EDICTE
Departament de mobilitat- Expropiacions: Citació acta d'ocupació.
Obra: Millora de la carretera Em-1 entre Ferreries i Ciutadella, entre els pks 30+480 i 43+340, entre els termes municipals de
Ferreries i Ciutadella.
Declaració d'urgent ocupació aprovada pel Consell de Govern de la Comunitat de les I. Balears en sessió celebrada el dia 3 de febrer
de 2017.
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Que conforme a l'establert en la Llei d'expropiació forçosa, es va efectuar la citació per a l'aixecament de les actes prèvies i actes
d'ocupació, publicat en el BOIB núm. 21 de data 18/02/2017; aixecant-se en data 17 de març de 2017 l'Acta prèvia a l'ocupació de la
finca núm. 19-21-22-24 (polígon 7 de Ciutadella parcel·la 8).
Que els titulars, Casas Martí, SL, de la parcel·la 8 del polígon 7 de Ciutadella van interposar una sol·licitud de mesures cautelars
davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma. Que mitjançant Auto núm. 162 de data 20 de juny de 2018, es desestimen les
mesures cautelars.
Exposat el que antecedeix, i amb la finalitat de procedir a l'aixecament de l'acta d'ocupació, -prèviament, s'haurà formulat la fulla de
dipòsit previ i s'haurà consignat o abonat la corresponent quantitat d'acord amb l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa-, de la
finca afectada per l'expropiació forçosa urgent motivada per les obres de millora de la carretera Em-1 entre Ferreries i Ciutadella,
entre els pks 30+480 i 43+340, entre els termes municipals de Ferreries i Ciutadella, i conforme amb l'art. 52 de LEF, comuniquem
al propietari o propietaris i interessats amb drets afectats que a continuació es relacionen que hauran de personar-se en el lloc, dia i
hora indicats més a baix.
En aquest acte haurà d'assistir l'afectat personalment, o ben representat per persona degudament acreditada per qualsevol mitjà vàlid
en dret, i aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i representació. L'interessat podrà fer-se acompanyar, a la seva
costa, si ho creu oportú, de perit i notari.
Conforme a l'establert en l'article 52 de la LEF, 44 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la publicació de la relació d'interessats en el BOIB i/o BOE, en dos diaris, així com en el tauler d'anuncis
de l'Ajuntament de Ciutadella, servirà com a notificació als possibles interessats no identificats, als titulars de béns i drets afectats
que siguin desconeguts i a aquells en els quals s'ignori on es troben.
ACTA D'OCUPACIÓ
Finca núm. 19-21-22-24 (polígon 7 de Ciutadella parcel·la 8), Titular: CASAS MARTI, SL. Representant: Lorenzo Casasnovas
Pons.
Dia 23 de juliol de 2018 a les 9:00 hores, en la seu de Consell Insular de Menorca (Pl. Biosfera, 5 de Maó).
El conseller executiu del
Departament de Mobilitat
Miquel N. Preto Fernández
Maó, en la data de la signatura electrònica.
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