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Ajuntament

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 de febrer de 2022, va adoptar els acords
següents:
1r.- Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària titulat «Projecte de
construcció del sistema d’impulsió de les aigües procedents del pantà de les Illes,
al terme municipal del Brull», redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, Sr.
Eduardo Fernández de Villalta Ferrer-Dalmau, de l’empresa PIÑOL SANJAUME S.L. i
sota la direcció del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona;
amb un pressupost de contracta de 249.466,56 Euros (IVA inclòs); queda aprovada,
alhora, en unitat d’acte i de forma inicial, la relació detallada de béns i drets que
s’expropien i s’ocupen per a l’execució del projecte esmentat, relació que figura com a
annex als presents acords i que conté les dades a què fa referència l’article 31 del
ROAS, una de les quals consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets
objecte d’expropiació i ocupació.
2n.- Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra municipal ordinària abans
indicat, així com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en
la relació detallada a què fa referència l’apartat anterior a efectes d’expropiació i
ocupació.
3r.- Sotmetre el projecte esmentat –inclosa la relació detallada de béns i drets que
s’expropien i ocupen que en forma part– a informació pública, per un període de trenta
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’Anunci
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari El Punt Avui i en el tauler
d’edictes electrònic, als efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte; i a
efectes, alhora, de corregir possibles errors en la relació de béns i drets que s’expropien
i, per últim, amb la finalitat afegida de poder al·legar, si s’escau, el que es consideri
pertinent sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns o drets esmentats o
del seu estat material o legal.
4t.- Notificar personalment els presents acords a tots els titulars de béns i drets a
expropiar que consten en la corresponent relació, fent, alhora, els advertiments i
oferiments que es desprenen dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa i 18 del seu
Reglament.
Alhora, es posarà en coneixement dels titulars de béns i drets expropiats que, dins dels
10 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació dels presents acords, han
d’acreditar davant aquest Ajuntament la titularitat d’aquests béns o drets (ja sigui
mitjançant la presentació del títol oportú o d’una còpia autenticada). Dins del mateix
termini, els titulars de les finques objecte d’expropiació han de presentar, davant la
corporació municipal, l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles o, si escau, el
certificat estès per la Gerència del Cadastre, atès el que disposen els articles 50 i
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següents de la Llei estatal 13/1996, de 30 de desembre; amb l’advertiment que
l’incompliment d’aquest requeriment pot portar aparellades les sancions que preveu
l’article 54 de la Llei esmentada.
En qualsevol cas, la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la paralització
del procediment expropiatori.
ANNEX
Relació detallada dels béns i drets que s’expropien:
Finca núm. 2
Ubicació: Tipus d’afectació:
Propietari: ALZINARS DEL MONTSENY, S.A., amb NIF. A-58565144.
Adreça: Carrer dels Afores, S-N, 08559 El Brull,
Superfície objecte d’expropiació:
Expropiacions 1.337
Servitud pas subterrània 185
Ocupacions temporals 3.125
Naturalesa (qualificació urbanística): No urbanitzable
Referència cadastral dels terrenys: 0500001DG4300S0001HP
Dades registrals (si s’escau): Registre de la Propietat de Vic núm. 3, al volum 2612,
llibre 12 del Brull, foli 109, finca número 271.

El que es fa públic d’acord amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, per tal que en el termini de trenta dies comptadors a partir de l’endemà de
la darrera publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el
diari El Punt Avui i en el tauler d’edictes electrònic, es pugui examinar i formular-hi
les al·legacions pertinents.
El Brull, 22 de febrer de 2022
L’alcalde
Ferran Teixidó Turner
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