Ajuntament de Moià

Departament: Intervenció i tresoreria
Tema: Imposició i ordenació de contribucions especials del lateral dels
Bombers
Expedient: 289/2019

PROVISIÓ D'ALCALDIA
A la vista del Decret d’alcaldia 2019-0542, de 9 de juliol de 2019, pel qual es va
aprovar definitivament el projecte denominat “Projecte executiu d’obres municipals
ordinàries de primer establiment d’ Urbanització del carrer Bombers“ amb un
pressupost d’execució material de CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTS ONZE
EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (57.611,56 €) i un pressupost d’execució
de contracte de SEIXANTA-NOU MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB
NORANTA-NOU CÈNTIMS (69.709,99€), relatiu a la realització d'una obra, i sent
que la seva execució forma part de l'exercici econòmic previst per al present any, i en
ús de les competències locals reconegudes pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local,

DISPOSO
1. Incoar l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials dirigit a
finançar el projecte “Obres municipals ordinàries de primer establiment
d’Urbanització del carrer Bombers”.
2. Que pel Secretari d'aquest Ajuntament s'emeti informe sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
3. Que es publiqui al portal web de l'Ajuntament Consulta Prèvia per recaptar
l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives.
4. Que s'emeti informe tècnic-econòmic en el qual es posi de manifest la
necessitat d'efectuar la imposició i l'ordenació de contribucions especials per
l’execució de l'obra municipal.
5. Que s'emeti informe d'intervenció per l'òrgan Interventor.

L’Alcalde
Dionís Guiteras i Rubio
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