Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Exp: 2019/4651

EDICTE D'INFORMACIÓ DE PÚBLICA

En data 4 de novembre de 2019 el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària,, entre d'altres, va
adoptar el següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la imposició de quotes urbanístiques corresponents al Projecte
d'Urbanització del carrer Sàlvia i passatge Camp Rabassa, 20 i 28 de l'Escala, l’establiment i
exigència de les quals es legitima pel disposat en l’article 139 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
imultàniament l’aprovació inicial de l’ordenació de les quotes urbanístiques
SEGON.- Ordenar simultàniament
per a cobrir els imports corresponents a les despeses generades en el referit sector, per un total
de 54.117,44 euros.
TERCER.- Aprovar inicialment la relació de subjectes passius,
passius, propietaris de les finques, així
com les quotes singulars que resulten d'aplicar la quantitat a repartir entre ells, compresos dins
de l'àmbit de la UNITAT D'ACTUACIÓ-157,
D'ACTUACIÓ 157, d'acord amb la Memòria dels serveis tècnics que
té en compte els percentatges establerts
establerts en el Projecte de Reparcel·lació aprovat definitivament.
QUART.- Determinar que les quotes assenyalades tenen caràcter provisional i a compte de la
liquidació definitiva dels costos d’urbanització que procedeixin una vegada realitzada l’activitat
urbanitzadora
banitzadora en l’esmentat sector, i prèvia presentació de la certificació definitiva de
l’execució de l’obra.
CINQUÈ.- Establir que la recaptació de les quotes es realitzarà en UN ÚNIC termini.
SISÈ.- Advertir que en cas d'impagament de les quotes d'urbanització
d'urbanització en el termini que
s'estableixi a les liquidacions, comptat des dia següent a la seva notificació que es realitzarà en
el seu dia, es procedirà, d'acord amb els arts. 100.1a) i 101 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les
l Administracions Públiques, a l'exacció de les quotes
impagades mitjançant la via de constrenyiment sobre el patrimoni dels propietaris de finques
afectades, amb el recàrrec del 20% de constrenyiment i amb els interessos de demora que
corresponguin.
SETÈ.- Notificar individualment aquests acords i les liquidacions resultants als subjectes
passius corresponents i als que resultin interessats, i publicar-ho
publicar ho al BOP de Girona, i al DOGC
durant un termini de 30 dies hàbils, dins dels quals els interessats poden
poden examinar l’expedient i
presentar les al·legacions que creguin oportunes.

Si no es produeixen al·legacions dins l’esmentat termini, l’acord 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 quotes
urbanístiques, el percentatge del cost que han de satisfer o les quotes assignades.
Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la Corporació abans d’aprovar
definitivament la imposició i ordenació de les quotes urbanístiques.
Així mateix, els propietaris afectats per la realització de les obres es podran constituir 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.
L’expedient tramitat a l’efecte, s’exposa al públic de tal forma que tot el que sigui interessat
pugui, en un termini de 30 dies hàbils, presentar quantes al·legacions i suggeriments considerin
oportuns.
L'Escala a data de signatura electrònica.
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