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Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió ordinària a celebrar el dia 19 de desembre de 2013,
l’Alcalde-President PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

5.
RATIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 27 DE NOVEMBRE DE 2013 D’APROVACIÓ DEL PROJECTE
D’OBRA ORDINÀRIA REHABILITACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL
ROSANES
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 27/11/2013
d’aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària de REHABILITACIÓ DEL
POLÍGON INDUSTRIAL ROSANES, que es transcriu a continuació:
“VIST l’acord plenari de data 9 de juliol de 2013, pel qual es va aprovar inicialment i es va
sotmetre a informació pública el projecte «rehabilitació del polígon industrial Rosanes», així
com la relació de servituds que s’estableixen;
ATÈS que durant el període d’informació pública no s’hi ha presentat cap al·legació o
reclamació
ATÈS que el tràmit procedent és l’aprovació definitiva del projecte (article 37 del ROAS), per a
la qual cosa és competent el Ple municipal, de conformitat amb el que disposa l’article 38 del
ROAS;
ATÈS que existeix consignació pressupostària a la partida 1/151/61903 del vigent pressupost
municipal per fer front a les indemnitzacions de les servituds que s’estableixen en el projecte.
Atès que la urgència de la tramitació de l’expedient per a justificació de les subvencions
vinculades requereix que es procedeixi a l’aprovació abans de la propera sessió plenària.
L’alcalde sotasignat proposa al Ple municipal l’adopció dels següents
S’ACORDA:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra ordinària titulat «rehabilitació del
polígon industrial Rosanes», redactat per l’arquitecte Sr. Guillem Hidalgo Rabasseda, amb un
pressupost d’execució per contracta de 95.757,29 euros.
De conformitat amb el que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i 40 del ROAS, aquesta aprovació definitiva porta aparellada la declaració d’utilitat
pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en la relació que
forma part del projecte aprovat (amb identificació dels seus titulars), la qual es transcriu
mitjançant un annex als presents acords; s’ha de considerar també aprovada definitivament la
relació esmentada.

Castellví de Rosanes, desembre 2013
L'ALCALDE,

Signat: Lluís Tomàs i Moreno

DILIGÈNCIA:
Per 5 vots a favor i 3 abstencions de CiU, l'acord
proposat ha estat aprovat pel Ple en sessió
ordinària de data 19/12/2013.
Castellví de Rosanes, 19/12/2013
LA SECRETÀRIA,
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa inherent a les indemnitzacions que es
preveuen a la relació de servituds, per un import total de 1.006 euros (90,34 + 915,66), amb
càrrec a la partida 1/151/61903 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- APROVAR l’acta de compareixença i mutu acord signada pels propietaris i titulars dels
béns i servituds en data 20 de novembre i 17 d’octubre de 2013 convenint amb l’Ajuntament,
lliurement i per avinença, l’establiment de les servituds relacionades, i donar per conclòs
l’expedient iniciat un cop convinguts els termes de l’establiment de les servituds de forma
amistosa .
Quart.- DISPOSAR la publicació del presents acords al DOGC, al BOP, al tauler d’anuncis de la
casa consistorial, al diari «regió 7» i a la pàgina web amb expressió del règim de recursos que
s’hi poden interposar.
Cinquè.- NOTIFICAR individualment els presents acords definitius a tots els propietaris i
titulars de béns i servituds que figuren en la relació que conté el projecte aprovat,,amb
expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.
Sisè.- FACULTAR a l’Alcalde-President per a la formalització dels acords transcrits en els
apartats anteriors en document públic.
Setè: RATIFICAR el present acord en la propera sessió plenària que se celebri.”

Atès l’apartat setè de l’esmentat acord.
S’ACORDA:
RATIFICAR en la seva integritat l’acord anteriorment descrit, adoptat per la
Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2013, de conformitat amb
el que es disposa en el seu apartat setè. (Ex. 186/2013 60105)
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