ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 15 DE MARÇ DE 2007.
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PER

2)

Aprovació si s’escau, de les modificacions introduïdes per la
Generalitat, en els Estatuts del Consorci Urbanístic per al
desenvolupament del sector d’interès supramunicipal les
Camposines, al TM de la Fatarella.

L’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada en data 4 d’agost de
2006,
va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Consorci Urbanístic
supramunicipal pel desenvolupament del sector Camposines, en el TM de la
Fatarella,
així com els Estatuts que havien de regir l’organització i
funcionament del consorci esmentat.
En data 24 d’octubre de 2006, el Govern de la Generalitat va autoritzar la
constitució del consorci, segons els estatuts annexes al mateix acord,
publicats ambdós en el DOGC núm. 4763, de data 17.11.2006.
Aquests estatuts publicats contenen algunes modificacions respecte el text
inicial aprovat per l’Ajuntament.
Segons l’Assessoria Jurídica de la Generalitat, les modificacions no són
substancials i les justifica en l’informe tramès als ajuntaments adherits al
consorci.
No obstant això, es considera procedent sotmetre’ls novament a consideració
de l’Ajuntament, amb l’adopció d’un nou acord sobre el text definitiu dels
estatuts de referència.
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 22.2b) i 47.2g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i 313 a 324 del Decret 179/1995, de 19 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar els estatuts definitius que regiran l'organització i
funcionament del Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector
d’interès supramunicipal les Camposines, al TM de la Fatarella, publicats
íntegres en el DOGC núm. 4763, de data 17.11.06.
SEGON: Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta
dies, a efectes d'examen i de reclamacions.
TERCER: Donar-ne trasllat a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat, per al seu coneixement i als efectes escaients.
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QUART: Trametre una certificació del present acord a l'Ajuntament de la
Fatarella, als efectes de coordinar la informació pública i comunicació a la
DGAL dels acords dels respectius ajuntaments adherits al consorci.
CINQUÈ: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
3. Aprovació inicial si s’escau, de la imposició i ordenació de
contribucions especials per obres d’urbanització.
A) Urbanització av. Catalunya, 3ª fase.
El Sr. Alcalde va exposar que s’havien d’iniciar les obres d’urbanització de l’av.
Catalunya, 3ª fase, i que de conformitat amb el que establia el Pla de
Finançament d’Inversions del Pressupost Municipal vigent,
proposava
prèviament al Ple de la Corporació aprovar l’ordenació i imposició de
contribucions especials a satisfer els veïns directament beneficiats per l’obra,
en els termes següents:
-Cost de l'obra:

164.356,71€ (segons projecte) 100%

Finançament:
-Subvenció PUOSC-06:

83.050,00€

50,53%

-Subvenció PAM-05:

12.359,00€

7,52%

-CCEE:

30.268,04€

18,42%

-Aportació Mpal.:
38.679,67€
23,53%
________________________________________
Total:
164.356,71€ 100,00%

Percentatge que representa l'import a recaptar en concepte de CCEE respecte el cost
de l'obra que suporta l'Ajuntament, un cop deduïts els ajuts i les subvencions
atorgades:

-Cost que suporta l'Ajuntament:

68.947,71€

-Import a recaptar en concepte
de CCEE:

30.268,04€

-Percentatge:

43,90%

-Mòdul de repartiment: metres lineals de façana.
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Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l’informe de Secretaria-Intervenció, obrant a l’expedient;
Vistos els articles 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 15 a 19 i 28 a 37 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;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres d'Urbanització de l'av. Catalunya, 3ª fase", en els
termes següents:
-Cost de l'obra, segons projecte tècnic aprovat:...........................164.356,71€
-Ajuts i subvencions:.......................................................................95.409,00€
-Cost que suporta l'Ajuntament:......................................................68.947,71€
-Import a recaptar en concepte de contribucions
especials:........................................................................................30.268,04€
(equivalent al 43,90 per 100 del cost que suporta l'Ajuntament)
-Mòdul de repartiment: Metres lineals de façana.
-Subjectes Passius: Els propietaris dels immobles afectats per les obres,
segons relació obrant a l'expedient.
SEGON: Determinar que de conformitat el que estableix l'article 31.3 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, el cost de l'obra té caràcter de mera
previsió, si el cost real fos superior al previst, es tindrà en consideració aqueix
darrer a efectes de calcular les quotes corresponents a les contribucions
especials.
TERCER: Sotmetre el present acord a informació pública durant un termini de
trenta dies, durant el qual els interessats podran examinar l'expedient a la
Secretaria Municipal i presentar les reclamacions que considerin oportunes
davant del Ple de la Corporació.
QUART: Determinar que durant el període d'exposició pública de l'acord, els
propietaris o titulars afectats per la realització de les obres, podran constituir-se
en associacions administratives de contribuents, sempre que l'acord s'adopti
per la majoria absoluta dels afectats i que representin els dos terços de les
quotes que han de satisfer-se.
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CINQUÈ: Determinar tanmateix que un cop transcorregut el tràmit d'informació
pública, si no s'ha presentat cap tipus de reclamació o al·legació, l'acord plenari
fins aleshores provisional esdevindrà adoptat amb caràcter definitiu.
b) Xarxa de clavegueram i rases per a xarxa d’aigua potable al carrer Doctor
Ferran.
El Sr. Alcalde va exposar que s’havien d’iniciar les obres nomenades “Xarxa de
clavegueram i rases per a xarxa d’aigua potable al carrer Doctor Ferran”, i que
de conformitat amb el que establia el Pla de Finançament d’Inversions del
Pressupost Municipal vigent, proposava prèviament al Ple de la Corporació
aprovar l’ordenació i imposició de contribucions especials a satisfer els veïns
directament beneficiats per l’obra, en els termes següents:
-Cost de l'obra:

7.791,45€ (segons memòria tècnica 100%)

Finançament:
-Subvencions:

0,00€

-CCEE:

4.674,94€

0,00%
60,00%

-Aportació Mpal.:
3.116,51€
40,00%
________________________________________
Total:
7.791,45€ 100,00%

Percentatge que representa l'import a recaptar en concepte de CCEE respecte el cost
de l'obra que suporta l'Ajuntament, un cop deduïts els ajuts i les subvencions
atorgades:

-Cost que suporta l'Ajuntament:

7.791,45€

-Import a recaptar en concepte
de CCEE:

4.674,94€

-Percentatge:

60,00%

-Mòdul de repartiment: metres lineals de façana.

Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l’informe de Secretaria-Intervenció, obrant a l’expedient;
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Vistos els articles 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 15 a 19 i 28 a 37 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;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres nomenades “Xarxa de clavegueram i rases per a xarxa
d’aigua potable al carrer Doctor Ferran”, en els termes següents:
-Cost de l'obra, segons memòria tècnica aprovada:.........................7.791,45€
-Ajuts i subvencions:.................................................................................0,00€
-Cost que suporta l'Ajuntament:........................................................7.791,45€
-Import a recaptar en concepte de contribucions
especials:..........................................................................................4.674,94€
(equivalent al 60,00 per 100 del cost que suporta l'Ajuntament)
-Mòdul de repartiment: Metres lineals de façana.
-Subjectes Passius: Els propietaris dels immobles afectats per les obres,
segons relació obrant a l'expedient.
SEGON: Determinar que de conformitat el que estableix l'article 31.3 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, el cost de l'obra té caràcter de mera
previsió, si el cost real fos superior al previst, es tindrà en consideració aqueix
darrer a efectes de calcular les quotes corresponents a les contribucions
especials.
TERCER: Sotmetre el present acord a informació pública durant un termini de
trenta dies, durant el qual els interessats podran examinar l'expedient a la
Secretaria Municipal i presentar les reclamacions que considerin oportunes
davant del Ple de la Corporació.
QUART: Determinar que durant el període d'exposició pública de l'acord, els
propietaris o titulars afectats per la realització de les obres, podran constituir-se
en associacions administratives de contribuents, sempre que l'acord s'adopti
per la majoria absoluta dels afectats i que representin els dos terços de les
quotes que han de satisfer-se.
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CINQUÈ: Determinar tanmateix que un cop transcorregut el tràmit d'informació
pública, si no s'ha presentat cap tipus de reclamació o al·legació, l'acord plenari
fins aleshores provisional esdevindrà adoptat amb caràcter definitiu.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a un quart de tres de la tarda de la data al
començament assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, quinze de març de dos mil set.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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