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PLE EXTRAORDINARI DE L’1 DE SETEMBRE DE 2015 

PUNT PRIMER.- REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER ES COLLIR ELS MEMBRES 
QUE HAURAN DE FORMAR PART DE LA MESA ELECTORAL DE L ES ELECCIONS AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 20 15. 
 
PUNT SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITVA D’IMPOS ICIÓ I ORDENACIÓ DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “ASFALTAT DEL CAMÍ 
DE CAL FERRET A CAL MAIOLES”.  
Primer.- Estimar l’al·legació presentada pel Sr. Josep Ma. Ferret Guasch, en el sentit 
d’acceptar reduir la quota provisional a l’import de 1.032,26 euros, anant a càrrec de 
l’Ajuntament de Font-rubí la diferència de 810,40 euros.   
Segon.-  Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra 
“Asfaltat del Camí de Cal Ferret a Cal Maioles”, l’establiment i exigència de les quals és 
legítima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea 
beneficiada. 
Tercer.- Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents determinacions: 

A.  El cost previst de l’obra es fixa en 24.317,37 euros i el cost aprovat per l’Ajuntament 
es fixa en 9.661,44 euros, un cop deduïda la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona d’un import de 14.655,93 euros. 
B. Es fixa la quantitat que s’ha de repercutir als beneficiaris en 6.435,69 euros 
corresponents al 66,61% 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. 
C. S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable 50% per número 
d’habitatges i 50 % per metres quadrats construïts a cada finca, d’acord amb l’informe 
emès per l’arquitecte municipal. 

Quart.- Aprovar definitivament la relació de subjectes passius i les quotes provisionals que 
resulten d’aplicar a la quantitat que es reparteix als beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, 
d’acord amb el quadre adjunt: 
 

Núm. Subjecte 
Passiu 

Habitatge Import per 
núm. 

d’habitatge  

Import 
superfície 
construïda 

Quota 
provisional  

1 Josep Ma. 
Ferret Guasch 

Cal Josep Ma. 
Ferret Guasc 

724,61 € 307,65 € 1.032,26 € 

2 Joan Tarrida 
Santacana 

Cal Sardiner 724,61 € 829,16 € 1.553,77 € 

3 Rosa Llopart 
Busquets 

Cal Maioles (1) 724,61 € 885,44 € 1.610,05 € 

4 Rosa Llopart Cal Maioles (2) 724,61 € 482,74 € 1.207,35 € 
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Busquets 
5 Josep Ma. Vives 

Gol 
Ca l’Obaguer 724,61 € 307,65 € 1.032,26 € 

TOTAL   3.623,05 € 2.812,64 € 6.435,69 € 
 
Cinquè.-  Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, al seu 
domicili si és conegut i, si no, mitjançant edictes.  
Sisè.-  Recaptar aquestes contribucions especials en un sol termini, junt amb la liquidació 
definitiva, al finalitzar les obres. 
Setè.- Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials vigent en tot allò que no prevegi 
aquest acord.  
Vuitè.-  Publicar aquest acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el tauler d’edictes de la Corporació i en la pàgina web municipal www.font-
rubi.org. 
Subjecta la proposta a votació, el resultat de la m ateixa és el següent: 9 (nou) vots a 
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal d e CIU i 3 (tres) vots del Grup Municipal 
d’ERC-AM. Per tant, la proposta s’aprova per unanim itat. 
 


