Ajuntament
EL BRUC

ANUNCI
Es fa públic que de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, el Ple de la Corporació, a la proppassada sessió
ordinària celebrada el dia 19 de juliol de 2017, d’entre d’altres, va aprovar per 7 vots a favor dels regidors
i regidores assistents al Ple municipal, els acords següents :
Primer.- Aprovar la modificació del Projecte d’Urbanització, com operació jurídica complementària, per
la qual correspon la modificació del pressupost, de 1.267.586,55 € (sense IVA), pel que són
1.533.779,73 € (IVA inclòs) segons es detalla a la part expositiva,
Segon.- Aprovar la modificació de la liquidació provisional de conformitat amb l’Annex 1, que seran les
quotes d’urbanització corresponents per als propietaris, i que seran objecte d’inscripció al Registre de la
Propietat amb l’aprovació definitiva de la present operació jurídica complementària.
Tercer.- Notificar el present acord, juntament amb l’Annex 1, a totes les persones interessades, que
són propietaris actuals, antics propietaris i nous adquirents, informant que disposen d’un termini de
quaranta-cinc dies laborables per a interposar al·legacions, els documents i justificacions que estimin
pertinents.
Quart.- Ratificar el present acord a la propera sessió del Ple de la Corporació que es celebri.
Cinquè.- Publicar la ratificació del Ple de la Corporació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i a
un diari de major divulgació.
Sisè.- Notificar el present acord al Departament d’Intervenció, per a incoar l’expedient de la modificació
de pressupost corresponent amb la previsió d’ingressos previstos a les quotes urbanístiques.”
Vist tot el que ha estat exposat, el Ple municipal acorda l’adopció del següent acord:
Únic.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia núm. 359/2017, de dotze de juliol, d’aprovació de l’operació
jurídica complementària del Projecte d’urbanització de Mas Grau, i de la liquidació provisional relacionada
amb el Projecte de Reparcel·lació.
El Bruc, 26 de juliol de 2017
L’Alcalde
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