Passanant, 21 de desembre de 2012.
Sessió Extraordinària
Número 07/2012

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, els membres de la Corporació, sota
la presidència de la Il·lm. Sra. M. Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa de la Corporació i
amb l’assistència de:
- Joan Fabregat i Benach.
- Joaquim Torres i Martí.
- M. Teresa Jové i Meda.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’ajuntament.
Excusa la seva assistència per motius personals la regidora, Mireia Roset i Chaler.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 9.30 hores.

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ I NOVA IMPOSICIÓ
D’ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2013

Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de les ordenances fiscals reguladores del
servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans, i la nova imposició de
l’ordenança fiscal per la utilització d’equipaments municipals i altres elements mobles, d’acord
amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En data 31 d’octubre de 2012 es va adoptar l’acord d’aprovació inicial i es va obrir termini
d’informació pública durant el qual es van presentar les següents al.legacions:
-

Sra. Concepció Tudó Bergadà, registre entrada número 684
Sra. Alfonsa Obregón Ariza, registre entrada número 685
Sra. Rosa Maria Marimon Roca, registre entrada número 686
Sra. Maria Rosa Marimon Amenós, registre entrada número 687
Sra. Natàlia Aribau Galícia, registre entrada número 688

1a. Que no s’exposat en el taulell d’anuncis el text íntegre de la modificació i de la nova
imposició de les ordenances, i per tant no ha estat possible poder examinar les mateixes.
2a. Que consideren improcedent establir taxes per l’ús d’equipaments municipals i altres
elements mobles.
3a. Sol·liciten còpia del text íntegre de les dues ordenances.

4a. Que es prorrogui el termini per presentar al·legacions.
Aquestes han estat degudament informades pel secretari interventor, amb els
conclusió següents:

fonaments

i

“Primer.- Respecte “Que no s’exposat en el taulell d’anuncis el text íntegre de la modificació i de
la nova imposició de les ordenances, i per tant no ha estat possible poder examinar les
mateixes”
D’acord amb l’art.17.1 del RDL 2/2004 diu: els acords provisionals...s’han d’exposar en el tauler
d’anuncis de l’entitat durant trenta dies, com a mínim, dins els quals els interessats poden
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin pertinents.
Es evident que l’al·legació presentada corrobora que l’acord provisional ha estat exposat al
públic, en el taulell d’anuncis i en el BOPT, complint de manera estricta amb el RDL 2/2004.
Segona.- Respecte “Que consideren improcedent establir taxes per l’ús d’equipaments
municipals i altres elements mobles.”
Dins l’àmbit de l’autonomia local, l’òrgan de govern pot acordar d’establir la imposició de taxes
o preus públics per l’ús privatiu de béns de domini públic, com poden ser en aquests cas,
equipaments municipals i altres elements mobles. L’ordenança aprovada no penalitza la
utilització d’aquest béns de domini públic per a les entitats del municipi sinó per la utilització
de caràcter privat.
Tercera.- Respecte “Sol·liciten còpia del text íntegre de les dues ordenances.”
D’acord amb l’art.17.4 del RDL 2/2004 diu: els acords definitius...i el text íntegre de les
ordenances o de les seves modificacions, s’han de publicar en el B.O.P.
Tot i que el text íntegre de les ordenances d’acord amb el RDL 2/2004, serà publicat en el
B.O.P. i en el tauler d’anuncis de la corporació, dins el marc de transparència municipal que
aquesta corporació duu a terme, i a petició expressa es podria adjuntar còpia de les mateixes
en la resolució.
Quarta.- Respecte “Que es prorrogui el termini per presentar al·legacions”
Que l’esmentat acord de modificació de les ordenances fiscals, d’acord amb l’art. 17 del RDL
2/2004, han estat exposades al públic d’aplicació amb els terminis establerts al text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, termini ampli per examinar l’expedient.

Conclusió:
El que subscriu, el ple resoldrà, conclou que, d’acord amb la normativa vigent, caldria
desestimar les al·legacions i reclamacions presentades, perquè la corporació ha complert
escrupolosament amb el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, tal i com es posa de fet amb l’informe elaborat a l’efecte.”
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels membres assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Desestimar totalment les al·legacions següents, en base a l’informe perceptiu i els seus
fonaments emès pel secretari interventor:
-

Sra. Concepció Tudó Bergadà, registre entrada número 684
Sra. Alfonsa Obregón Ariza, registre entrada número 685
Sra. Rosa Maria Marimon Roca, registre entrada número 686
Sra. Maria Rosa Marimon Amenós, registre entrada número 687
Sra. Natàlia Aribau Galícia, registre entrada número 688

1a. Que no s’exposat en el taulell d’anuncis el text íntegre de la modificació i de la nova
imposició de les ordenances, i per tant no ha estat possible poder examinar les mateixes.
2a. Que consideren improcedent establir taxes per l’ús d’equipaments municipals i altres
elements mobles.
3a. Sol·liciten còpia del text íntegre de les dues ordenances.
4a. Que es prorrogui el termini per presentar al·legacions.
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del servei de
recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans (OR/M-11), i la nova imposició de
l’ordenança fiscal per la utilització d’equipaments municipals i altres elements mobles (OR/M14).
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els que han presentat al·legacions amb el corresponent
peu de recursos.
Quart.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de les ordenances fiscals
reguladores la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del servei de recollida, transport i
tractament de residus sòlids urbans (OR/M-11), i la nova imposició de l’ordenança fiscal per la
utilització d’equipaments municipals i altres elements mobles (OR/M-14) al Butlletí Oficial de la
Província, moment en que entraran en vigor.
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent de la seva publicació.
Sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
09.34 hores.

