CERTIFICO:
Que en la sessió extraordinària de data 4 de febrer de 2021 es va adoptar , per set vots a
favor, la unanimitat dels membres presents, el següent acord:
"Fets
En data 25 de març de 2015, per resolució de l’alcaldia, publicada en el BOPT numero 77 de data 2 d’abril de 2015
i notificada a tots els interessats que varen presentar al·legacions, es va aprovar el Projecte d’urbanització
anomenat “ Arranjament de la pavimentació i el serveis de la Urbanització Picarany d’Almoster” redactat per poder
adequar la Urbanització El Picarany a les condicions establertes i poder recepcionar-la .
L’Ajuntament d’Almoster, va aprovar amb caràcter definitiu el projecte de reparcel·lació econòmica de la
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urbanització El Picarany per decret de l’alcaldia de data 25 de maig de 2017 ,que es va publicar en el BOP núm.
113 de data 13 de juny de 2017 i que ha estat inscrit al Registre de la Propietat numero 2 de Reus.
L’esmentat projecte de reparcel·lació econòmica inclou el compte de liquidació provisional, mitjançant el qual s’
imputa a cada finca adjudicada les despeses d’urbanització que li corresponen.
Les liquidacions provisionals practicades en base al compte de liquidació provisional de la reparcel·lació han de
ser regularitzades, un cop finalitzada l’obra d’urbanització, mitjançant l’aprovació del compte de liquidació definitiu.
Les obres d'urbanització han estat recepcionades per acord del Ple de data 3 de desembre de 2020.
La secretaria interventora ha emes informe jurídic en data 4 de gener de 2021.
Els serveis tècnics han emes l'informe amb el compte definitiu amb el detall individualitzat i en proporció al
percentatge d’adjudicació que cada propietari té assignat en el compte de liquidació .
Fonaments de dret
- D.L. 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei d’Urbanisme.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar provisionalment el compte de liquidació definitiva d'acord amb l'estipulat en l'informe dels
Serveis Tècnics de data 1 de febrer de 2021 i que consta a l'expedient.
SEGON. Sotmetre la proposta de compte de liquidació definitiva a un període d'informació pública d'un mes
mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província i en el diari de
Tarragona.
TERCER. Notificar la present Resolució, juntament amb el compte de liquidació definitiva als interessats, conforme
a l'annex que consta en aquesta proposta donant-los audiència per termini d'un mes, a fi que presentin les
al·legacions que estimin pertinents.
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Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la
interposició de cap tipus de recurs."
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I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, signo aquest certificat

La secretaria interventora

Vist-i plau. L'alcalde

Gemma Dilla Martín

Àngel Xifré Arroyo
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