BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Dimarts, 20 de febrer de 2018 - Número 36

Administració Local
2018-01333
Ajuntament de Gandesa
ANUNCI
El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada en data 25 de gener de 2018, va aprovar
provisionalment la imposició i ordenació de contribucions especials per les obres de “Recuperació de la zona
delimitada pels carrers d’Horta, Santa Maria i de la Presó”, a Gandesa, en els termes següents:
-

Cost de l’obra: .................................................................................... 345.648,47 €
Ajuts i subvencions: ........................................................................... 217.077,00 €
Cost que suporta l’Ajuntament: .......................................................... 128.571,47 €
Import a recaptar en concepte de contribucions especials:.................. 77.142,88 €
(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.
De conformitat amb 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.
En compliment del que determina l’article 17 del text legal abans esmentat l’acord provisional adoptat per
l’establiment i ordenació de les contribucions especials de referència, se sotmet a informació pública durant un
termini de trenta dies, durant el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes davant del Ple de la Corporació.
Així mateix, durant el període d’exposició pública dels acords, 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, d’acord amb el
que determina l’article 37 del RDL 2/2004, de 5 de març abans esmentat.
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