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CERTIFICAT D’ACORD DE PLE MUNICIPAL AJUNTAMENT DE PIERA
NÚRIA HORCAJO i MARTINEZ, Secretària de l’Ajuntament de Piera, província de Barcelona,
CERTIFICA: Que el PLE en sessió extraordinaria celebrada el passat dia 03 de juny de 2020 ,va
prendre entre altres, el següent acord:
2.- Imposició i ordenació de contribucions especials del carrer del Parc 2020 (exp. 330/2020)
Vista la Provisió d'Alcaldia número de document 4055/2020 de data 22 de gener de 2020, incoant el
procediment per a la imposició i ordenació de contribucions especials per a l'execució del projecte
d'obres
de
condicionament
del
carrer
del
Parc
del
municipi
de
Piera.
Vist l'informe de Secretaria amb número de document 4092/2020 de data 22 de gener de 2020, en
relació amb el procediment i la Legislació aplicable per a procedir a la imposició i ordenació de les
contribucions especials.
Vist l'informe tècnic-econòmic amb número de document 9190/2020 de data 10 de febrer i l'informe
d'ampliació de l'anterior amb número de document 16351/2020 de data 6 de març de 2020, on es
posa de manifest la necessitat d'efectuar la imposició i ordenació de contribucions especials per a
l'execució del projecte de condicionament del carrer del Parc del municipi de Piera.
Vist l'informe favorable d'Intervenció amb número de document 17280/2020 de data 10 de març de
2020.
Vist l'informe de Secretaria amb número de document 16938/2020 de data 11 de març de 2020.

Vist el Dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda el Ple de la Corporació adopta el següent
acord:
Primer. Aprovar la imposició de contribucions especials per al finançament de l'execució del
projecte d'obres per el condicionament del carrer del Parc del municipi de Piera, el fet imposable de
les quals està constituït por l'obtenció d'un benefici o augment de valor dels béns afectes a la
realització de les obres.
Segon. Procedir a la determinació i ordenació del Tribut concret d'acord amb el següent:
— El cost previst de l'obra es fixa en 175.311,00 euros i el cost suportat per l'Ajuntament és de
47.719,50 euros.
— Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 127.591,50 euros, equivalent al 90% del cost
suportat. El cost total pressupostat de l'obra tindrà un caràcter merament orientatiu. Si el cost real
resulta superior o inferior del previst, es tindrà en compte aquell a efectes del càlcul de les quotes
corresponents.
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— Aplicar conjuntament com a mòduls de repartiment:
1. Metres lineals de façana de l'immoble: 50%.
2. Valor cadastral: 50%.
Tercer. Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització de l'obra i
establir la quantitat que els mateixos hauran d'abonar a aquest Ajuntament, segons es determina a
l'expedient.
Quart. Exposar i publicar l'Acord provisional íntegre en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, respectivament,
durant trenta dies com a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Els Ajuntament de població superior a deu mil habitants l'hauran de publicar, tanmateix, en un dels
diaris de major difusió de la Província o Comunitat Autònoma.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals
perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels
interessats
en
la
seu
electrònica
d'aquest
Ajuntament
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=816140003
Durant aquest període els propietaris o titulars afectats podran constituir-se en Associació
Administrativa de Contribuents, segons el que es disposa en l'article 36.2 de la TRLRHL.
Cinquè: Notificar aquest acord als interessats i al Departament d’Hisenda, si s’escau.

S’entén aquest certificat, vist el que disposa l’article 206 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a resultes del text definitiu de l’acta, d’ordre i
amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde-President.
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