ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

extraordinari
8 de novembre de 2007
Casa de la Vila

Assisteixen:
Alcalde
Sr. ENRIC BARBANY I BAGES

Regidors
Sr. JORDI SALA I DRUGUET

A la Casa de la Vila les vuit del vespre del
dia 8 de novembre 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.

Sra. ANNA ARNELLA I VENTURA
Sr. SANTI MARTÍ DIAZ

Obert l’acte per la presidència, es procedeix al
debat dels assumptes inclosos en el següent

Sr. JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Sr. ANDREU GUAL I TOMBAS

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
Sr. FRANCESC MONTES I CASAS

1. Aprovació modificació ordenances
fiscals 2008
2. Modificació i habilitació de crèdits
pressupost 2007
3. Modificació puntual NSP sector Ca
L’Espardenyer
4. Resolució al·legacions i aprovació
definitiva contribucions especials
urbanització c/Pompeu Fabra

Absències justificades
Absències no justificades
Cap
Secretària
Marina Escribano Maspons
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1. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ODENANCES FISCALS 2008

La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals estableix en els
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
Les Ordenances fiscals han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans,
en els termes exigits per la Llei 1/1998, de Drets i garanties dels contribuents. Per tal que
efectivament les Ordenances compleixin aquestes funcions cal adaptar-les puntualment a les
modificacions legals significatives, la qual cosa es fa mitjançant els presents acords.
Vistos els informes tècnics i econòmics a què es refereix l’article 25 de la Llei 39/1988, en els
quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 de la Llei 39/1988.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la
Regidoria de l’Àrea Econòmica,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció del grup de CIU es
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, i segons consta a l’expedient annex:
Número 1.- Impost s/ béns immobles
Número 2.- Impost s/ vehicles de tracció mecànica
Número 3.- Impost s/ construccions, instal·lacions i obres
Número 4.- Impost s/ increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Número 6.- Taxa per expedició de documents administratius
Número 7.- Taxa de llicències urbanístiques
Número 8.- Taxa llicències obertura establiments
Número 10.- Taxa de recollida i eliminació d’escombraries
Número 11.- Preus Públics
Número 13.- Impost s/ activitats econòmiques
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Segon.- Exposar al públic aquests acords provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades, durant el termini de trenta dies hàbils des de la seva
publicació, a partir de la inserció de l’anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 de la Llei 39/1988, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats, sense necessitat d’un nou acord.
L’alcalde explica que aquestes ordenances són el resultat del treball fet, seguint els criteris
de considerar l’IPC del país (entre el 3,5 i el 4%), de mirar d’adequar les taxes als costos
reals que suposen pels serveis que es presten, (però no en tots els casos, com per exemple
en alguns serveis on el cost és molt elevat); també seguint el criteri d’adequació del treball
administratiu efectiu que es fa per desenvolupar els diferents serveis, i en tot cas, seguint en
tots els canvis proposats, els límits legals. També s’ha tingut en compte els nivells dels
tributs dels nostre poble i els del voltant.
D’altra banda, l’Alcalde explica que les taxes serveixen per cobrir despeses dels serveis, i els
impostos per a cobrir una varietat de serveis no directament referides als impostos a que
corresponen.
Respecte les bonificacions, s’han introduït les que s’ha considerat oportunes en quant a
característiques de les famílies o mesures de sostenibilitat.
Seguidament explica els nous serveis o les ampliacions dels existents:
La policia Local, que s’han augmentat els recursos materials i humans; l’àrea d’esports;
l’escola bressol per al curs 2007-2008 s’ha ampliat una aula; increment de l’atenció
ciutadana; augment de despeses per a la segona escola de primària; augment de dedicació
del tècnic de medi ambient; augment i millora dels serveis tècnics, increment del nombre de
conserges; d’altra banda l’ampliació de l’escola de música de la Vall del Tenes comporta un
augment de l’aportació, ampliació d’oficines municipals, i es preveu reprendre els treballs del
POUM.
Tot plegat duu a modificar alguns tributs igual que l’IPC, alguns per sobre, alguns per sota, i
d’altres no es modifiquen.
El regidor Joaquim Brustenga diu que en general sembla que estan en un nivell d’augment
que està considerablement per sobre de l’IPC i no els sembla adequat, perquè així com les
taxes s’han d’ajustar al cost del servei, els impostos, tal com es preveu ampliació dels
serveis, (com ha explicat l’alcalde) , aleshores s’està demanant un acte de fe, perquè s’està
parlant d’una sèrie de serveis i un increment de recursos humans, que no saben si es farà de
debò. Per exemple, la gratuïtat en el bus urbà no s’ha fet, no saben si aquesta mesura es
posarà en marxa de debò o no.
En comparació amb pobles veïns, diu alguns exemples com Canovelles, que l’augment és
d’un 2,9% o Sant Celoni, que és del 3%. Sobre les diferents taxes i impostos proposats,
manifesta el següent:
- L’augment de l’IBI, del 6%, els sembla excessiu. Posa com a exemple Canovelles, on
no s’ha incrementat. Diu que no es recull la proposta que ara s’ha reiterat que era
prudent i aconsellable fer una bonificació del 90% a les famílies nombroses.
- L’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), consideren els augments més
moderats.
- L’impost de Construccions, Obres i Instal·lacions (ICIO), diu que el cost pel ciutadà és
superior al 6%, perquè tot i que el tipus de gravamen augmenta un 6%, la base
imposable ha augmentat des de l’any passat, per tant al ciutadà li costa més.
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-

Consideren excessiu l’increment per les plusvàlues.

Sobre les taxes, diu que en totes hi ha un defecte formal, ja que no s’acredita el cost real
del servei que es dóna no consta als informes. En moltes, l’increment resulta del 100%.
En la taxa d’obertura d’establiments, hi ha un increment d’entre el 5 i el 6%, com pot ser
que el cost sigui tan diferent respecte l’any passat. Diu que no ho poden saber si no hi ha
l’acreditació del cost del servei.
No entra en el preus públics perquè considera un encert que s’hagin inclòs, i troben les
xifres correctes perquè és el que actualment s’està cobrant.
- Consideren excessiu l’increment del 6,8% de l’IAE.
- Respecte la taxa d’escombraries, diu que no és possible incrementar-la en aquests
termes. Pel que fa als habitatges, amb un increment del 3,2% estan d’acord, perquè es
inferior a l’IPC. Es proposa un augment de la taxa d’entre el 4,8 i el 8,9% per a activitats
i locals comercials. En aquest punt, el regidor Brustenga fa llegir un fragment de l’acta del
ple de 29 de setembre de 2005, referent a l’aprovació del Pla de Residus, que transcrit
literalment diu:
“ (...)Segon.- Adquirir el compromís de mantenir les taxes actuals d’aquests serveis als veïns,
només amb l’increment de l´IPC a Catalunya fins el final d’aquesta legislatura i per dos
exercicis més, en cas de seguir governant la mateixa coalició actual. (...)”
I afegeix que si es fa l’augment, el seu grup presentarà al·legacions. Demana prudència i
responsabilitat a l’hora de resoldre-les. D’aquesta manera evitaran el contenciós
administratiu que si es desestimen les al·legacions, interposaran en defensa dels
ciutadans. El seu grup votarà en contra d’aquestes ordenances.

L’Alcalde diu que cap taxa, evidentment, comportarà més ingressos que la despesa que
genera.
En resposta a l’acte de fe que CIU demana, diu que és responsabilitat de l’equip de
govern planificar el futur i així ho fan i ho comparteixen, dient quines previsions es fan pel
proper any. L’experiència diu que els nous serveis que han decidit implantar s’han dut a
terme, i així mateix succeirà amb els que es plantegen ara. La gratuïtat del transport
públic es té present, i en el mandat que és de 4 anys es produirà, el fet que no es faci en
aquest any, no és cap incompliment.
En general, els tributs que es paguen a Santa Eulàlia, estan per sota dels que paguen als
municipis del nostre entorn. Per exemple l’IBI a Santa Eulàlia per una parcel·la d’uns
500m2 i 250 m2 construïts, és de 578€, a l’Ametlla de 623€, a Bigues de 740€ i a Lliçà
d’Amunt de 818€. L’IBI constitueix el tribut més important, i la diferència amb les
municipis del voltant és considerable.
Quant a les famílies nombroses, recorda que quan governava CIU aquesta bonificació no
hi era, i el govern considera equitatiu una bonificació del 35% per a les famílies
nombroses. Si aquestes famílies tenen alguna altra problemàtica econòmica o social, des
de Serveis Socials es presten les ajudes que corresponguin.
Respecte l’ICIO, també es pot comparar amb d’altres poblacions: Si l’impost a Santa
Eulàlia és del 3,19%, a Bigues és del 3,5%, i a Lliçà d’Amunt, de Vall, i Caldes, és del
4%.
La mitjana d’increment de les plusvàlues és del 3,6%, aproximadament l’IPC d’enguany.
Respecte les acreditacions del cost dels serveis, aquest s’ha analitzat segons l’avaluació
dels costos i per tant la informació està disponible.
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La política per l’IAE dels anys anteriors ha estat de no variar-lo massa. Tenint en compte
que afecta només a empreses que facturen més d’un milió d’euros l’any, enguany es
proposa un increment. Aquest està lluny del d’altres pobles.
Sobre la taxa d’escombraires, l’equip de govern vol complir els compromisos presos, i
entenem que s’està fent així. Aquest servei és obligatori als habitatges i potestatiu als
comerços i activitats, i per tant el compromís s’ajusta, en tant que no s’incrementa als
veïns més de l’IPC. Així doncs, es respecta l’acord adoptat. Els Serveis Ambientals han
fet l’anàlisi del que genera cada activitat econòmica, aproximat, per ajustar el preu del
servei. L’equip de govern són els primers interessats en complir l’acord.

El regidor Joaquim Brustenga diu que potser l’IBI que es paga a d’altres pobles és
superior, però cal mirar també quins avantatges o serveis tenen de més, per exemple el
pavelló de Bigues. A Santa Eulàlia els serveis són pitjors.
Sobre les famílies nombroses, pregunta quantes n’hi ha, si se sap, perquè segur que no
és un número alt i per tant no suposa un cost elevat fer la bonificació proposada.
És cert que la mitjana de la plusvàlua és d’un 3,6%, però en algunes franges la diferència
és enorme. Pregunta quantes se’n fan de les més barates, perquè les més habituals són
les d’entre 1 i 15 anys, que són les més cares.
Sobre les escombraries, en un tema tan important, que es digui que la interpretació és
que només es referia als veïns i no als comerços, ells no ho consideren de cap manera
així. Diu que han de ser responsables amb els compromisos adoptats. No voldrien arribar
a interposar recurs contenciós administratiu, però si cal, així ho faran.
La Secretària fa constar que en la part dispositiva de l’acord es parla de “veïns”.
L’Alcalde explica que sobre els serveis, l’Ajuntament els amplia i millora constantment i
continuarà fent-ho. Posa com a exemple la Policia Local, que ha passat d’una plantilla de
9 a 15 treballadors.
Sobre les famílies nombroses no és un tema de cost, sinó d’equitat entre famílies. Un
35% ja és adequat i repeteix que si la família precisa d’atenció complementària, es farà
per la via dels serveis socials.
De les plusvàlues diu que els màxims autoritzats són més alts per les transaccions més
curtes.
I per últim, sobre la taxa de recollida d’escombraries, diu que segons el diccionari de
llengua catalana, “veïns” són les persones que viuen en un poble. Li agrada que el
regidor de CIU apel·li a la responsabilitat del que governa, i a la prudència. L’Alcalde
apel·la al mateix i també al sentit comú per part de l’oposició, i interposar un contenciós,
és la seva responsabilitat.
El regidor Francesc Montes diu que estava molt convençut de votar en contra de les
ordenances pel tema de la taxa d’escombraries, però s’han polit aspectes i dubtes, però
tal com ha anat el debat, li han sorgit dubtes i considera que el més prudent seria deixar
un cert temps per estudiar-ho i parlar-ne a fons. Proposa deixar l’assumpte sobre la
taula.
L’Alcalde diu que seria convenient deixar aquest temps, si no s’hagués tingut ja
l’oportunitat de fer-ho. A més a més no és adequat per una limitació en quant a terminis
legals, per tal que puguin entrar en vigor l’u de gener de 2008.
El regidor Brustenga proposa que es podria fer d’aquí una setmana, i discrepa sobre els
terminis, i sobre que hi hagi hagut tan temps per a parlar-ne, perquè la Comissió
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Informativa es va fer dimarts passat. D’altra banda, diu que l’esperit de l’acord era que el
límit de l’increment de la taxa d’escombraries era per a tothom, no únicament per a veïns.
És un error molt greu i no és l’acord al que es va arribar. Si es vota a favor, s’estarà traint
l’acord.
L’Alcalde diu que des de la setmana del 29 es tenia la informació, i la documentació des
del dia 30, i hi havia disponibilitat per parlar. Si hi ha voluntat d’arribar a un acord, també
n’hi ha per cedir, per part de l’equip de govern, de reconsiderar alguna cosa, però
s’hauria d’aportar una proposta concreta.
El regidor Brustenga diu que és innegociable l’increment de la taxa d’escombraries, si
això no es modifica ja no hi ha acord possible, ja es va dir a la Comissió Informativa que
era inacceptable.

ES SOTMET LA PROPOSTA A VOTACIÓ I S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR D’INDEPERC I PSC, I 6 VOTS EN CONTRA DE CIU I PP

2. MODIFICACIÓ I HABILITACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOST 2007
Aquesta Alcaldia, a l’empara d’allò que estableix l’article 158 de la Llei 39/88 de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, sotmet a la consideració del Ple de
l’Ajuntament, el present expedient número 1/2007, d’HABILITACIONS i SUPLEMENTS DE
CRÈDIT, al Pressupost General d’enguany, finançat amb baixes de crèdits de partides que
s’estimen reduïbles d’import 317.484,-- euros, i part del romanent de tresoreria resultant de
la liquidació del pressupost 2.006, per import de 62.346,-- euros, resultant un total de
379.830,-- euros (TRES-CENTS SETANTA NOU MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS ).L’habilitació que es proposa, ve determinada pel fet de no existir consignació
expressa en el vigent pressupost, i que es detalla a continuació :
Partida

Denominació

Import

222/625041 Equipament de la Policia Local
451/625042 Cadires de la “ fàbrica “
511/601040 Pas vianants camí Can Burguès

6.500,00
14.500,00
23.026,00
........................

Total partides a habilitar .....................

44.026,00 €

Pel que fa als SUPLEMENTS, venen determinats, en haver-se comprovat que les
dotacions que figuren en el Pressupost General d’enguany, són insuficients per atendre les
finalitats de cada concepte, i són les següents:
Partida
011/310017
011/310018
011/310019
011/310020

Denominació
Interessos prèstec iv.04
Interessos prèstec inv.04
Interessos prèstec inv.05
Interessos prèstec inv.06
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Actual

Suplement

17.700,00
10.500,00
35.500,00
17.500,00

Definitiu

3.650,00
2.500,00
8.800,00
3.500,00

21.350,00
13.000,00
44.300,00
21.000,00
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011/310021
111/100000
121/130002
121/489003
222/121011
222/130017
313/130024
313/160024
321/130010
321/160011
322/226061
422/130022
422/160022
432/130004
432/130011
432/160012
452/221004
452/221005
513/223003
422/622004
432/623001
441/601004
443/611010
452/623002
511/611002
511/611015
511/611016

Interessos prèstec inv.06
13.500,00
3.225,00
16.725,00
Assig.membres Corporació
83.800,00
21.000,00
104.800,00
Retrib.pers.adminis.lab.of.
52.149,00
10.500,00
62.649,00
Aportació Jutjat Pau
11.000,00
1.000,00
12.000,00
Retrib.compl.Policia local
230.400,00
41.500,00
271.900,00
Retrib.Aux.ad.Policia
22.772,00
3.125,00
25.897,00
Retrib.pers.neteja P.O.
4.477,00
5.000,00
9.477,00
Seg.Social idem.
1.550,00
1.800,00
3.350,00
Retrib.educador social
24.050,00
3.475,00
27.525,00
Seg.Soc. idem.
7.400,00
1.100,00
8.500,00
Depart.Promoció
Econòmica
7.600,00
3.900,00
11.500,00
Retrib.pers.escola bressol
238.148,00
11.500,00
249.648,00
Seg.Social idem.
74.500,00
5.500,00
80.000,00
Retrib.pers.brig.obres i ser
219.410,00
9.000,00
228.410,00
idem. P.O.
10.900,00
5.500,00
16.400,00
Seg.Soc.pers.brig.P.O.
3.450,00
1.600,00
5.050,00
Sub.energia elec.c.futbol
6.300,00
2.500,00
8.800,00
Idem. P.Castellet
6.000,00
3.800,00
9.800,00
Transport públic municipal
151.300,00
9.000,00
160.300,00
Obres ampliac.CEIP
Ronçana
6.000,00
7.500,00
13.500,00
Enllumenat públic
40.000,00
10.500,00
50.500,00
Obres de sanejament
10.000,00
30.400,00
40.400,00
Obres millora zona Cementiri
15.000,00
6.000,00
21.000,00
Obres millora inst.esportives
16.000,00
37.000,00
53.000,00
Obres en zones verdes i eq.
14.000,00
4.000,00
18.000,00
Paviment.accès Can Sabater
203.643,00
39.279,00
242.922,00
Urb.Camí Serrat (Dav.2ªEsc.)
45.000,00
38.650,00
83.650,00
......................................................................................
Totals :

1.599.549,00

335.804,00

1.935.353,00 €

RESUM
...................
Import partides a habilitar ......................................... 44.026,00 €
Import partides a suplementar ..................................335.804,00 €
........................
TOTAL EXPEDIENT:

379.830,00 €

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, amb l’abstenció del grup CIU,
aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’aprovació del present expedient de
suplements i habilitacions.
L’Alcalde explica que la major part de suplements ve de despeses de personal. També per
inversions, tant habilitacions com suplements.
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El regidor Joaquim Brustenga diu que la sensació que tenen és que hi ha poc rigor. Per
exemple, pel camí de Can Burguès, la Policia o Can Sabater, pregunta si calia fer-ho ara i no
es podia deixar per al pressupost de 2008. En obres de sanejament, 10.000€, s’ha hagut de
suplementar amb 30.400€ més; les obres del Camí del Serrat, 38.650€ més del previst.
Sobre baixes, els sorprèn alguns conceptes, no per l’import, sinó pel concepte en sí. Per ex:
de baixa 3.650€ del manteniment del CEIP Ronçana, també reducció per concepte de
jardineria, etc.
En total, una desviació del pressupost del 24%. Ho consideren improvisació i falta de rigor.
L’Alcalde explica que en qüestió d’inversions, aprofitant els obres del pas de vianants del
camí del Gual, es va decidir fer el del Camí de Can Burguès; sobre contingències de
personal, a la Policia Local hi ha hagut una baixa per malaltia greu, mes altres policies
malalts, 3 agents que s’han acollit a la reducció de jornada per paternitat, i ha equivalgut a
substitucions i hores extres.
Sobre el sanejament, el clavegueram de la Campinya, resulta que a l’obra que es va fer
després de les inundacions no es va renovar el clavegueram, i els veïns ho han patit. S’ha
hagut de fer una inversió important, i no es podia preveure en fer el pressupost..
Les baixes de manteniment de l’escola és perquè s’ha reduït la despesa de manteniment,
però d’altra banda, s’ha invertit més en l’escola. Altres baixes que s’han produït era oportú
fer-les per les característiques del servei.
ES SOTMET LA PROPOSTA A VOTACIÓ I S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR D’INDEPERC, PSC I PP, I 5 VOTS EN CONTRA DE CIU.

3. MODIFICACIÓ PUNTUAL NSP SECTOR CA L’ESPARDENYER

Atès que el Ple de l’Ajuntament de data 26 de març de 2002 es donà per assabentat de la
resolució del Consell Comarcal del Vallès Oriental que va declarar la Masia de Ca
L’espardenyer com a bé cultural d’interès local,
Atès que segons les vigents Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, la finca es
troba afectada parcialment a vialitat, ja que el sector objecte de la proposta de modificació
puntual està classificat i qualificat de sòl urbà, zona d’edificació singular, remodelació urbana
alineada a vial (clau 2a), sistema viari (clau V)
Atès que el contingut de les NSP entra en contradicció amb la resolució del Consell
Comarcal i és necessària la modificació puntual amb l’objectiu d’incloure la masia en la
relació d’elements d’interès historicoartístic, i redefinir les alineacions de la Ctra. de la
Sagrera.
Vista la memòria elaborada pels Serveis Tècnics Municipals de modificació de les Normes
Subsidiàries de Planejament (d’ara en endavant NSP) en el sector de Ca l’Espardenyer, en
que la proposta que es planteja és requalificar la part de la finca de Ca L’espardenyer que
conté la masia com a zona d’edificació tradicional, casc antic (clau 1), incloure la masia en la
relació d’elements d’interès historicoartístic que figura a l’article 16.6 de les NSP, afegir un
paràgraf en l’esmentat article sobre els condicionants de protecció que impedeixin les obres
d’enderroc i/o ampliació, i redefinir les alineacions viàries del tram de la Ctra. de la Sagrera
que afecten la masia.
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D’acord amb la tramitació prevista a l’article 94 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i als
articles 117 i 118 del Reglament 305/2006, que desplega la Llei d’urbanisme
Estudiada la proposta pels Serveis Tècnics Municipals i considerant justificada la necessitat
de la modificació puntual en l’àmbit proposat,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual
Planejament en el sector de Ca L’Espardenyer.

de les Normes Subsidiàries de

Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord mitjançant la inserció del corresponent
anunci al tauler d’edictes de la Corporació, al BOP i a un diari de la província, pel termini d’un
mes, a comptar a partir de la seva publicació.

ES SOTMET LA PROPOSTA A VOTACIÓ I S’APROVA PER UNANIMITAT

4.
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA CONTRIBUCIONS
ESPECIALS URBANITZACIÓ C/POMPEU FABRA
El Ple de la Corporació, en la sessió del dia 26 de juliol de 2007, va aprovar inicialment
(provisionalment) la imposició i l’ordenació de contribucions especials com a conseqüència
de l’execució de l’obra “d’urbanització del carrer Pompeu Fabra entre el c/Josep Mº Folch i
Torras i la Ctra. de Barcelona”, l’establiment i l’exigència de les quals es legitima per
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
Es va inserir l’anunci d’aprovació inicial al BOP núm. 191 de data 10/8/2007 perquè, en el
termini de trenta dies, les persones interessades hi poguessin presentar reclamacions.
Contra l’acord d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de contribucions especials per l’obra
“d’urbanització del carrer Pompeu Fabra entre el c/Josep Mº Folch i Torras i la Ctra. de
Barcelona” es van presentar les següents reclamacions:
1. Sr. Vicenç Bonnemaison
2. Sr. Lluís Agud Novella
Correspon als serveis tècnics i jurídics informar les reclamacions presentades les quals han
de ser estimades en tot o en part o desestimades de forma motivada en l’acord definitiu
d’imposició i ordenació de les contribucions especials.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar la reclamació presentada pel Sr. Vicenç Bonnemaison, pels motius que
s’expressen als informes tècnics i jurídics.
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Segon.- Desestimar la reclamació presentada pel Sr. Lluís Agud Novella, pels motius que
s’expressen als informes tècnics i jurídics.
Tercer.- Aprovar definitivament la imposició i la simultània ordenació de contribucions
especials per l’obra “d’urbanització del carrer Pompeu Fabra entre el c/Josep Mª Folch i
Torras i la Ctra. de Barcelona”.

ES SOTMET LA PROPOSTA A VOTACIÓ I S’APROVA PER UNANIMITAT

I a dos quarts de deu del vespre s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i jo, la
Secretària, ho certifico.
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