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cions que creguin oportunes. Durant aquest
període d'exposició pública, els propietaris o
titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de contribuents.
Cinquè. - Si no hi ha reclamacions, l'acord
inicial esdevé definitiu i es publicarà en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació per majoria absoluta abans d'aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials.
Sisè. - Acordar el pagament anticipat del
50% de les quotes provisionals a liquidar al
moment de la notificació individual d'aquestes i sempre que les obres hagin començat
efectivament.
Setè. - Aplicar l'Ordenança general de
contribucions especials en tot allò que no
prevegi aquest acord."
Tona, 28 de febrer de 2005.
L'Alcaldessa, Ma. Antònia Serra Baucells.
022005005085
A

Tona
ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia
24 de febrer de 2005, va acordar el següent:
"El Ple, en sessió de data 30 de desembre
de 2004, va aprovar definitivament el projecte d'urbanització del carrer Nostra Senyora
de Núria al municipi de Tona, redactat per
l'Arquitecte el Sr. Lluís Soler i Montagut, amb
un pressupost d'execució per contracta de
226.776,23 EUR, el qual inclou els dos trams
següents:
1. Tram carrer Nostra Senyora de Núria
entre el carrer Sant Joaquim i el carrer Goya:
97.452,15 EUR.
2. Tram carrer Nostra Senyora de Núria
entre el carrer Goya i el passeig de La Suïssa:
129.324,08 EUR.
Per Decret de l'Alcaldia de data 10 de
febrer de 2005, es va resoldre iniciar l'expedient de contribucions especials i demanar
els informes corresponents.
Els Serveis tècnics municipals i el secretari
interventor han emès els corresponents informes tècnic i jurídic, que consten en l'expedient.
D'acord amb el que disposen els articles
28 i 58 del TRLRHL, l'Ajuntament pot establir
i exigir contribucions especials per realitzar
obres municipals, sempre que es produeixi
un benefici o augment de valor en els béns
dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l'àmbit de les competències de l'Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L'obra d'urbanització del carrer Nostra
Senyora de Núria al municipi de Tona té
aquesta consideració perquè s'inclou en una
de les enumerades en l'article 29 del
TRLRHL.
D'acord amb l'article 15.1 de la TRLRHL,
correspon a les entitats locals acordar la

imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions
especials, l'art. 34.1 del TRLRHL preveu que
l'exacció de les contribucions especials
requerirà l'adopció prèvia de l'acord d'imposició i ordenació en cada cas concret.
La base imposable serà com a màxim del
90% del cost que l'Ajuntament suporta per
realitzar aquesta obra.
Per tant, la Comissió Informativa Directorial proposa al Ple l'adopció de l'acord
següent:
Primer. - Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l'execució de
l'obra d'urbanització del carrer Nostra Senyora de Núria al municipi de Tona, l'establiment i exigència de les quals es legitima per
l'obtenció d'un benefici o per l'augment de
valor dels immobles de l'àrea beneficiada.
Segon. - Ordenar simultàniament el tribut
concret d'acord amb les següents determinacions:
2.1. El cost previst de l'obra es fixa en
255.423,47 EUR, i el cost suportat per l'Ajuntament és de 25.542,35 EUR.
2.2. Es fixa la quantitat que s'han de repartir els beneficiaris en 229.881,12 EUR,
corresponents al 90 % del cost suportat.
Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l'obra, si el cost real
és més alt o més baix que el previst, s'ha de
prendre aquest cost a efectes del càlcul de les
quotes, s'han d'assenyalar els subjectes passius i s'han de girar les liquidacions que
siguin necessàries.
2.3. S'apliquen conjuntament com a
mòduls de repartiment de la base imposable
els mòduls de metres lineals de façana i
volum edificable (aplicant un percentatge del
50% per cadascun dels mòduls indicats).
Tercer. - Aprovar que la determinació de
la relació de subjectes passius i les quotes
singulars que resulten d'aplicar a la quantitat
que es reparteixen els beneficiaris el valor
dels mòduls aplicables, es farà mitjançant
decret de l'Alcaldia.
Quart. - Exposar l'expedient a informació
pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i publicar-lo al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA durant trenta dies hàbils, durant els
quals les persones interessades poden examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Durant aquest
període d'exposició pública, els propietaris o
titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de contribuents.
Cinquè. - Si no hi ha reclamacions, l'acord
inicial esdevé definitiu i es publicarà en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació per majoria absoluta abans d'aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials.
Sisè. - Acordar el pagament anticipat del
50% de les quotes provisionals a liquidar al
moment de la notificació individual d'aquestes i sempre que les obres hagin començat
efectivament.
Setè. - Aplicar l'Ordenança general de

contribucions especials en tot allò que no
prevegi aquest acord."
Tona, 28 de febrer de 2005.
L'Alcaldessa, Ma. Antònia Serra Baucells.
022005005086
A

Tona
ANUNCI
L'Ajuntament aprovà, en sessió del 28
d'octubre de 2004, l'Ordenança sobre la
incorporació de sistemes de captació d'energia solar tèrmica als edificis i construccions
situats en el terme municipal. En el període
d'informació pública obert per edicte publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm.
277, del dia 18 de novembre de 2004, Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. núm.
4265 del dia 22 de novembre de 2004 i diari
El Periódico del dia 14 de gener de 2005, no
s'han presentat observacions, per la qual
cosa cal entendre elevat a definitiu l'acord
d'aprovació inicial.
El text de l'ordenança esmentada és el que
apareix publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona núm. 159, del 3 de
juliol de 2004, pàgines 21 a 24, amb una
modificació a l'article 3, respecte a l'ús
industrial, quan sigui preceptiva la
instal·lació de dutxes per al personal, sempre
que siguin més de 15 persones.
Contra les resolucions de referència, que
són definitives en via administrativa, es podrà
interposar, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al d'aquesta
publicació, recurs contenciós administratiu
davant la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient.
El que es publica als efectes oportuns.
Tona, 24 de febrer de 2005.
L'Alcaldessa, Ma. Antònia Serra Baucells.
022005005087
A

Torelló
ANUNCI
Anunci d'exposició pública de l'acord provisional de modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 2.
En compliment del que disposa l'article 17
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia
que l'Ajuntament en sessió del Ple de data 28
de febrer de 2005 ha aprovat amb el quòrum
legalment exigible l'acord següent:
Aprovar provisionalment la modificació de
l'Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de la
taxa per subministrament d'aigua potable al
Municipi, que haurà de regir per a l'exercici
2005 i següents.

