NÚM 05/15
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 28 D’ABRIL DE 2015
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el vint-i-vuit d’abril de 2015, prèvia convocatòria realitzada en legal forma a tots els
Regidors, es constitueix el Ple extraordinari de l'Ajuntament de Castellolí, sota la
Presidència de l’Alcalde Sr. Joan Serra Muset i amb l’assistència dels Regidors, Sr. Sergi
Vila Martínez, Sr. Josep Centellas Armenté, Sr. F. Xavier Brugués Brugués, Sra.
Montserrat Arderiu Gomà, Sr. Josep Jorba Pons i Sr. Daniel Sabariegos Cano.
Assistint hi la Secretària que estén la present.
Constatada l'assistència dels Regidors descrita ut supra i l'existència del quòrum
necessari, l' Alcalde obra la sessió quan són les vint-i-una hores. Procedint-se per la
Secretària a la lectura dels assumptes que composen l'ordre del dia, a fi de ser discutits
en aquesta sessió.
1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL
Complides totes les formalitats legals determinades, l’Ajuntament ha format les meses
electorals que s’indiquen, amb les persones que s’expressen i per als càrrecs que es
detallen.
SECCIÓ 001
MESA U
TITULARS:
President: Mireia Alejandro Diaz
1er. Vocal: Sergio Tarancón Ceforo
2on. Vocal: Alba Osuna Cuadras
SUPLENTS:
De President: David Bernal Cividanes
De President: Lourdes Tordera Bosch
De 1er.Vocal: Maria Jose Fernandez Custodio
De 1er Vocal: Esperança Sanou Llambias
De 2on.Vocal: Rosa Maria Marti Bartroli
De 2on.Vocal: Laura Santamaria Gil

SEGON.- APROVACIÓ PROVISIONAL D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS CORRESPONENTS A L’OBRA D’URBANITZACIÓ
VORERA DE CONNEXIÓ CASTELLOLÍ – CA N’ALZINA (TRAM URBÀ)
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 4 de desembre de 2014, va aprovar el projecte de
l’obra URBANITZACIÓ VORERA DE CONNEXIÓ CASTELLOLÍ-CA N’ALZINA –TRAM URBÀ, redactat
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per l’arquitecte Joan Subirana Vila, amb un pressupost d’execució per contracte de 103.697,86
euros, quedant definitivament aprovat en data 23 de febrer de 2015.

2. Per Decret de l’Alcaldia de data 15 d’abril de 2015 es va disposar la incoació de l’expedient de
contribucions especials i sol·licitar els informes preceptius.

3. Els Serveis Tècnics Municipals i la secretaria-interventora han emès els informes preceptius
per a la imposició i ordenació concreta de les contribucions especials relatives a l’execució de
l’obra URBANITZACIÓ VORERA DE CONNEXIÓ CASTELLOLÍ- CA N’ALZINA –TRAM URBÀ els quals
obren en l’expedient

4.- Per finançar aquesta actuació es disposa d’una subvenció corresponent al Pla Viure al Poble
del 55% del preu d’execució de l’obra.

FONAMENTS JURÍDICS
1. De conformitat amb allò disposat als articles 28 i 58 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant
TRLHL), l’ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per la realització d’obres
municipals, sempre que s’obtingui un benefici o un augment de valor dels béns dels particulars,
i que les obres es duguin a terme dins de l’àmbit de les competències de l’ajuntament per
complir les finalitats que té atribuïdes. L’obra de Els Serveis Tècnics Municipals han emès
l’informe preceptiu per a la imposició i ordenació concreta de les contribucions especials
relatives a l’execució de l’obra URBANITZACIÓ VORERA DE CONNEXIÓ CASTELLOLÍ- CA
N’ALZINA –TRAM URBÀ té aquesta consideració, ja que és una de les enumerades a l’article 29
del TRLHL.

2. D’acord amb l’article 15.1 del TRLHL, correspon a les entitats locals acordar la imposició i
ordenació dels seus tributs. Concretament, i per allò que es refereix a les contribucions
especials, l’article 34.1 del TRLHL estableix que l’exacció de les contribucions especials precisarà
la prèvia adopció de l’acord d’imposició en cada cas concret.

3. La base imposable serà com a màxim de 49.908,13€, import corresponent al 90 % del cost
que l’Ajuntament ha de suportar per a la realització de l’obra.
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Per tot l’exposat, el Ple amb dos vots a favor del grup municipal PUC i cinc abstencions dels
grups municipal ApC i CiU, acorda

1. Imposar contribucions especials com conseqüència de l’execució de l’obra URBANITZACIÓ
VORERA DE CONNEXIÓ CASTELLOLÍ- CA N’ALZINA –TRAM URBÀ, l’establiment i exigència de la
qual són legítims per l’obtenció d’un benefici o un augment de valor dels immobles de l’àrea
beneficiada.

2. Ordenar simultàniament el tribut concret conforme a les següents determinacions:

2.1. El cost previst de l’obra es fixa en 112.487,30 euros, i el cost suportat per l’Ajuntament és
de 55.453,48 euros.

2.2. La quantitat a repercutir entre els beneficiaris es fixa en 38.817,44 euros, corresponent al
70% del cost suportat. L’esmentada quantitat té la condició de mera previsió ja que, un cop
finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, es prendrà en consideració
aquest a efectes de càlcul de les quotes corresponents, s’assenyalaran els subjectes passius i es
giraran les liquidacions que siguin necessàries.

2.3. S’aplicarà com mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals de façana.

3. Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes individuals que resulten com a
conseqüència d’aplicar a la quantitat que es repartissin els beneficiaris el valor dels mòduls
considerats, segons consta al document annex.

4. Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província
i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbils, amb objecte que les
persones interessades puguin consultar-lo i presentar les reclamacions que considerin
oportunes. Durant l’esmentat termini d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats
podran constituir-se en Associació administrativa de contribuents.

5. Si no es formulen reclamacions, l’acord inicial s’elevarà a definitiu i es publicarà al BOP.
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Si es produeixen reclamacions es resoldran pel Ple de la Corporació abans d’aprovar
definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials.

6. Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és conegut, i, en
cas contrari, mitjançant edictes.

7. Recaptar les esmentades contribucions especials en quatre terminis, trimestralment.

8. Aplicar l’Ordenança General de Contribucions Especials d’aquest Ajuntament en tot allò no
previst al present acord.

El Sr. Josep Jorba demana la paraula que li es concedida pel Sr. Alcalde i manifesta que
la seva intervenció consti en acta.
El Sr. Jorba fa constar que es la seva despedida d’aquesta legislatura i l’anterior, i
demana disculpes, tant al regidors, personal de l’ajuntament i secretaria, per si alguna
vegada els ha posat en algun compromís, els ha molestat, etc, però que creu que ha fet
la feina que des de l’oposició tenia que fer.
El Sr. Centellas subscriu les paraules del Sr. Jorba en aquest aspecte.
El Sr. Alcalde els desitja una bona festa major a tots.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint-i-una hores i trenta-cinc minuts del dia de la data. En dono fe. La
Secretària.
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