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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PL/2019/1 PLE

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 7 / de gener / 2019

Durada Des de les 21:00 fins a les 21:11 hores

Lloc SALA DE PLENS

Presidida per DAVID FONT SIMON

Secretari MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77745335E ALBERT XOY SERRA SÍ

39362101Q DAVID FONT SIMON SÍ

39388643Q DAVID SABORIDO GONZÁLEZ NO

77748393K JOANA PONS SOTO SÍ

77261296H JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH SÍ

39381475R LLUÍS VALL CARRILLO SÍ

77742865J MARC ROJAS SAÑA SÍ

39328291Q Mª ÀNGELS SALLÉS PERARNAU SÍ

77746385Z ROGER BALLÚS NÚÑEZ SÍ

77737581L SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ SÍ

39343075B TERESA TERRICABRES POUS SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. DAVID SABORIDO GONZÁLEZ:
«MALALTIA»
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Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, 
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Les actes de les sessions anteriors són aprovades per UNANIMITAT.

 

Expedient 1695/2018. Aprovació inicial Modificació puntual del PGOU de Gironella als 
articles 89 i 90 de les normes urbanístiques sobre les condicions d'ús a les zones 
industrials.

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor ALBERT XOY SERRA
DAVID FONT SIMON
JOANA PONS SOTO
JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH
LLUÍS VALL CARRILLO
MARC ROJAS SAÑA
Mª ÀNGELS SALLÉS PERARNAU
ROGER BALLÚS NÚÑEZ
SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ
TERESA TERRICABRES POUS

En contra ---

Abstencions ---

Absents ---

 
 
 
Considerant que, amb data 20 / de desembre / 2018, mitjançant Provisió d'Alcaldia, es va 
disposar i va justificar la iniciació del procediment de Modificació de Normes de Planejament 
Urbanístic del Municipi de Gironella.
 
Considerant que es va emetre informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el  
procediment a seguir i que literalment es com segueix:
 
“Expedient núm.: 1695/2018
Informe de Secretaria
Procediment: Planejament General (Modificació)
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]
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INFORME DE SECRETARIA
 
 
D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 20/12/2018 i en compliment del que 
s’estableix en l'article 3.3.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic  
dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,

 
INFORME

 
PRIMER. Les Normes de Planejament Urbanístic són instruments del planejament urbanístic general la  
finalitat del qual és, bé suplir els plans d'ordenació urbanística municipal en els supòsits de suspensió i  
pèrdua de vigència d'aquests, o bé complementar les determinacions dels plans d'ordenació urbanística  
municipal.
 
Han de contenir les determinacions que corresponen al pla d'ordenació urbanística municipal, i, quant a  
la documentació, com a mínim una memòria descriptiva i justificativa, les normes urbanístiques i els  
plànols d'ordenació.
 
Les Normes de Planejament Urbanístic  també poden tenir per objecte:
 
— Complementar les determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal d'una pluralitat de  
municipis,  en  relació  amb  un  o  diversos  aspectes  concrets,  per  satisfer  objectius  establerts  en  el  
planejament territorial o en els plans directors urbanístics.
 
— Complementar les determinacions d'un pla d'ordenació urbanística.
 
Les Normes de Planejament Urbanístic  que tinguin una funció bàsicament complementària d'un pla 
d'ordenació urbanística municipal  o d'un conjunt de plans d'ordenació urbanística municipal,  han de  
contenir la documentació adequada a les determinacions complementàries que estableixin.
 
SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per:
 
— Els articles 55, 62, 76, 79 a 81, 84, 85 i 96 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya  
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
—  Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Reglament de la Llei  
d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
— La Disposició Addicional Vuitena, apartat 6.b) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de  
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls  
de l'activitat econòmica.
— L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
— L'article 52.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret  
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 
Tingui's en compte igualment la Legislació sectorial aplicable citada en l'Annex Final.
 
TERCER. S'entén per modificació d'un instrument de planejament la introducció de qualsevol tipus de  
canvi  en  les  seves  determinacions,  inclosos  els  canvis  en  la  classificació  del  sòl,  sempre  que no  
s'adoptin nous criteris respecte a l'estructura general i orgànica o el model d'ordenació o de classificació  
preestablerts, en aquest cas, ens trobarem davant una revisió de l'instrument de planejament.
 
[Tots els instruments de planejament urbanístic han d'adequar-se als requeriments mínims d'habitabilitat  
que  estableix  Decret  141/2012,  de  30  d'octubre,  pel  qual  es  regulen  les  condicions  mínimes  
d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat].
 
QUART. La proposta de modificació de les Normes de Planejament Urbanístic ha de raonar i justificar la  
necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència en relació amb els interessos públics i privats  
concurrents.
 
L'òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de la proposta  
i, en el cas de fer una valoració negativa, ha de denegar-la, la qual cosa haurà de fer en qualsevol cas  
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en els supòsits previstos en l'article 97.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret  
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
 
CINQUÈ. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic requerides per permetre  
la  instal·lació  de  serveis  comuns  exigits  per  la  legislació  sectorial  en  edificacions  preexistents,  si  
impliquen  la  desafectació  de  sòls  reservats  a  sistemes  urbanístics  o  l'ocupació  d'espais  privats  
inedificables, han de justificar:
 
a. Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevols altra solució.
b. El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a sistemes urbanístics establerts  
per la legislació o el planejament urbanístic i de la funcionalitat del sistema urbanístic afectat, si es dóna 
aquest supòsit.
c. El manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i vistes de les edificacions  
veïnes, quan es redueix la distància respecte a aquestes edificacions.
 
Els espais ocupats pels serveis comuns esmentats no computen a l'efecte del volum edificable de la  
parcel·la  ni  de  les  distàncies  mínimes de  les  edificacions  o  els  de  límits  de  la  parcel·la,  a  altres  
edificacions o en la via pública.
 
SISÈ.  Quant  a  la  submissió  de  les  modificacions  de  les  Normes  de  Planejament  Urbanístic  al  
procediment  d'avaluació  ambiental,  caldrà  estar  al  que  es  disposa  a  l'apartat  6  de  la  Disposició  
Addicional  8a  de  la  Llei  16/2015,  de  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l'activitat  administrativa  de  
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, la  
lletra de la qual b) estableix que serà objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada l'aprovació  
de les Normes de Planejament Urbanístic, i  les seves modificacions en el cas de què constitueixin  
variacions  fonamentals  de  les  estratègies,  directrius  i  propostes  o  de  la  cronologia  del  pla  que  
produeixin diferències en els efectes previstos o a la zona d'influència.
 
SETÈ. Durant tot el procés de Modificació de Normes de Planejament Urbanístic, haurà de complir-se  
amb les exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 39/2015,  
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la normativa  
vigent en matèria de transparència.
 
VUITÈ. La modificació de qualsevol dels elements d'una figura de planejament urbanístic se subjectarà  
a aquestes disposicions que regeixen per a la seva formació, amb les excepcions que s'estableixin  
reglamentàriament i les particularitats recollides en els articles 96 i següents del Text Refós de la Llei  
d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. Així, el procediment per dur a terme la  
modificació de les Normes de Planejament Urbanístic és el següent:
 
[Tenint en compte que en aquest supòsit s'ha considerat que la modificació no constitueix variacions  
fonamentals  de  les  estratègies,  directrius  i  propostes  o  de  la  cronologia  del  pla  que  produeixin  
diferències en els efectes previstos o a la zona d'influència].
 
A. L'Ajuntament podrà encarregar l'elaboració i la redacció del projecte de modificació de les Normes de  
Planejament Urbanístic als seus Serveis Tècnics o contractar-la mitjançant un contracte de serveis, de  
conformitat amb la normativa de contractació pública.
 
B. Redactat  el  projecte,  i  prèviament  a  l'aprovació  inicial  se  sol·licitaran  els  informes  sectorials  
pertinents que afectaran els àmbits que la Legislació sectorial disposi i que queden reflectits en l'Annex  
Final.
 
En  el  cas  de  què  algun  dels  informes  sectorials  sigui  discrepant,  si  són  vinculants,  es  deurà  
obligatòriament modificar el projecte de modificació; si no ho són, la corporació es pronunciarà sobre  
aquests.
 
Rebuts els corresponents informes, les consideracions i les indicacions contingudes en aquests que  
siguin vinculants o aquells altres que es considerin convenients, hauran d'incorporar-se al projecte.
 
C. Amb la documentació anterior incorporada a l'expedient, aquest es remetrà a la comissió territorial  
d'urbanisme que correspongui com a òrgan competent per a l'aprovació inicial, tret que l'àmbit territorial  
de les normes afecti  més d'una comissió, en aquest cas correspondrà al conseller  o consellera de  

Ajuntament de Gironella

Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368



 

Política Territorial i Obres Públiques l'acordar la seva aprovació inicial.
 
D. De conformitat amb l'article 84 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu  
1/2010, de 3 d'agost, els tràmits d'informació pública i d'audiència als ens locals afectats i als altres  
organismes  que  hagin  d'emetre  informe  preceptiu  en  relació  amb  les  Normes  de  Planejament  
Urbanístic  s'ajustaran al  que estableix  l'article  85 del  citat  text  legal  per  a  la  tramitació  dels plans  
d'ordenació urbanística, (a excepció dels casos en què s'apreciïn raons d'urgència).
 
Així, aprovat inicialment, el projecte de modificació de les Normes Urbanístiques de Planejament ha de  
sotmetre's a informació pública, per un termini d'un mes mitjançant anunci en el [Diari  Oficial  de la  
Generalitat de Catalunya/Butlletí Oficial de la Província] i en un dels diaris de premsa periòdica de més  
divulgació en l'àmbit municipal.
 
[En  relació  amb la  informació  pública,  en  virtut  dels  articles  23.2  i  23.3  del  Reglament  de  la  Llei  
d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, a més l'Administració de la  
Generalitat  i  els Ajuntaments de més de 10.000 habitants  hauran de donar a conèixer  per  mitjans  
telemàtics la convocatòria d'informació pública en els procediments de planejament i gestió urbanístics  
que tramitin i, en el cas d'instruments de planejament, també han de garantir la consulta del projecte per  
aquests mitjans]. 
 
Els edictes de convocatòria de la informació pública han d'enviar-se en el termini de deu dies des de  
l'adopció de l'acord d'aprovació inicial i han d'indicar:
 
— L'instrument o l'expedient sotmès a informació pública. 
— El termini d'exposició al públic del projecte o de l'instrument. 
— L'adreça i l'horari de l'oficina o dependència en la qual es pot exercitar el dret d'informació. 
— Si escau, el mitjà telemàtic on pot consultar-se.
 
En tots els plànols i altres documents que se sotmetin a informació pública, el Secretari de l'Entitat Local  
estendrà l'oportuna diligència en la qual faci constar que aquests plànols i documents són els aprovats  
inicialment.
 
E. Simultàniament al tràmit d'informació pública, ha de sol·licitar-se un informe als Organismes afectats  
per raó de les seves competències sectorials, de conformitat amb l'article 85.5 del Text Refós de la Llei  
d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
 
Així mateix, ha de concedir-se audiència als Ajuntaments l'àmbit territorial dels quals limiti amb l'àmbit  
de la modificació, conforme al que s’estableix en l'article 85.7 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme,  
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
 
En  el  cas  de  què  algun  dels  informes  sectorials  sigui  discrepant,  si  són  vinculants,  es  deurà  
obligatòriament modificar el projecte. Si no ho són, la Corporació es pronunciarà sobre aquests. 
 
Rebuts els corresponents informes, les consideracions i les indicacions contingudes en aquests que  
siguin vinculants o aquells altres que es considerin convenients, hauran d'incorporar-se al projecte de 
modificació en tramitació.
 
F. Conclosa la informació pública, els Serveis Tècnics Municipals [i els responsables tècnics de l'equip  
redactor al qual si escau s'hagués encomanat la redacció de la modificació], estudiaran les al·legacions,  
justificacions i informes, i emetran informe sobri aquests.
 
G. A la vista del resultat de la informació pública i de l'audiència als Municipis adjacents, així com dels  
informes emesos, després de la incorporació al document en tramitació de les modificacions que fossin  
necessàries, la modificació de les Normes Urbanístiques de Planejament en unió de tot l'expedient,  
s'elevarà a la comissió territorial d'urbanisme per a la seva aprovació provisional, qui al seu torn ho  
remetrà  al  conseller  o  consellera  de  Política Territorial  i  Obres  Públiques  per  a  la  seva aprovació  
definitiva.
 
[Tingui's en compte que el Registre de planejament urbanístic de Catalunya haurà de garantir l'accés  
telemàtic, com a mínim, a la memòria, a les normes urbanístiques i als plànols d'ordenació que integren  
els  instruments  de  planejament  en  vigor.  A tals  efectes,  la  documentació  que  cal  remetre  per  a  
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l'aprovació definitiva dels instruments de planejament urbanístic ha d'incorporar, a més de l'expedient  
complet en format paper, com a mínim el text de la memòria i les normes urbanístiques i els plànols  
d'ordenació en suport informàtic, d'acord amb els requeriments tècnics que el Departament de Política  
Territorial i Obres Públiques estableix].
 
H.  L'Acord d'aprovació definitiva i les corresponents Normes urbanístiques es publicaran en el Diari  
Oficial de la Generalitat de Catalunya o Butlletí Oficial de la Província corresponent, moment a partir del  
qual serà executiu, indicant expressament el lloc i els mitjans adequats per poder exercir correctament  
els  drets  de  consulta  i  d'informació  de  conformitat  amb  l'article  107.1  del  Text  Refós  de  la  Llei  
d'Urbanisme aprovat per  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.”.
 
Considerant que, per Provisió d'Alcaldia es va encarregar l’elaboració d’informe als serveis 
tècnics municipals i que literalment es com segueix:
“Expedient núm.: 1695/2018
Informe dels Serveis Tècnics
Procediment: Planejament General (Modificació)
Tipus d'Informe:  Definitiu 
 

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS  
Els Serveis Tècnics, en relació a la Modificació Puntual del PGOU de Gironella als articles 89 i 90 de les  
Normes Urbanístiques sobre les condicions d’ús a les zones industrials, emeten el següent,

INFORME 
L’àmbit de la proposta de modificació  es localitza en les colònies i polígons industrials del municipi. La  
modificació puntual es promou amb la voluntat d’ampliar i diversificar els usos admesos a les zones  
industrials del municipi fins ara únicament centrats en la indústria i oferir més possibilitats per donar  
resposta a la nova demanda d’altres usos que s’estan produint en el municipi .
Amb aquesta ampliació dels usos admesos, on actualmente nomès es permet l’ús industrial,  es vol  
potenciar l’activitat social i económica a les instal·lacions existent adaptan-se a la demanda actual.
Els usos que es proposen com usos admesos sense necessiat d’estar vinculats a l’ús industrial, són els  
següents:
Comercial
Oficines
Sanitari
Cultural
Esportiu
Educatiu
Associatiu.
La  present  modificació  puntual  no  altera  les  superficies  de  la  zonificació  privada  ni  dels  
sistemes d’espais públics previstos al Pla General vigent.
Atès que l’ús comercial admet comerç a l’engròs, caldria demanar informe a la Direcció General de  
Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
En conseqüència a tot el que s’ha exposat anteriorment, es pot procedir a la seva aprovació inicial.
No obstant la Corporació amb major criteri decidirá.”
 
  
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa al Ple 
l'adopció del següent,
 

ACORD
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de les Normes de Planejament Urbanístic: 

-       MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE GIRONELLA ALS ARTICLES 89 I 90 DE 
LES  NORMES  URBANÍSTIQUES  CONDICIONS  D’ÚS  DE  LES  ZONES 
INDUSTRIALS

 
SEGON.  Suspendre,  ja  aprovada  inicialment  la  Modificació  de  Normes  de  Planejament 
Urbanístic, l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles 
àrees  del  territori  objecte  del  planejament,  les  noves  determinacions  del  qual  suposin 
modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és d’un any.   Aquestes 
àrees afectades per la suspensió són les següents:
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<!-- [if !supportLists]-->

, 30/01/19
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 Les colònies industrials són:
 Can Fusté
 Viladomiu Nou
 Viladomiu Vell
 Cal Metre
Els polígons industrials són:
 Camp dels Pals
 Cal Ginyola
 Cal Rafalet
 Zona industrial al costat de Sant Antoni
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l'aprovació inicial.
 
TERCER.  Obrir,  ja  aprovada  inicialment  la  modificació  de  les  Normes  de  Planejament 
Urbanístic, un període d'informació pública durant el termini d'un mes, mitjançant anunci en e 
DOCG,  BOP i  en  el  periòdic  de  major  difusió,  durant  el  qual  quedarà  l'expedient  a  la 
disposició  de qualsevol  que vulgui  examinar-ho perquè es  presentin  les  al·legacions  que 
s'estimin  pertinents.  A més,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica 
d'aquest Ajuntament  [http://gironella.eadministracio.cat] i es publicarà en el tauler electrònic  
de la Corporació.
 
QUART. Donar  audiència,  simultàniament  a la informació pública,  als  Ajuntaments l'àmbit 
territorial dels quals limiti amb l'àmbit de modificació proposada.
 
CINQUÈ. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials, si s’escau.
 
Explica el Sr. David Font que ens trobem amb un Pla General de l’any 2003 i que a les 
descripcions d’usos, a hores d’ara que hi ha demanda (esportiu, oficines), el pla general 
actual, no els permet si no estan vinculats a l’activitat industrial concreta de la indústria. Per 
tal de poder facilitar actuacions es permetria ampliar els usos permesos a les zones 
industrials del municipi més enllà de la industrial que ja està permesa i s’hi admetria el que 
seria de caràcter comercial, oficines, sanitàries, de caràcter cultural, esportiu, educatiu i 
associatiu. I com que en aquest cas no se suposa un increment d’edificabilitat ni del sòl 
destinat a sistemes no implica cap altre tipus de modificació. L’objectiu d’aquesta modificació 
és que hi hagin més possibles activitats econòmiques en aquests espais industrials i seguim 
també en la línia del que el pla director urbanístic de les colònies industrials del Llobregat que 
ja diu que per tal de facilitar les actuacions en aquestes colònies industrials, diu que s’haurà 
d’adequar la normativa per facilitar nous usos de les colònies. Aquesta modificació es fa 
parlada amb els serveis generals d’urbanisme de Catalunya Central, estan consensuats amb 
ells els paràmetres de la modificació i per això es planteja aquesta modificació a dia d’avui. 
 
 
El Sr. Marc Rojas diu que hi estan d’acord per permetre que aquests edificis es puguin 
aprofitar per desenvolupar  o per  reactivar les colònies i els polígons i es puguin adequar a 
les noves necessitats que hi ha actualment. 

 

Expedient 1224/2017. Expropiació Forçosa per raó d'urbanisme, finca C/Pau Picasso.

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor ALBERT XOY SERRA
DAVID FONT SIMON
JOANA PONS SOTO
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JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH
LLUÍS VALL CARRILLO
MARC ROJAS SAÑA
Mª ÀNGELS SALLÉS PERARNAU
ROGER BALLÚS NÚÑEZ
SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ
TERESA TERRICABRES POUS

En contra ---

Abstencions ---

Absents ---

 
 
 
Vist l'Acord de necessitat d'ocupació en el qual s'aprovava definitivament la relació de béns i  
drets afectats per l'expedient d'expropiació per raó d'urbanisme de
 
6942801DG0564S0001FK PL PICASSO - CRA 

CASSERRES 
39304484Z

MERCEDES 
FIGULS MASERAS

100
%

 
així com la designació nominal dels interessats.
 
Vista la proposta de valoració notificada al propietari xifrada en 
 

Dades del ben Titulars % Titularitat 
Valoració 
inicial 

6942801DG0564S0001FK - PL 
PICASSO - CRA CASSERRES 

39304484Z - 
MERCEDES FIGULS 
MASERAS

100% 14.660 € 

   14.660 € 
 
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria de data 04/12/2018 i 
que literalment es com segueix:
“Expedient núm.: 1224/2017
Informe de Secretaria
Procediment: Expropiació Forçosa
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]
 

INFORME DE SECRETARIA
 
D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 7 / de novembre / 2017, i en compliment  
de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim 
Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent
 

INFORME
 
PRIMER. Denominem expropiació per raons urbanístiques a aquella expropiació que té, en sentit ampli,  
com a finalitat l'execució del planejament urbanístic o estigui motivada per l'incompliment de deures 
urbanístics.
 
I preu just, al valor de substitució de la cosa expropiada, que persegueix proveir a l'expropiat amb diners 
suficients per obtenir una adequada substitució, evitant que recaigui  sobre aquell, exclusivament, la 
càrrega de subordinar l'interès particular als generals, que justifiquen l'expropiació.
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L'expropiació no és una confiscació si no la conversió d'un dret.
 
Una vegada ferma l'Acord pel qual es declara la necessitat d'ocupació de béns o adquisició de drets  
expropiables es procedirà a determinar el seu just preu.
 
L'expropiació per raó de l'ordenació territorial i urbanística pot aplicar-se per a les finalitats previstes en  
la legislació d'expropiació forçosa.
 
L'aprovació  dels  instruments  de  l'ordenació  territorial  i  urbanística  que  determini  la  seva  legislació  
reguladora  comportarà  la  declaració  d'utilitat  pública  i  la  necessitat  d'ocupació  dels  béns  i  drets  
corresponents, quan aquests instruments habilitin per a la seva execució i aquesta hagi de produir-se 
per expropiació.
 
El preu just dels béns i drets expropiats es fixarà conforme als criteris de valoració del Text refós de la  
Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana aprovat per Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. 
 
SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
 
- La Llei de 16 de desembre de 1954 sobre Expropiació Forçosa.
- El Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa aprovat per Decret de 26 d'abril de 1957.
- Els articles 199 a 210 del Reglament de Gestió Urbanística aprovat per Reial decret 3288/1978, de 25  
d'agost.
- Els articles 34 i següents del Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana aprovat per Reial  
decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
- El Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, aprovat per Reial decret 1492/2011, de 24 d'octubre.
-  L'article  109 i  següents  del  Text  Refós  de  la  Llei  d'Urbanisme de  Catalunya  aprovat  per  Decret  
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
- L'article 208 i següents del Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de  
juliol.
- La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques de Catalunya.
 
TERCER. El procediment a seguir és el següent:
 
A. Sent ferm l'Acord pel qual es declara la necessitat d'ocupació, l'Administració requerirà al propietari  
per  fixar  el  just  preu  per  mutu  acord,  ben  proposant  un  valor  estimat  pel  seu  [parcel·la/finca],  o  
manifestant la seva conformitat amb la valoració que consta en l'expedient i que apareix en la notificació  
de l'Acord de necessitat.
 
B. Una vegada presentada l'estimació o valoració  pel  propietari,  es redactarà informe pels Serveis  
Tècnics Municipals perquè considerin si el preu proposat pel propietari és adequat o no.
 
La valoració haurà d'ajustar-se als criteris establerts en els articles 34 i següents del Text refós de la Llei  
de  Sòl  i  Rehabilitació  Urbana aprovat  per  Reial  decret  Legislatiu  7/2015,  de 30  d'octubre,  i  en el  
Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, aprovat per Reial decret 1492/2011, de 24 d'octubre.
 
C. S'emetrà informe d'Intervenció per comprovar l'existència de crèdit suficient  als pressupostos de  
l'Ajuntament.
 
D. El Ple resoldrà sobre l'aprovació o rebuig del preu proposat pel propietari.
 
I. En el  cas  que  el  Ple  accepti  el  preu  proposat  pel  propietari,  o  el  propietari  manifesti  la  seva  
conformitat  amb la valoració que consta en l'expedient i  que apareix en la notificació de l'Acord de  
necessitat, es donarà per conclòs l'expedient i es durà a terme l'Acta d'ocupació i pagament.”
 
es proposa al Ple l'adopció del següent
 

ACORD
 
PRIMER. Donar per rebuda la manifestació   tacita de conformitat de MERCEDES FIGULS 
MASERAS en la qual va acceptar  tàcitament la quantitat fixada com a just preu de la seva 
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parcel.la en l'expedient de l'Acord de necessitat d'ocupació.. 
 
SEGON. Donar per conclòs l'expedient i procedir a l'Acta d'ocupació de la finca i pagament.
 
TERCER. Notificar al propietari expropiat la decisió adoptada. 
 
Explica el Sr. David Font que es va iniciar l’expedient a l’any 2017 en un primer tràmit, el 
segon tràmit es va fer al 2018 al ple del mes de novembre, que es va fer l’exposició pública 
definitiva de tot l’acord d’expropiació, es va presentar la titular de la finca, aportant una 
escriptura de cancel·lació de l’úsdefruit que existia sobre la finca, i una vegada passat aquest 
termini, s’accepta aquesta cancel·lació de l’úsdefruit i es proposa directament l’acceptació per 
part de la propietària del preu just que implica l’expropiació i s’acorda a procedir a la ocupació 
de la finca i al pagament del mateix. 
 
 
Respon el Sr. Marc Rojas, que donen el vot favorable per donar llum verda en aquesta 
connexió que millorarà la comunicació sobretot de Cal Blau, en aquest cas. 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.

Es dóna compte dels Decrets d'Alcaldia del número 227/2018 fins el número 260/2018.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

Inicia el torn de precs i preguntes el Sr. David Font, dient que se li va demanar a l’últim plenari 
el tema de la previsió d’estalvi de consum de l’enllumenat. L’auditoria que es va fer en el seu 
moment que valorava tot l’enllumenat del municipi, dels 1644 punts de llum, preveu passar 
d’un consum de 548910 kw any, a 286001 kw any, i amb els preus de quan es va fer 
l’auditoria, que és de finals del 2016 principis del 2017, suposaria passar d’uns consums de 
65869,51 a 34320,21. Aquests consums no tenen en compte ni les lluminàries del pavelló 
esportiu que s’estan canviant a led ni el camp esportiu que ja es va fer el canvi. És l’estudi de 
lluminàries que es va fer en aquell moment i els números que va donar l’auditoria energètica. 
 
 
Diu el Sr. Marc Rojas que han rebut per part d’alguns veïns de Viladomiu Nou el tema d’unes 
obres que s’estan o s’han executat. No sé si l’Ajuntament té alguna constància d’aquestes 
obres, o si en sap alguna cosa. 
 
 
Respon el Sr. David Font, que sí, us explico tot el procés. A Viladomiu Nou hi ha una zona 
qualificada darrere una zona d’edificis de galeries qualificada com a sòl urbà dins del 
municipi. Aquesta planificació de sòl urbà permet que en planta baixa aquells que tinguin la 
titularitat del terreny puguin edificar amb més fondària de la que hores d’ara té l’edifici. 
Antigament l’Ajuntament havia procedit a fer quan un propietari tenia interès en poder adquirir 
un d’aquests trossos de finques, limitant diguéssim, s’iniciava un procés de subhasta en el 
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qual els propietaris que colindaven en aquest tros de terreny poguessin optar-hi, subhastar-lo, 
comprar-lo i per tant procedir a la corresponent actuació que volguessin. Aquí va venir el 
propietari d’una de les finques a interessar-se per fer el mateix tràmit que havien fet els veïns 
d’un tros més amunt del carrer per fer el mateix procés, i fer petició a l’Ajuntament perquè 
aquest iniciés els tràmits de subhasta d’aquest tros de finca al preu que es digués taxat per 
l’Ajuntament. El que li vaig advertir jo, perquè el vaig rebre jo, va ser que si bé el Pla General 
de l’Ajuntament permet que en planta baixa puguin edificar, el 2008 va aprovar-se el Pla 
Urbanístic de les Colònies del Llobregat, que és una norma per sobre la nostra, que no 
permet créixer fora de l’àmbit que ara ja està crescut, i per tant no permetia fer aquest tràmit. 
Se li va traslladar, va dir que s’ho miraria i que en tot cas ens diria el què. 
Al cap d’unes setmanes, a l’estiu em va dir que de moment no iniciaria els tràmits però ho 
iniciaria en un futur i que el què li interessava era deixar arranjat l’exterior de darrere perquè 
era  un  espai  on  habitualment  podia  haver-hi  aparcades  permanentment  autocaravanes  i 
també que era un espai que els gossos hi anaven a fer les seves necessitats i si ell ho podia  
arranjar. En aquest cas com que és un terreny municipal, sense cap cost per l’Ajuntament, se 
li  va dir  si  volia arranjar-lo sense que això suposés més enllà que això,  doncs va fer  un 
arranjament que, creiem, després de parlar amb els veïns i amb el propietari que no va ser en 
aquest cas acordat o parlat amb els veïns, alguns veïns han mostrat el seu malestar. Arrel  
d’aquí hem intentat nosaltres fer una proposta més global d’actuació que hi hagués aquesta 
millora al final per la Colònia afegint una part d’enquitranat de carrers i allargant el que seria  
aquesta zona enjardinada a la Colònia que al final és per qui és. De moment els veïns amb 
que hem interlocutat no els hi sembla oportú. Síliva, si m’equivoco amb alguna cosa m’ho 
dius, i el resum és que el tema està parat pendent de si trobem algun punt d’entesa.No hi ha 
assumptes
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