ACTA NÚM. 14. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA 27
D'OCTUBRE DE 2011

Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les vuit del
vespre del dia 27 d'octubre de 2011, es reuneixen en primera convocatòria els senyors relacionats a
continuació, i es constitueix l' Ajuntament Ple, per fer la sessió ordinària convocada i tractar els
assumptes que figuren a l'ordre del dia.

ASSISTENTS
Alcalde-President
Il·lm. Sr. Salvador Prat i Asensio
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Il·lm. Sr. Pere Planas Duran
Sra. Pilar Puimedon Monclús
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
Sra. Montserrat Esparbe Parent
Sra. Mercè Jou Torras
Sr. Domènec Paloma Sancho
Sra. Mireia Cañadell Tobella
Sr. Joan Sanahuja i Escribà
Il·lm. Sr. Jaume Monné i Dueñas
Sra. Rosina López Vigil
Sr. Juan Miguel Flores Martínez
Sr. Jordi Manfredi López
Sr. José Francisco Ramírez Carpintero
Sr. Francisco Javier Fernández Giménez
Sr. Jordi Cornellas Illa
Sra. Mireia Monfort Sòria
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de les actes corresponents a les sessió de dates 28
de juliol i 22 de setembre de 2011.

La secretaria procedeix a donar lectura de les actes de les sessions anteriors, corresponents al
passat 28 de juliol de 22 de setembre de 2011, la qual és aprovada per unanimitat dels presents.
Acta 28 de juliol de 2011:
APROVAT per SETZE (16) vots a favor dels senyors/es Prat, Planas, Muñoz, Martínez, Rosa,
Oleart, Esparbé, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Monné, Flores, Ramírez, Fernández, Cornellas i
Monfort i QUATRE (4) abstencions dels senyors/es Segado, Puimedon, Jou i López, per no haver
assistit a la sessió.

Acta 22 de setembre de 2011:
APROVAT per DIVUIT (18) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz,
Martínez, Rosa, Esparbé, Jou, Paloma, Sanahuja, Monné, López, Flores, Ramírez, Fernández,
Cornellas i Monfort, i DUES (2) abstencions dels senyors/es Oleart i Cañadell, per no haver assistit a
la sessió.
-------------------Acord núm. 2.

Donar compte Resolucions Alcaldia

Es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dictades des del dia 5 de setembre al dia 7 d'octubre
de 2011.
El Ple es dóna per assabentat.

-------------------Acord núm. 3.

Propostes cartipàs municipal

Acord núm. 3.1.

Donar compte Decret d'Alcaldia. Nombre i membres JGL. Rectificació
errors.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La comissió en sessió ordinària celebrada el dia 17 d'octubre de 2011, es dóna per assabentada del
decret de l'Alcaldia que es transcriu a continuació.
ALCALDIA
MLM_11/ 55
Proposta de l'Alcaldia
DECRET DE L'ALCALDIA Núm.
Olesa de Montserrat, 30 d'agost de 2011
Alcaldia
MLM_11/ 52
Atès que en data 29 de juny de 2011, es va aprovar per Decret d'Alcaldia amb referència Alcaldia
MLM_11/47, nombre i membres de la Junta de Govern Local.
Atès que s'ha detectat un error material en la part dispositiva, en l'acord segon de l'esmentat Decret.
Atès que procedeix efectuar la rectificació de l'errada, de conformitat amb l'article 105.2 de la Llei
30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
En virtut de tot això aquesta Alcaldia
RESOL

PRIMER.- Rectificar l'acord SEGON de la següent manera:
On diu:
Sr. Jorge Martínez Vallmitjana

Ha de dir:
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana

SEGON.- Notificar la present resolució als interessats, a tots els departaments municipals i donar
compte al Ple en la primera sessió plenària que es celebri.
Votació.
El Ple es dóna per assabentat.
Acord núm. 3.2.

Donar compte Decret
Rectificació d'errors.

d'Alcaldia.

Nomenament

Tinents

d'Alcalde.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La comissió en sessió ordinària celebrada el dia 17 d'octubre de 2011, es dóna per assabentada del
decret de l'Alcaldia que es transcriu a continuació.
ALCALDIA
MLM_11/ 56
DECRET DE L'ALCALDIA Núm.
Olesa de Montserrat, 30 d'agost de 2011
Alcaldia
MLM_11/ 54
Atès que en data 29 de juny de 2011, es va aprovar per Decret d'Alcaldia amb referència Alcaldia
MLM_11/48, nomenament tinents d'Alcalde.
Atès que s'ha detectat un error material en la part dispositiva, en l'acord primer de l'esmentat Decret.
Atès que procedeix efectuar la rectificació de l'errada, de conformitat amb l'article 105.2 de la Llei
30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
En virtut de tot això aquesta Alcaldia
RESOL
PRIMER.- Rectificar l'acord PRIMER de la següent manera:
On diu:
5è. Sr. Jorge Martínez Vallmitjana

Ha de dir:
5è. Sr. Jordi Martínez Vallmitjana

SEGON.- Notificar la present resolució als interessats, a tots els departaments municipals i donar
compte al Ple en la primera sessió plenària que es celebri.

Votació.
El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 4.

NOMENAMENT REPRESENTANT AL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI
DE LA COMUNICACIÓ LOCAL

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 17 d'octubre de 2011, pels vots a favor del/s les
senyors/es Muñoz (9), López (3), Fernández (1) i Monfort (1) cap vot en contra i les abstencions del/s
les senyors/es Cañadell (4) i Cornellas (1) s'acordà informar favorablement la Proposta de l'Alcaldia
que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
SLE_11/ 5
Proposta de l'Alcaldia
De conformitat amb les previsions del Reglament Orgànic Municipal aprovat pel Ple de 30 de març
de 2000 i del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat
pel Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, la Corporació ha de decidir sobre el nomenament
de representants d'aquesta en els diferents òrgans col•legiats que siguin competències del Ple.
Atès que s’ha de nomenar el representant d’aquesta corporació al Consell General del Consorci de la
Comunicació Local.
Per tot això, aquesta alcaldia proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Nomenar al Sr- Jordi Martínez Vallmitjana, Regidor de Comunicació, com a representant
d’aquesta corporació al CONSELL GENERAL DEL CONSORCI DE LA COMUNICACIÓ LOCAL i a la
Sra. Pilar Puimedon Monclús com a suplent.
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’òrgan esmentat i representant designats.
TERCER.- Deixar sense efecte l’anterior nomenament, aprovat en Ple, en sessió de data 24 de juliol
de 2008.
QUART.- Comunicar aquest acord als senyors Jordi Martínez Vallmitjana, Pilar Puimedon Monclús,
M. Mercè Jou i Torras i al Consorci de la Comunicació Local.

Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT VOTACIÓ
ORDINÀRIA.
-------------------El sr. Manfredi, s'incorpora a la sessió.
Acord núm. 5.

Propostes modificació de crèdit.

Acord núm. 5.1.

Proposta aprovació modificació de crèdit 45/11 per suplement de crèdit.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 17 d'octubre de 2011 ha acordat informar
favorablement per 2 vots a favor del Sr. Martinez (9) i Sr. Manfredi (2), 5 abstencions del Sr. Paloma
(4), Sr. Monné (3), Sr. Fernández (1), Sr. Cornellas (1) i Sra. Monfort (1) i cap vot en contra (0), la
proposta de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
HISENDA
MLA_11/ 81
Proposta del regidor d’Hisenda
Expedient 1365/2011

Vistos els informes de la regidoria de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural, en els quals
s’indiquen la necessitat de dotar de crèdit pressupostari a dues aplicacions pressupostàries per tal de
poder fer front a les despeses derivades del manteniment dels edificis municipals i de la via pública.
Vist l’informe del regidor de Territori i Urbanisme, en el qual s’indica la necessitat de dotar de crèdit
pressupostari l’aplicació pressupostària destinada a la connexions de serveis a obres municipals, per
tal de procedir a efectuar la connexió de les xarxes de serveis al nou edifici de vestidors del pavelló
poliesportiu.
Vist l’informe del regidor d’Hisenda en el qual s’indica la necessitat de finançament per tal de garantir
la consignació pressupostària per a les despeses mensuals derivades del lloguer de les màquines
multifuncions i les despeses per indemnitzacions que es preveuen per l’assistència efectiva dels
regidors sense dedicació als òrgans col•legiats fins el 31 de desembre d’enguany.
Vistos els informes de les regidories de Manteniment, d’Espais Públics i Medi Natural i Territori i
Urbanisme, i de la Unitat de Gestió de Recursos Humans, en els quals s’indica les aplicacions
pressupostàries amb els crèdits disponibles per finançar la modificació de crèdits, la reducció de les
quals no pertorbarà el funcionament normal dels serveis de les regidories afectades.
Vist l’informe d’Intervenció i tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat,
plenament justificades, conforme el que disposa l’article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 a 37 del
reial Decret 500/90, el regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords
següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 45/11 per suplement de crèdit, per un
import total de 59.530,00 €, finançat amb baixa per anul•lació d’altres aplicacions pressupostàries del
pressupost vigent, d’acord amb el resum de modificacions de crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Exposar al públic durant quinze dies, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant
els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
convenients davant el Ple.
TERCER. Finalitzat el període d’exposició pública, en cas que no s’hagi presentat cap reclamació,
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense que sigui necessari un acord plenari i sense que
entri en vigor fins que s’hagi publicat l’esmentada modificació.
QUART. Notificar aquests acords a la regidories de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural,
Territori i Urbanisme i Comunicació, a la Unitat de Gestió de Recursos Humans, a l’Alcaldia i a
Intervenció.

Votació.
APROVAT per NOU (9) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbe, CAP (0) vot en contra i DOTZE (12) abstencions dels senyors/es
Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Monné, López, Flores, Manfredi, Ramírez, Fernández, Cornellas i
Monfort.
Acord núm. 5.2.

Proposta aprovació modificació de crèdit 50/11 per suplement de crèdit i
crèdit extraordinari

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 17 d'octubre de 2011 ha acordat informar
favorablement per 3 vots a favor del Sr. Martinez (9), Sr. Manfredi (2) i Sr. Fernández (/1), 4
abstencions del Sr. Paloma (4), Sr. Monné (3), Sr. Cornellas (1) i Sra. Monfort (1) i cap vot en contra
(0), la proposta de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
HISENDA
MLA_11/ 82
Proposta del regidor d’Hisenda
Expedient 1494/2011
El pressupost per a 2011, aprovat definitivament en sessió plenària del dia 27 de gener de 2011, no
preveu la concertació de nou endeutament.
L’equip de govern que s’ha format després de les eleccions del passat 22 de maig ha analitzat el
grau d’execució de les inversions en marxa i la possibilitat d’engegar altres que són necessàries al
municipi.
Vist l’article 52 del TRLRHL que assenyala que en el cas que no existeixin previsions
pressupostàries per a la concertació d’operacions de crèdit amb entitats financeres, serà condició
prèvia per a subscriure-les, l’oportuna adaptació del pressupost.
Vist l’informe d’Intervenció i tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat,
plenament justificades, conforme el que disposa l’article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de març,

pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 a 37 del
reial Decret 500/90, el regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 50/2011, per suplement de crèdit i crèdit
extraordinari per un import de 1.216.250,00 €, finançat amb préstecs, d’acord amb els annexos 1, 2 i
3 que hi figuren a l’expedient.
SEGON. Aprovar el canvi de finançament per un import de 150.000,00 € d’acord amb l’annex número
4 contingut a l’expedient.
TERCER. Exposar al públic durant quinze dies, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant
els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
convenients davant el Ple.
QUART. Finalitzat el període d’exposició pública, en cas que no s’hagi presentat cap reclamació,
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense que sigui necessari un acord plenari i sense que
entri en vigor fins que s’hagi publicat l’esmentada modificació.
CINQUÈ. Notificar aquests acords a la regidories de Manteniment d'Espais Públics i Medi Natural,
Territori i Urbanisme i Esports, a l’Alcaldia i a Intervenció.

Votació.
APROVAT per DOTZE (12) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbe, Manfredi, Ramírez i Fernández, CAP (0) vot en contra i NOU (9)
abstencions dels senyors/es Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Monné, López, Flores, Cornellas i
Monfort
Acord núm. 5.3.

Proposta aprovació modificació de crèdit 51/11 per suplement de crèdit i
crèdit extraordinari

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 17 d'octubre de 2011 ha acordat informar
favorablement per 5 vots a favor del Sr. Martinez (9), Sr. Monné (3), Sr. Manfredi (2), Sr. Frenández
(1) i Sr. Cornellas (1), 2 abstencions del Sr. Paloma (4) i Sra. Monfort (1) i cap vot en contra (0), la
proposta de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
HISENDA
MLA_11/ 84
Proposta del regidor d’Hisenda
Expedient 1499/2011

Vist l’informe de la regidoria de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural, en el qual s’indica la
necessitat de dotar de crèdit pressupostari a diverses aplicacions pressupostàries per tal de poder fer
front a les despeses derivades del manteniment dels edificis municipals i dels consums d’energia
elèctrica, d’edificis municipals i via pública, i d’aigua de parcs i jardins.
Vist l’informe del regidor d’Hisenda en el qual s’indica la necessitat de dotar una aplicació

pressupostaria per tal de fer front a les despeses ocasionades pel servei psicològic CIRD-SIAD La
Teixidora pels períodes juny-juliol i novembre-desembre del 2010, d’acord amb les factures rebudes i
que actualment no disposen de disponible per tramitar la seva aprovació.
Vistos els informes de la Unitat de Gestió de Recursos Humans i el d’Hisenda, en els quals
s’indiquen les aplicacions pressupostàries amb els crèdits disponibles per finançar la modificació de
crèdits.
Vist l’informe d’Intervenció i tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat,
plenament justificades, conforme el que disposa l’article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 a 37 del
reial Decret 500/90, el regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 51/11 per suplement de crèdit i crèdit
extraordinari, per un import total de 46.666,68 €, finançat amb baixa per anul•lació d’altres
aplicacions pressupostàries del pressupost vigent, d’acord amb el resum de modificacions de crèdit
contingut a l’expedient.
SEGON. Exposar al públic durant quinze dies, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant
els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
convenients davant el Ple.
TERCER. Finalitzat el període d’exposició pública, en cas que no s’hagi presentat cap reclamació,
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense que sigui necessari un acord plenari i sense que
entri en vigor fins que s’hagi publicat l’esmentada modificació.
QUART. Notificar aquests acords a la regidories de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural,
Benestar Social i Hisenda, a la Unitat de Gestió de Recursos Humans i a Intervenció.

Votació.
APROVAT per DISSET (17) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbe, Monné, López, Flores, Manfredi, Ramírez, Fernández, Cornellas i
Monfort CAP (0) vot en contra i QUATRE (4) abstencions dels senyors/es Jou, Paloma, Cañadell i
Sanahuja.
-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació modificació de l'ordenança fiscal núm. 27, per al 2012

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 17 d'octubre de 2011 ha acordat informar
favorablement per 2 vots a favor del Sr. Martinez (9) i Sr. Fernández (1), 5 abstencions del Sr.
Paloma (4), Sr. Monné (3),Sr. Manfredi (2), Sr. Cornellas (1) i Sra. Monfort (1) i cap vot en contra (0),
la proposta de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
HISENDA
MLA_11/ 83
Proposta del regidor d’Hisenda

Exp.1486/2011
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.
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.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes al text de l’ordenança fiscal municipal obeeix, al
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vista la petició del concessionari, l’informe del regidor de Mobilitat, Transport i Aparcament i l’informe
de la Intervenció, el regidor d’Hisenda proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents les modificacions, el contingut de
les quals s’adjunten a aquesta proposta com annex número 1, de l’Ordenança fiscal número 27
reguladora de la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
municipals i a l’aparcament soterrani municipal.
Segon. Publicar l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província i en un diari de major difusió de
la província.
Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el
text complet de les modificacions 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 o resultin
afectats, 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.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop transcorregut el
període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les modificacions.
Quart. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació
d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de
conformitat amb allò que preveu l’art. 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.

Votació.
APROVAT per QUINZE (15) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbe, Monné, López, Flores, Fernández, Cornellas i Monfort, QUATRE
(4) vots en contra dels senyors/es Jou, Paloma, Cañadell i Sanahuja i DUES (2) abstencions dels
senyors/es Manfredi i Ramírez.

-------------------Acord núm. 7.

Assumptes urgents

Votació de la urgència:
APROVAT per DISSET (17) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbe, Monné, López, Flores, Manfredi, Ramírez, Fernández, Cornellas i
Monfort, QUATRE (4) vots en contra dels senyors/es Jou, Paloma, Cañadell i Sabahuja i CAP (0)
abstenció.
Acord núm. 7.1.

Proposta aprovació modificació de l'ordenança fiscal núm. 22 per al 2012

HISENDA
MLA_11/ 89
Proposta del regidor d’Hisenda
Exp.1572/2011
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.
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.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes al text de l’ordenança fiscal municipal obeeix, al
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vist l'escrit del concessionari i els informes de l’Administratiu de l'OAC i de la Intervenció, el regidor
d’Hisenda proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents les modificacions, el contingut de
les quals s’adjunten a aquesta proposta com annex número 1, de l’Ordenança fiscal número 22
reguladora de la taxa de cementiri municipal i de l’edifici de serveis funeraris.
Segon. Publicar l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província i en un diari de major difusió de
la província.
Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el
text complet de les modificacions 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 o resultin
afectats, 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.

Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop transcorregut el
període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les modificacions.
Quart. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació
d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de
conformitat amb allò que preveu l’art. 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.

Votació.
APROVAT per QUINZE (15) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbe, Monné, López, Flores, Fernández, Cornellas i Monfort QUATRE
(4) vots en contra dels senyors/es Jou, Paloma, Cañadell i Sanahuja, i DUES (2) abstencions dels
senyors Manfredi i Ramírez.
-------------------Acord núm. 8.

Control, Precs i Preguntes

-------------------La presidència aixeca la sessió a tres quarts d'onze de la nit, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta de d'onze pàgines.

