Fernando Antonio Sebastian Alda, Secretari de l’Ajuntament,
CERTIFICA:
Que el PLE, en SESSIÓ ORDINÀRIA de data 28 de gener de 2021, adoptà, a
reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord que transcrit
literalment diu:
“APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA VIA VERDA DE
CONNEXIÓ ENTRE VILABLAREIX I L'AEROPORT DE GIRONA-COSTA BRAVA
PASSANT PER AIGUAVIVA
Antecedents
1.- Vist el “Projecte constructiu de la via verda de connexió entre Vilablareix i l’Aeroport
Girona Costa Brava passant per Aiguaviva: Tram Aiguaviva-Aeroport” de data gener
de 2021, redactat pel Sr. Joan Macarro i Ortega (ECCiP) d’ABM, Serveis d’Enginyeria i
Consulting, SL, amb un Pressupost d’Execució per contracte de 1.295.521,81€
(1.070.679,18€ més 224.842,63€ corresponents al 21% d’IVA).
2.- L’objecte del projecte, tal com consta al document memòria, és la incorporació
d’una via verda paral·lela a la banda oest de la carretera GIV-5331. Des de
l’encreuament amb la carretera de Santa Coloma a Girona (GI-533) fins al giratori on
conflueix l’accés a l’Aeroport. Aquest tram de la via verda té una longitud de 4.775 i
una amplada de 2,5 m, i permetrà una tipologia variada d’usuaris no motoritzats, tant
per a usos de lleure com per mobilitat quotidiana.
El Terrenys afectats per l’execució de les obres previstes en el present projecte
constructiu, pertanyen al terme municipal d’Aiguaviva i Vilobí d’Onyar. La traça
projectada discorre per sòl rústic. Abans de l’inici de les obres caldrà disposar de tots
els terrenys afectats, que actualment consten com a parcel·les privades en el cadastre.
Per l’obtenció d’aquests terrenys es podran prendre acords de cessió o compra amb
els propietaris o bé es procedirà a l’expropiació forçosa que es farà d’acord amb el que
disposa la vigent Llei 16 de desembre de 1954, d’Expropiació i els seu Reglament de
data 26 d’abril de 1957.
Vista l’addenda al Projecte constructiu de la via verda de connexió entre Vilablareix i
l’Aeroport Girona Costa Brava passant per Aiguaviva: Tram Aiguaviva-Aeroport, de
data gener 2021, redactat pel Sr. Joan Macarro i Ortega (ECCiP) d’ABM, Serveis
d’Enginyeria i Consulting, SL, amb l’objectiu de desglossar el pressupost d’execució
per contracte entre els dos termes municipals per on transcorre el nou tram de via
verda, Aiguaviva i Vilobí d’Onyar, essent el desglossat per termes municipals el
següent:



TM Aiguaviva: 1.019.886,12€ (842.881,09€ més 177.005,03€ corresponents al
21% d’IVA)
TM Vilobí d’Onyar: 275.635,71€ (227.798,11€ més 47.837,60€ corresponents al
21% d’IVA)



3.- Vist que per part del Servei d’Enginyeria de la Diputació de Girona en data 6 de
febrer de 2020 es va supervisar el projecte aprovat inicialment per l’ajuntament
d’Aiguaviva.
4.- Per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva s’ha informat
favorablement pel què fa al contingut mínim del projecte d’acord amb el ROAS i a la
seva compatibilitat urbanística amb el planejament urbanístic municipal.
5.- Vist que el projecte d’obres esmentat conté la determinació dels terrenys que són
necessaris d’adquirir i ocupar per a la seva execució en els termes municipals
d’Aiguaviva i Vilobí d’Onyar, d’acord amb el que estableix l’article 31 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals. A efectes d’aquest Ajuntament, segons l’annex número 11
d’expropiacions que consta en el projecte les parcel·les afectades són les següents:
Finca

Polígon

Parcel
-la

Referència
cadastral

Naturalesa

Titularitat

Expropiació
(m2)

30

4

3

Rústica

40271031D

3.09

31

4

15

17248A00
400003
17248A00
400015

Rústica

40277856A

1.186,41

Exprop.
ssaa
(m2)

Ocupació
temporal
(m2)

Servitud
soterrada
(m2)

-

-

-

Servitud
aèria
(m2)
-

3,00

879,91

68,51

348,06

6.- D’acord amb el que estableix l’article 17.2 de la Llei de 16 de desembre de 1954,
sobre expropiació forçosa, encara que la necessitat d’ocupació estigui implícita en
l’aprovació del projecte d’obres, el beneficiari està igualment obligat a formular la
relació de béns i drets afectats.
7.- Vistos els articles 17, 18 i 19 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre
expropiació forçosa.
Fonaments jurídics
De conformitat amb lo establert en els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
Vist l’article 37 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya en relació a la tramitació dels projectes
d’obres.
Per tot l’exposat, de conformitat amb l’article 21.1b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de

28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya,
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte constructiu de la via verda de connexió entre
Vilablareix i l’Aeroport Girona Costa Brava passant per Aiguaviva: Tram AiguavivaAeroport” de data gener de 2021, redactat pel Sr. Joan Macarro i Ortega (ECCiP)
d’ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL, amb un Pressupost d’Execució per
contracte de 1.295.521,81€ (1.070.679,18€ més 224.842,63€ corresponents al 21%
d’IVA)
Segon.- Aprovar inicialment l’addenda al Projecte constructiu de la via verda de
connexió entre Vilablareix i l’Aeroport Girona Costa Brava passant per Aiguaviva: Tram
Aiguaviva-Aeroport, de data gener 2021, redactat pel Sr. Joan Macarro i Ortega
(ECCiP) d’ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL, amb l’objectiu de desglossar el
pressupost d’execució per contracte entre els dos termes municipals per on transcorre
el nou tram de via verda, Aiguaviva i Vilobí d’Onyar, essent el desglossat per termes
municipals el següent:


TM Aiguaviva: 1.019.886,12€ (842.881,09€ més 177.005,03€ corresponents al
21% d’IVA)
TM Vilobí d’Onyar: 275.635,71€ (227.798,11€ més 47.837,60€ corresponents al
21% d’IVA)



Tercer.- Sotmetre el citat projecte a d’informació pública per un termini de trenta dies
comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el
BOPG, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, a l'efecte de
presentar possibles al·legacions i reclamacions, d'acord amb el que preveu l'article 235
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Quart.- Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris
formulada a l'efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació, amb
vista a l'execució del projecte d'obres esmentat, que es descriu tot seguit i que consta
a l’annex número 11 del projecte:
Tram Aiguaviva – aeroport
Terme municipal de Vilobí d’Onyar
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Cinquè.- Obrir un període d'informació pública durant el termini de 15 dies hàbils
mitjançant la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un o dos diaris de major circulació de la
província, i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament, per tal que es puguin rectificar els
possibles errors que s'estimin comesos en la relació de béns i drets, d'acord amb el
que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació
forçosa i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957.
Sisè.- Notificar l’acord a l’Ajuntament d’Aiguaviva.
Setè.- Notificar individualment a les persones directament afectades que figurin en la
relació detallada dels béns i els drets que s’hagin d’ocupar, i si s’escau, d’expropiar
(Annex 11 del projecte).”
Vilobí d’Onyar, a la data de la signatura electrònica.

