ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE NÚMERO 7 DE
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 10 DE
NOVEMBRE DE 2021
A la Palma de Cervelló, el dia 10 de novembre de 2021, a les 20:43, telemàticament,
sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde Xavier González Alemany, i assistits per mi, el
sotasignat, secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors M.
Rosa Escobar Olivares, Daniel Muxi Hernández, Roc Sanarau Peris, David Serlavós
Serra, Anna Pascual Roca, Jordi Segura Tejedor, Laura Prieto Juvell, Enric Bellver
Ballester i Javier Lahoz Hernández, i excusa assistència Míriam Díez Piñol.
D’acord amb l’article 4.4 del ROM (BOP de 29 de maig de 2017), com que consta
gravació de la sessió del ple, l’acta no conté el següent: relació resumida de les
opinions emeses i incidències esdevingudes. Forma part de l’acta la gravació del ple
que consta en l’expedient.
Vist que hi ha prou quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, el ple de l’Ajuntament
passa a deliberar els punts següents de l’ordre del dia:
Extraordinari urgent, per al dia 10 de novembre de 2021, a les 20:43 hores, amb l’ordre
del dia següent:
1. Acords de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals (aprovació provisional).

1. Acords de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals (aprovació provisional).
“ACORD DE
MODIFICACIÓ
DE
LES
ORDENANCES
FISCALS
REGULADORES
DELS
TRIBUTS
MUNICIPALS
(APROVACIÓ
PROVISIONAL) PER L’ANY 2022 I SEGÜENTS
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovarse simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés,
així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara
de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article
24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
ACORDS

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança fiscal núm. 1
Ordenança fiscal núm. 3
Ordenança fiscal núm. 5
Ordenança fiscal núm. 11
Ordenança fiscal núm. 13

Reguladora de l'impost sobre bens immobles
Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica
Reguladora
de
l’Impost
sobre
construccions
instal·lacions i obres
Reguladora de la Taxa de Llicències Urbanístiques
Reguladora de la taxa per la prestació de serveis
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esportius i el lloguer d’espais
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats”.
Voten a favor els regidors de LPS (5) i PSC (1). Voten en contra els regidors de
JxLP (3) i ERC (1).
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 23:17, el Sr. Alcalde aixeca la sessió
de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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