ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 02 de novembre de 2010.
Inici 19,45 hores

Fi 20,20 hores

Assistents: Dolors Rovirola Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí Burch, regidor
Irene Mesas Martínez, regidora
Josep Bosch Bardera, regidor
Jordi Ginabreda Felip, regidor
Llorenç Huguet Gené, regidor
La Sra. Dolors Pagès Puignau excusa la seva assistència.

Secretari de la corporació

Lluís Boet Serra

La Sra. Alcaldessa dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió,
passant-se tot seguit a tractar els assumptes prèviament fixats en l’ordre del dia
corresponent.

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS
DE LA SRA. CONCEPCIÓN ANTONIA KLEIN I DEL SR. FRANCISCO
ALBERTO KLEIN GUMÀ.

I.- Antecedents
1.- La Junta de Govern Local de data 27/01/2009 va aprovar definitivament el
projecte “Abastament d’aigua en alta dels nuclis de Vilademuls, Galliners i
Parets d’Empordà”.
2.- En el Plànol núm. 7, planta d’afectacions, consta la parcel·la 19 del polígon
8, amb referència cadastral 17232A008000190000ZA, amb una superfície
afectada:
- Servitud de pas: 180,00 m2
- Ocupació temporal: 306,00 m2
3.- Els serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany valora el valor
resultant de les afectacions de les obres per servitud de pas i ocupació
temporal.
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4.- El Registre de la Propietat de Banyoles en data 14/10/2010 ha emès
certificació de la finca núm. 1068 de Vilademuls, que consta inscrita al tom
2795, llibre 43, foli 69. La titularitat és per meitat indivises a favor de la Sra.
Concepción Antonia Klein, i del Sr. Francisco Alberto Klein Gumà.
II.- Fonaments de dret
1.- D’acord amb l’article 33.3 de la Constitució Espanyola, ningú pot ser privat
dels seus béns i drets si no per causa justificada d’utilitat pública o interès
social mitjançant la corresponent indemnització i d’acord amb allò disposat per
les lleis.
2.- La normativa sobre expropiació forçosa ve determinada per la Llei de 16 de
desembre de 1954, d’Expropiació Forçosa i Decret de 26 d’abril de 1957, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa.
3.- L’article 40 del Reglament d’obres i serveis, Decret 179/1995, de 13 de juny,
de conformitat a l’article 235.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, l’aprovació de projectes d’obres locals comporta la
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis
que hi siguin compresos, a l’efecte de l’expropiació.
4.- De conformitat als articles 1 i 17 de la Llei d’Expropiació Forçosa i article
11.2 a) del Reglament d’Expropiació Forçosa, determina que el beneficiari de
l’expropiació ha de formular una relació concreta i individualitzada dels béns i
drets de han de ser expropiats, relació en la qual s’han de descriure tots els
aspectes, tan materials com jurídics.
5.- L’article 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa determina que la relació de
béns i drets ha de ser sotmesa a informació pública per termini de quinze dies,
havent-se de publicar aquesta relació en el Butlletí Oficial de la Província, i en
un dels diaris de més circulació. Durant aquest termini es poden aportar les
dades oportunes per rectificar possibles errors en la relació.
L’article 86.2 de la Llei 30/1992, disposa amb caràcter general, que els anuncis
d’informació pública dels expedients en cap cas podran ser inferiors a vint dies.
El Ple, amb assistència de sis dels set membres de dret, per majoria absoluta,
amb el vot afirmatiu dels regidors de CiU i de IPV-ESQUERRA-AM, i amb
l’abstenció del regidor de AIPV, s’acorda:
Primer.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 27/01/2009 que
aprova el projecte “Abastament d’aigua dels nuclis de Vilademuls, Galliners i
Parets d’Empordà”.
Segon.- Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i
drets necessaris per a l’execució de l’obra del projecte “Abastament d’aigua en
alta dels nuclis de Vilademuls, Galliners i Parets d’Empordà”, als efectes de la
seva adquisició per expropiació forçosa, d’acord a l’article 40 del Reglament
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d’obres i serveis, Decret 179/1995, de 13 de juny, de conformitat a l’article
235.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Relació de béns i drets:
Titulars: Sra. Concepción Antonia Klein, Sr. Francisco Alberto Klein Gumà.
Finca cadastral: 17232A008000190000ZA
Finca registral: Finca núm. 1068 de Vilademuls, tom 2795, llibre 43, foli 69.
Tercer.- Sotmetre la relació de béns i drets per l’expropiació aprovada en el
paràgraf anterior a exposició pública, durant un termini de vint dies, que
començarà a comptar a partir del dia hàbil següent al de la publicació del darrer
anunci en el BOP de Girona, i en un dels diaris de major circulació en la
província, a l’efecte que es puguin presentar les al·legacions que s’estimin
oportunes; anunciar-ho també en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Quart.- Notificar individualment aquesta resolució als titulars dels drets
afectats, als efectes que formulin, si s’escau, les al·legacions que estimin
pertinents per tal d’esmenar els possibles errors en la relació aprovada.
Cinquè.- Tenir per aprovada definitivament la relació de béns i drets aprovada
inicialment en l’acord primer en cas que no s’hagin presentat al·legacions
durant la informació pública.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit i vint minuts del vespre,
la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la Corporació,
n’estenc la present acta.
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