Ajuntament de l’Escala
vila marinera

EDICTE
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PUBLICA
APROVACIO DEFINITIVA DE LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER L'EXECUCIO DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CR
SÀLVIA I PASSATGES DEL CAMP RABASSA 20 I 28.
En compliment del que disposa l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es
fa públic que el Ple Municipal, de data 4 de novembre de 2019, va aprovar
provisionalment la imposició i ordenació de Contribucions especials del Projecte
d'urbanització del carrer Sàlvia i passatges Camp Rabassa 20 i 28 de L'Escala.
Els susdits acords, junt amb la resta de l’expedient ha estat exposats al públic durat el
termini legal de 30 dies, l’exposició va ser anunciada al BOP de Girona número 214 de
8 de novembre de 2019, en el tauler d’edictes municipal i anunciat al diari El Punt Avui
el dia 7 de novembre de 2019 sin que en aquest termini s’hagin formulat reclamacions,
pel que els esmentats acords han quedat definitivament aprovats de forma automàtica.
El text íntegre dels acords és el següent:
“PRIMER. Aprovar inicialment la imposició de contribucions especials per l’execució de
les obres d'urbanització del carrer Sàlvia i passatge Camp Rabassa, 20 i 28 de
l'Escala, definides pel projecte tècnic aprovat definitivament en data 30 d'octubre de
2019, l’establiment i exigència de les quals es legítima per l’obtenció d’un benefici o
per un augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
SEGON. Ordenar simultàniament i de conformitat amb els documents tècnics,
l’aprovació inicial de l’ordenació de les contribucions especials per a cobrir els imports
corresponents a les despeses generades en el referit sector, per un total de
286.458,02 euros.
TERCER. Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 243.489,32 euros,
equivalent al 85% del cost suportat. El cost total pressupostat de l’obra tindrà caràcter
de mera previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, s’agafarà aquell a
efectes del càlcul de les quotes corresponents per a determinar la liquidació definitiva.
QUART. Aplicar un únic mòdul de repartiment el volum edificable de l’immoble, en
base a una única qualificació urbanística de les finques incloses en el projecte.
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CINQUÈ. Aprovar la relació de subjectes passius contribuents i les quotes individuals
que resulten d’aplicar a la base imposable el mòdul establert, referides a cadascuna de
les finques i propietaris afectats, segons consta en l’annex adjunt.
SISÈ. Exposar al públic el present acord junt amb la resta de l’expedient mitjançant
anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i per publicació al BOP així com en el
“Punt Diari”, com diari dels de més difusió de la província, durant trenta dies hàbils, en
els quals les persones interessades poden examinar l’expedient, demanar audiència i
presentar-hi les reclamacions que estimin escaients.
SETÈ. Si no es produeixen al·legacions dins l’esmentat termini, l’acord provisional
esdevindrà definitiu sense necessitat d’ulterior acord i s’ha de notificar individualment a
cada subjecte passiu les quotes que corresponguin si fos conegut, i en el seu defecte,
mitjançant edicte, podent formular recurs de reposició davant el Ple de la Corporació,
ja sigui per la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que
han de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.
VUITÈ. En cas de produir-se reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la
Corporació abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les quotes
urbanístiques.
NOVÈ. Convidar als propietaris afectats per la realització de les obres podran
constituir-se en Associació Administrativa de Contribuents durant el període
d’informació pública del present acord, seguint els tràmits previstos a l’article 36 i 37
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.”
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El que es fa públic en compliment del que disposa l’article 17.4 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals RDL 2/2004, de 5 de març, amb l’advertiment
de que de conformitat amb el que preveu l’article 19 del citat text legal, contra dits
acords podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos
a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci en el BOP.
L'Escala, a data de la signatura electrònica
L'Alcalde,
Víctor Puga i López.

Document signat per VICTOR JOSE PUGA LOPEZ
en data 23/01/2020
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