"cswguv"rtqlgevg"nc"rtqdngo§vkec"guogp-
vcfc"swgfc"uqnwekqpcfc"cvflu"swg"gn"rcu"swg"gu"
rtgxgw"fkurquc"fÓwpc"knánwokpcek„"cfgswcfc"k"
fg"tcorgu"fg"h§ekn"ceefiu."swg"vtcpueqttgp"rctcn/
ngngu"c"nc"ecttgvgtc."k"swg"rgtogvtcp"gn"rcu"fg"ngu"
persones amb mobilitat reduïda.

Per tant, resulta aconsellable, per tal de poder 
començar les obres al més aviat possible, aplicar 
el procediment excepcional per a l’ocupació dels 
dfipu"chgevcvu"swg"rtgxgw"nÓctvkeng"74"fg"nc"Nngk"
d’expropiació forçosa.

D’acord amb la redacció actual de l’article 52 
fg"nc"Nngk"fÓgzrtqrkcek„"hqt›quc."uÓjc"ghgevwcv"
la retenció corresponent del crèdit de l’import 
previst per al pagament del preu just dels béns 
i els drets afectats.

FÓceqtf"cod"gn"swg"fkurquc"nÓctvkeng"78"fgn"
Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, 

uÓjc"vtcokvcv"nÓgzrgfkgpv"fÓkphqtocek„"r¿dnkec."
durant el termini de 15 dies. Les al·legacions i/o 
les manifestacions aportades seran degudament 
valorades a l’expedient d’expropiació.
FÓceqtf"cod"vqv"gn"swg"uÓjc"gzrqucv."xkuvqu"

els preceptes d’aplicació de la Llei d’expropiació 
forçosa i del seu Reglament d’aplicació, a pro-
posta del conseller de Política Territorial i Obres 
R¿dnkswgu."gn"Iqxgtp"cfqrvc"gn"ugi¯gpv

ACORD:

—1 Es declara urgent, a efectes de l’aplicació 
fgn"rtqegfkogpv"swg"tgiwngp"nÓctvkeng"74"fg"nc"Nngk"
d’expropiació forçosa, i els articles 56 i següents 
del seu Reglament d’aplicació, l’ocupació dels 
béns afectats d’expropiació del projecte bàsic i 
d’execució per les obres del Projecte MB05103, 
“Millora local. Ponts i estructures. Modernit-
¦cek„"k"cfgswcek„"rgt"c"rgtuqpgu"cod"oqdknkvcv"
tgfw•fc"fg"nc"rcuuctgnánc"c"nc"ecttgvgtc"E/53.RM"
182,600. Tram: Gavamar. Gavà”.

Ï4" Fkurquct"nc"rwdnkecek„"fÓcswguv"Ceqtf"cn"
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.

Ï5" Kpfkect"swg"eqpvtc"cswguv"Ceqtf."swg"gz-
jcwtgkz"nc"xkc"cfokpkuvtcvkxc."gu"rqv"kpvgtrquct"
davant el Govern recurs potestatiu de reposició, 
fg"eqphqtokvcv"cod"gn"swg"rtgxgwgp"gnu"ctvkengu"
107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions 
r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."
oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"613;;;."gp"gn"vgtokpk"fÓwp"
ogu"eqorvcv"fgu"fg"nÓgpfgo§"fg"nc"pqvkÝecek„"
o publicació al DOGC; o bé es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
tkqt"fg"Lwuv‡ekc."fg"eqphqtokvcv"cod"gn"swg"rtgxg-
uen l’article 116 de la Llei esmentada i l’article 25 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa, en el 
termini de dos mesos comptats des de l’endemà 
fg"nc"ugxc"pqvkÝecek„"q"rwdnkecek„"cn"FQIE="ugpu"
rgtlwfkek"swg"gu"rwiwk"kpvgtrquct"swcnugxqn"cnvtg"
tgewtu"swg"gu"eqpukfgtk"rtqegfgpv0

Barcelona, 31 de juliol de 2007

LAIA BONET RULL

Secretària del Govern

(07.200.022)

EDICTE
de 20 de juliol de 2007, sobre un acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona 
referent al municipi de la Secuita.

Wp"eqr"nÓClwpvcogpv"fg"nc"Ugewkvc"jc"crqtvcv"
la documentació esmenada exigida, es publica 
l’acord següent:

La Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona, en la sessió de 01 de desembre de 
2005, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2005 / 019856 / T
OqfkÝecek„"rwpvwcn"fg"ngu"Pqtogu"uwdukfk§tkgu"
corresponent a l’ampliació del sector SUE 1.2 
del sòl urbà , al terme municipal de la Secuita

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i 
fÓceqtf"cod"gnu"hqpcogpvu"swg"uÓjk"gzrqugp."
cswguvc"Eqokuuk„"ceqtfc<

Ï3" Crtqxct"fgÝpkvkxcogpv"nc"oqfkÝecek„"
puntual de les Normes subsidiàries correspo-
nent a l’ampliació del sector SUE 1.2 del sòl 
urbà, de la Secuita, promoguda i tramesa per 
nÓClwpvcogpv"cod"nc"kpeqtrqtcek„"fÓqÝek"fg"nc"
prescripció següent:

Per tal de procedir a la seva publicació es 
completa el redactat de l’article 86 de la nor-
mativa.

Ï4" Uwrgfkvct"nc"rwdnkecek„"fÓ"cswguv"ceqtf"
k"ngu"pqtogu"wtdcp‡uvkswgu"eqttgurqpgpvu"cn"
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c 
a l’efecte de la seva executivitat immediata, 
a la presentació per part de l’Ajuntament dels 
rn§pqnu"fÓqtfgpcek„"oqfkÝecvu"ugi¯gpvu<"rn§pqn"
p¿o0"2/:"fg"swcnkÝecek„"fgn"u”n."k"rn§pqn"p¿o0"
2/4"fg"encuukÝecek„"fgn"u”n"fg"ngu"Pqtogu"uwd-
sidiàries vigents.

Ï5" Eqowpkect/jq"c"nÓClwpvcogpv0

Eqpvtc"nÓceqtf"cpvgtkqt."swg"pq"rquc"Ý"c"nc"xkc"
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, 
fg"eqphqtokvcv"cod"gn"swg"rtgxgwgp"gnu"ctvkengu"
107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions 
r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."
oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"613;;;."fg"35"fg"igpgt."
davant el conseller de Política Territorial i Obres 
R¿dnkswgu."gp"gn"vgtokpk"fÓwp"ogu"c"eqorvct"fgu"
fg"nÓgpfgo§"fg"nc"rwdnkecek„"fÓcswguv"Gfkevg"cn"
DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passen 
vtgu"oguqu"ugpug"swg"uÓjcik"fkevcv"k"pqvkÝecv"nc"
tguqnwek„"gzrtguuc"k"swgfct§"cngujqtgu"qdgtvc"
la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la infor-
ocek„"swg"rtgxgw"nÓctvkeng"323"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"
la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, als locals de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Tarragona, carrer 
Anselm Clavé, 1 ‘Casa Gasset’.

Tarragona, 20 de juliol de 2007

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona
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