ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2018/5

El ple

Extraordinària urgent

Data

2 / d’agost / 2018

Durada

Des de les 18:15 fins a les 18:20 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Sergi Vallès Domingo

Secretari

Marc Ballester Pla

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

43393645M

Adela Campos Cortes

SÍ

37726899E

Esther Tutusaus Pérez

SÍ

36520282P

Ferran Carbó Rodríguez

SÍ

77310692X

Joan Navarro Puertas

SÍ

35012168G

Jordi Torné Solé

SÍ

77085408B

Josep Junqué Rafecas

SÍ

77103968X

Manel Arévalo Pérez

SÍ

35048300A

Maria Teresa Rodríguez González

NO

46631556E

Pere Civill Miret

NO

77121883P

Sergi Vallès Domingo

SÍ

52422841E

Sira Carbó Cabeza

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0005 Data : 09/10/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Marc Ballester Pla (2 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 10/10/2018
HASH: 7c010e35f63509412e7b0ab861fd255a

Sergi Vallès Domingo (1 de 2)
Alcalde-President
Data Signatura: 09/10/2018
HASH: 7657169009856c22a8ede725a741e845

Ajuntament de Torrelles de Foix

Ajuntament de Torrelles de Foix
Excuses d'assistència presentades:
1. Maria Teresa Rodríguez González:
«Motius personals»
1. Pere Civill Miret:
«Motius personals»
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

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

L’Alcalde, Sergi Vallès, exposa que primer de tot s’ha de ratificar la urgència de la
sessió, qualsevol ple o acte reglat de l’Ajuntament que convoquem abans del termini,
abans de 48 hores, dos dies hàbils, al començament de la sessió s’ha de votar la
urgència d’aquesta sessió. L’alcaldia ho ha fet, degut a que ve el període de vacances
d’agost i donat que l’Ajuntament ha de fer el màxim possible per poder córrer amb la
tramitació de tot allò que afecti als veïns del municipi, sigui correspondència de
l’Ajuntament poder resoldre.
Es ratifica la urgència de la sessió, amb el vot favorable dels regidors presents a la
sessió.

Expedient 579/2018. Llicència Urbanística
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 1,
Absents: 0

Examinat l’expedient tramitat per a la desafectació del domini públic del camí amb
referència cadastral 08288A01190010000ED al seu pas per la masia Gabarrossa
Nova, amb una amplada de 2,77 m, una longitud total de 77,50 m, el que representa
una superfície total de 215 m².
Resultant que s’han incorporat
Secretari-Interventor i l’Arquitecte.

a

l’expedient

informes

emesos

pel

Considerant que, al meu parer, la desafectació d’aquest camí respon a una necessitat
d’interès general per al conjunt del veïnat de Torrelles de Foix, d’acord amb les
millores exposades a l’informe de l’Arquitecte.
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ACTA DEL PLE

Favorable
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Ratificar la urgència de la sessió

Número : 2018-0005 Data : 09/10/2018

A) PART RESOLUTIVA

Ajuntament de Torrelles de Foix
Resultant que es troba plenament acreditada l’oportunitat i legalitat de la desafectació
del domini públic, de conformitat amb allò exigit pels articles 204.1 del Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 20.1 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals
-RPELC-, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Vist l’informe de Secretaria en el qual s’indica que l’acord haurà d’adoptar-se per
l’Ajuntament Ple per majoria absoluta, així com el procediment a seguir per a la
desafectació.
Es proposa a l’Ajuntament Ple la següent proposta,

L’Alcalde, Sergi Vallès explica que hi ha una proposta d’un canvi del traçat degut
creu ell i segurament tots els veïns que a més a més per interès públic donat que els
camins val més que no passin per finques i construccions, sempre és millor que
passin per les afores, i en aquest cas, la proposta que hi ha és aquesta que es
presenta amb tots els planells i tots els documents adjunts.
El Regidor, Josep Junqué pregunta si es modifica i no afecta als veïns colindants
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que és la mateixa propietat qui fa el canvi, nosaltres
desafectem la part pública i s’ha de fer el canvi al tros que ells cedeixen que serà
públic, desafectem el tros públic perquè sigui privat i l’altre passi a ser públic
VOTS A FAVOR: 8 (6 PDeCAT, 2 PSC-CP)
ABSTENCIÓ : 1 (ERC-AM)
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SEGON. Sotmetre l’acord a informació pública per termini de 15 dies hàbils,
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament, i al seu lloc web, per tal que els interessats puguin formular reclamacions
(art. 20.2 RPELC).

ACTA DEL PLE

PRIMER. Aprovar inicialment la desafectació del camí públic amb referencia
cadastral 08288A01190010000ED al seu pas per la masia Gabarrossa Nova, amb
una amplada de 2,77 m, una longitud total de 77,50 m, el que representa una
superfície total de 215 m2, pels motius anteriorment transcrits i que es tenen aquí per
reproduïts a tots els seus efectes.

Número : 2018-0005 Data : 09/10/2018

ACORD

Ajuntament de Torrelles de Foix
B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES
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ACTA DEL PLE

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número : 2018-0005 Data : 09/10/2018

No hi ha assumptes

