AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses

SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
ASSISTENTS

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Alcalde president:
David Serrat Soldevila
Regidors/es:

Núm. 15/2015
Caràcter: extraordinària i urgent
Dia: 17 de desembre de 2015

Marina Puigcorbé Sabata
Josep Limós Camprubí
Excusen
Pere Sala Serra
Jaume Cuní Soler

Hora d’inici: 13:00 hores
Hora d’acabament: 13:30
Lloc: Sala de Plens

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, secretària delegada permanent a l’Ajuntament i la
Sra. Sandra Porcel Cano, interventora de l’Ajuntament comissionada per XALOC.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat per XALOC.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió convocada en legal forma per tractar els
punts inclosos al següent:
Ordre del dia
ÚNIC. Aprovació de l'expedient d'expropiació per mutu acord 108/2015
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió es ratifica la urgència de la convocatòria per
unanimitat i es tracta el punt de l’ordre del dia:
ÚNIC Aprovació de l'expedient d'expropiació per mutu acord 108/2015
Vist l'Acord de necessitat d'ocupació en el que s'aprovava definitivament la relació de béns i
drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosa Expedient 108/2015, així com la
designació nominal dels interessats: CAR VIMON SL
Vista la manifestació del propietari en la que dona la seva conformitat a la valoració que
consta en l'expedient;
Vist l'informe del Tècnic Municipal favorable a valorar les finques en el preu de 3.000 €;
Vista la regulació de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa; el Decret
de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa; els
articles 21 i ss. del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de
20 de juny i el Reglament de valoracions de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret
1492/2011, de 24 d'octubre;
Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
1. Donar per rebuda la manifestació de conformitat amb el propietari CAR VIMON SL, en la
qual accepta la quantitat fixada com a preu just de la seva finca en l'expedient de l'acord de
necessitat d'ocupació, següent:
CAR VIMON SL: Porcions de la Finca Registral 142, de superfície real 292,66 m2 i 48,15 m2
respectivament per agregar-les a la finca veïna de l'Ajuntament
2. Donar per conclòs l'expedient i procedir a l'acta d'ocupació de les finques i al pagament.
3. Notificar al propietari expropiat la decisió adoptada.
La proposta s’aprova per unanimitat
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No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i
data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu
vistiplau.
Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz
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David Serrat i Soldevila
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