
 

 

 

 

 

ANUNCI 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en sessió de data 12 de juny de 2014 
va acordar imposar contribucions especials per l’execució de les obres de “Renovació 
d’infraestructures i serveis dels carrers del nucli antic”, que té la seva justificació en el 
benefici concret, directe i especial dels immobles de l’àmbit del projecte. 

Així mateix es va aprovar l’ordenació de les contribucions especials per a la 
determinació dels seus elements necessaris de la següent manera: 

a) El cost previst de l’obra, segons projecte tècnic, susceptible de generar un 
benefici particular als immobles de l’àmbit del projecte és de 172.342,58 € 
(sobre el cost total del projecte de 301.987,89 € ) i el cost suportat per 
l’Ajuntament és de 92.203,13 €, a conseqüència de la deducció proporcional de 
la subvenció del PUOSC de 80.139,45 €  (del total de 140.423,07 €) 

b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 50.711,72 €, equivalent al 
55% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de simple previsió a la 
resta del cost real de l’execució de l’obra. 

c) S’aplica com a mòdul de repartiment de forma conjunta els metres lineals de 
façana dels immobles que donen a l’àmbit del projecte, la seva superfície 
ponderada en funció dels metres lineals de façana imputats, i el seu volum 
edificable atenent la diferent qualificació urbanística de les finques de l’àmbit. 

d) S’aprova la relació de subjectes passius i quotes individuals resultants d’aplicar 
la quantitat a repartir entre els beneficiaris els valors del mòduls aplicables. 

e) En tot allò no previst en aquest acord, regeix l’Ordenança fiscal general 
reguladora de contribucions especials. 

 

Tot el què s’exposa al públic per un termini de trenta dies a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci al BOPB, web de l’Ajuntament i tauler d’anuncis municipal, 
perquè es pugui examinar el procediment i presentar-se les reclamacions que s’estimin 
pertinents. L’expedient es pot consultar a les oficines municipals, plaça del Marquès de 
la Quadra, 1 de Sant Julià de Vilatorta, en horari d’atenció al públic (de dilluns a 
divendres de 10 a 15 hores i dimarts i dijous tardes de 17 a 20 hores). En el supòsit 
que no es presentin al·legacions s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de 
prendre cap altre acord. 

Sant Julià de Vilatorta, 13 de juny de 2014 

L’alcalde 

Joan Carles Rodríguez Casadevall 


