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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 6/2015
Caràcter: extraordinari
Data: 12/08/2015
Horari: de 20:05 a 20:20 hores
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Blancafort
- Assistents.
Magí Baltà Ventura, alcalde
Enric París Daran, 1r tinent d’alcalde
Josep Maria Remolà Anglès, 2n tinent d’alcalde
Maria Sahun Jové
Joan Pijuan Pardell
Vanesa Sans Rosich
Judit García Baltà, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari acctal.
- Ordre del dia.
1.- Aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials per les obres d’ Asfaltat
dels carrers Xipella, Sort i Fortuny.
2.- Aprovació de la certificació única de les obres d’ Asfaltat dels carrers Xipella, Sort i Fortuny.
- Desenvolupament de la sessió.
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió extraordinària i
primera convocatòria, a les 20:05 hores del dia 12 d’agost de 2015.
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, el senyor alcalde obre
la sessió, passant a tractar-se els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- Aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials per les obres
d’ Asfaltat dels carrers Xipella, Sort i Fortuny.

1. Antecedents:
1.1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el dia 17 de febrer de 2015, va aprovar
provisionalment la imposició i, simultàniament, l’ordenació de contribucions especials per
l’execució de l’obra municipal ordinària anomenada “Asfaltat dels carrer Xipella, Sort i
Fortuny”.
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1.2. Aquest acord va estar exposat al públic mitjançant edictes publicats al BOP de Tarragona
núm. 51, de data 3 de març de 2015, i al tauler d’anuncis de la Corporació, per un termini de 30
dies hàbils.
1.3. Com que no s’hi han formulat reclamacions, i d’acord amb el que estableix l’art. 17 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest acord ha esdevingut definitiu.
1.4. El cost final de l’obra és el mateix que s’havia previst en l’acord d’aprovació provisional.
Una vegada executades totes les obres, el cost real és de 21.285,47 euros i el cost suportat per
l’Ajuntament és de 10.744,47 euros, un cop deduïda la subvenció de 10.541,00 euros atorgada
per la Diputació de Tarragona, per la qual cosa correspon repercutir en concepte de contribucions
especials l’ import de 9.670,02 euros, corresponents al 90% del cost suportat per l’Ajuntament.

2. Fonaments de dret:
L’art. 33.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, disposa que, una vegada finalitzada la realització de les obres,
es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, girant
les liquidacions que procedeixin i compensant com a lliurament a compte els pagaments
anticipats que s’hagin efectuat.
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels set membres que el componen, ACORDA:
1r.- Aprovar la liquidació definitiva de l’obra “Asfaltat dels carrers Xipella, Sort i Fortuny”, a
repartir de la manera següent:
1.1. Cost final de l’obra: 21.285,47 euros
1.2. Cost suportat: 10.744,47 euros, deduïda la subvenció de 10.541,00 de la Diputació.
1.3. Distribució del repartiment de despeses:
a) Contribucions especials: 9.670,02 euros
b) Ajuntament: 1.074,45 euros
2n.- Aprovar la liquidació individual definitiva, segons consta en el document annex, i notificarla als subjectes passius amb el corresponent peu de recursos.
2.- Aprovació de la certificació única de les obres d’ Asfaltat dels carrers Xipella, Sort i
Fortuny.
Acte seguit, pel secretari interventor es dóna compte de la certificació única de les obres
d”Asfaltat dels carrers Xipella, Sort i Fortuny”, incloses en el Pla Especial d’Inversions
Municipals de la Diputació de Tarragona, PEIM 2015, que ha emès el seu tècnic director, senyor
Albert Pons Sora, per un import de 21.043,47 euros, en concepte de les obres d’asfaltat
realitzades per l’empresa adjudicatària Àrids Romà S.A.U. en el mes de juliol passat.
Aquesta certificació presenta el següent estat econòmic:
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Pressupost total d’adjudicació:
Import d’obra executada durant el mes:
Total certificat:
Import de l’obra pendent d’executar:

21.043,47 €
21.043,47 €
21.043,47 €
0,00 €

Comprovada la realització de l’obra certificada i atesa la conformitat dels serveis tècnics
municipals, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels set membres que el componen la
seva aprovació i tramesa a la Diputació de Tarragona, per tal de poder rebre la subvenció que hi
pertoca.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 20:20 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

