ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
extraordinari
Data:
26 de juliol de 2007
Lloc:
Casa de la Vila

Assisteixen
Alcalde
Sr. ENRIC BARBANY I BAGES
Regidors
Sr. JORDI SALA I DRUGUET
Sra. ANNA ARNELLA I VENTURA
Sr. SANTI MARTÍ DIAZ
Sr. JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Sr. ANDREU GUAL I TOMBAS

A la Casa de la Vila les 5 de la tarda del
dia 26 de juliol de 2007, es van reunir
sota la Presidència del Sr. Alcalde, els
regidors que al marge es relacionen,
assistits per la Secretària, a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària, en
primera convocatòria, del ple de
l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència, es
procedeix al debat dels assumptes
inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA

Sra. MARIA BOVER CASANOVAS
Sra. ISABEL VALLS I BASSA
Sr. MIQUEL MORET I ESPINOSA
Sr. MARTÍ FERRES I OLLE
Sr. JOAQUIM BLANCH CONEJOS
Sra. ANNA BLANCH LOPEZ
Absències justificades
Sr. FRANCESC MONTES I CASAS
Absències no justificades
Cap
Secretària
Marina Escribano Maspons

1. Aprovació provisional d’imposició i
ordenació de contribucions especials
per les obres d’urbanització del carrer
Pompeu Fabra

1. APROVACIÓ PROVISIONAL D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER POMPEU FABRA

D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la LRHL, l’Ajuntament pot establir i
exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals, sempre que es
produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les
obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins
que li són atribuïts. L’obra “d’urbanització del carrer Pompeu Fabra entre el c/Josep Mº
Folch i Torras i la Ctra. de Barcelona” té aquesta consideració perquè s’inclou en una de
les enumerades en l’art. 29 LRHL.
D’acord amb l’article 15.1 LRHL, correspon a les entitats locals acordar la imposició i
ordenació dels seus tributs propis. Concretament pel que fa a les contribucions especials,
l’art. 34.1 de la LRHL preveu que l’exacció de les contribucions especials precisarà
l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas concret.
La base imposable serà com a màxim de 84.568,42€, corresponents al 73,8% del cost
que l’Ajuntament suporta per la realització d’aquesta obra, que no supera el límit del 90%
exigit per la llei.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
d’Urbanització del carrer Pompeu Fabra entre el c/Josep Mª Folch i Torres i la Ctra. de
Barcelona l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o
per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
Segon.- Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents
determinacions:
2.1. El cost previst de l’obra es fixa en 114.591,35€,
El cost suportat per l’Ajuntament és de 30.022,93€, equivalent al 26.2%, sens
perjudici de l’aportació extraordinària a que fa referència l’acord 4art.
2.2. Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en 84.568,42€,
corresponents al 73,8% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera
previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst,
s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els
subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.
2.3. S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable l’edificabilitat.

Tercer.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten
d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls
aplicables, segons consta en el document annex.
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Quart.- L’Ajuntament atorgarà una subvenció de 4.269,24€ a repartir en 1.261,40€ i
3.007,84€ a distribuir entre les finques 4 i 5 respectivament, de la relació de
contribuents.
Cinquè.- Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant trenta dies hàbils, durant els quals les
persones interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars
afectats poden constituir-se en associació administrativa de contribuents.
Sisè.- Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevé definitiu i es publicarà en el BOP.
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació per majoria
absoluta abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions
especials.
Setè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és
conegut i, si no, mitjançant edictes.
Vuitè.- Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no
prevegi aquest acord.
El regidor Santi Martí diu que els acords que es proposen són part del procediment
que pertoca seguir, un cop aprovat definitivament el projecte.
El regidor Joaquim Brustenga opina que és una obra necessària, que comporta una
millora pel poble, i per això se n’alegren, i perquè el projecte s’ha consensuat amb els
veïns, i rep un suport molt ampli. Lamenta però, que no es puguin incloure places de
pàrquing, quan es tracta d’un carrer comercial, i també manifesta el seu malestar per
no haver estat informats de tot el procediment i de les negociacions mantingudes amb
els veïns. El regidor diu que en el futur al seu grup els agradaria que se’ls tingués en
compte, a l’hora de celebrar reunions amb els veïns.
El regidor conclou dient que estan d’acord amb com serà l’obra i amb la tramitació que
pertoqui, però no amb la política de seguiment de tot el procés amb els veïns, etc.
perquè ha faltat rebre una adequada informació.
El regidor Santi Martí diu que el grup de CIU no va manifestar en cap moment que
volia assistir a al reunió, un cop se’ls va dir que es celebraria.
El regidor Brustenga diu que no lamenten el fet puntual d’aquella reunió, sinó és més
una crític general, i un prec perquè se’ls convoqui a les reunions que es mantinguin
amb els veïns i se’ls mantingui informats, per poder ser més participatius.
L’alcalde explica que les reunions amb veïns s’acostumen a fer no amb els grups
municipals, sinó amb els tècnics i el/s regidor/s de l’àrea que pertoqui.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta S’APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR DELS
GRUPS D’ INDEP-ERC I PSC, I 5 ABSTENCIONS DEL GRUP DE CIU.
I a un quart de sis de la tarda, s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i jo, la
Secretària ho certifico.
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