Diligència.- L’estenc jo, secretària, de la Comissió d'Organització i Seguretat Ciutadana per fer constar que la
present proposta es va dictaminar amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vots (PP i C’s), en
sessió ordinaria celebrada el 13.09.19.

Expedient: EX173 / 2018 / 007990
Àrea: Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Servei: Serveis econòmics
Assumpte:Aprovar contribucions especials en el projecte de clavegueram de la vorea esquerra de Santandria
(UA19A, UA20 I UA21)

PROPOSTA DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
El Ple celebrat en data 21 de març de 2019 va acordar l’aprovació inicial de la imposició i l'ordenació de
contribucions especials per finançar la realització de les obres relatives al projecte de clavegueram de la
vorera esquerra de Santandria (UA19A, UA20 i UA21)
Al BOIB núm. 43 de data 4 d’abril de 2019 s’anuncia l’exposició al públic de l’expedient aprovat
inicialment pel Ple per un termini de trenta dies perquè els interessats puguin presentar reclamacions.
S’han presentat quatre reclamacions pels interessats en l'expedient d’acord amb el certificat de
secretaria emès en data 19 d’agost de 2019.

Identif. doc. elect.: ES-07015-2019-607a7b9f-2569-44c0-a535-90abb8e5bc9c 04/09/2019 14:07:53 Pag.:1/2
Ajuntament de Ciutadella de Menorca-L01070159- Org.:L01070159 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

L’enginyer municipal ha informat les al·legacions en data 13 d’agost de 2019.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'informe-proposta de Secretaria/Intervenció de data
03/09/2019.
Per tot l'exposat:
PROPÒS:
PRIMER. Estimar les al·legacions presentades:
- Al·legació núm. 1 de data 16/04/2019 (RE7015) a nom de Josep Piris Gaimundi.
Comunica canvi propietari de la finca amb referència cadastral 2166117EE7226N0001ZA.
- Al·legació núm. 2 de data 17/04/2019 (RE 7168) a nom de Clara Pons Rotger
Comunica que la finca amb referència cadastral 2126813EE7222N0001AS no és de la seva
propietat. Es modifiquen les quotes provisionals amb els noms dels actuals propietaris.
- Al·legació núm. 3 de data 23/04/2019 (RE 7222) a nom de M. Teresa Pons Fraga
Comunica que a la finca amb referència cadastral 2126831EE7222N0001RS, els m2 assignats
no són correctes. Aporta escriptura. Es modifiquen les quotes provisionals d’acord amb els m2 reals.
- Al·legació núm. 4 de data 23/04/2019 (RE 7223) a nom de M. Teresa Pons Fraga
Comunica que a la finca amb referència cadastral 2126830EE7222N001KS, no és de la seva
propietat. Es modifiquen les quotes provisionals amb els noms del actuals propietaris així com es fa una
modificació dels m2 assignats inicialment.
SEGON. Aprovar amb caràcter definitiu, una vegada resoltes les al·legacions presentades, la imposició i
l'ordenació de les quotes provisionals de les contribucions especials per al finançament de la del projecte
de clavegueram de la vorera esquerra de Santandria (UA19A, UA20 i UA21)..
TERCER. Determinar el Tribut concret d'acord al següent:
— El cost previst de l’obra es fixa en 260.326,09 euros i a repartir entre els beneficiaris és de
234.293,48 euros equivalent al 90% del cost total previst de les obres.
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- El cost total pressupostat de les obres tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major
o menor que el previst, es prendrà aquell a l'efecte del càlcul de les quotes definitives corresponents.
QUART. Que s'aprovi definitivament la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització
de l’obra i establir la quantitat que aquests hauran d'abonar a aquesta Entitat.
CINQUÈ. Notificar de forma individualitzada als beneficiaris la quota que resulta de la quota provisional
de la contribució aprovada.
SISÈ. Publicar en el BOIB l’acord definitiu.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà.
El regidor delegat
José López Bosch
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Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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