
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2017/11 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària

Data 3 / de novembre / 2017 

Durada Des de les 18:25 fins a les 18:50 hores 

Lloc Sala de Plens 

Presidida per Eva María Menor Cantador 

Secretari Carmen Coll Gaudens 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77123566N Alvaro José Pacheco Comino SÍ

38062022N Antonio Rodríguez Yáñez SÍ

47249172L Elena Malysheva Sojer SÍ

44989236V Elisabet Ruiz Romero SÍ

33896972D Encarnación Rodrigo Morales SÍ

01925637P Eva María Menor Cantador SÍ

47235133X Iván Sanz Pérez SÍ

46644747B Joaquim Jesús Duran Redondo SÍ

47173117W Josep Martínez Valencia SÍ

43510749Q José Pérez Jiménez SÍ

34764081H Maria José Granados Martínez SÍ

33900306P Maria Pilar Paz Sierra SÍ

44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón SÍ
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77126306S Rafael Muñoz Contreras SÍ

43401368T Raúl López Borrás SÍ

34743630Z Ruben Toro Alvarez NO

46605841K Teresa Carceller Labaleta SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Ruben Toro Alvarez:
«assumptes personals»

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA 

Modificació de les Ordenances Fiscals per l'exercici 2018 (exp. 2456/2017)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 6, 
Abstencions: 0, Absents: 0

Per indicació de l'alcaldessa, la secretària llegeix l'acord.

Seguidament l'alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Jiménez, Tinent d'alcaldessa 
de l'àrea de serveis centrals que diu: «Gracias señora alcaldesa. La propuesta de OOFF de 
2018  que  presentamos  para  su  aprobación  en  este  pleno,  responde  a  un  doble  objetivo 
político:  Mantener  una  presión  fiscal  adecuada,  para  tener  recursos  suficientes  para  el 
sostenimiento de los servicios públicos, que es la razón de ser de esta institución y que el 
esfuerzo  fiscal  que  pedimos  a  nuestra  ciudadanía,  deber  tener  en  cuenta  su  capacidad 
económica y debe responder a criterios de equidad y progresividad, dentro de las posibilidades 
que otorga el marco normativo. La propuesta que hoy presentamos tiene en cuenta este doble 
objetivo y también da respuesta a otros, como la incorporación de la fiscalidad ambiental, como 
por ejemplo el establecimiento de bonificaciones en el IBI para la instalación de sistemas de 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, o en el impuesto de vehículos para 
aquellos  que  menos  contaminan.  También  mantenemos  e  incorporamos  en  la  propuesta 
criterios sociales, como las bonificaciones en algunas tasas e impuestos según criterios de 
renta  y  otras  medidas  destinadas  a  determinados  colectivos,  como  por  ejemplo  las 
establecidas para ayudar a personas con movilidad reducida.
Otro objetivo de la política fiscal pública, es el de reducir o potenciar externalidades positivas o 

negativas. Es decir, favorecer actividades o acciones que redundan en un beneficio general, 

como puede ser  el  de a través de una política de precios adecuada, favorecer  la práctica 

deportiva en determinados colectivos (como los niños y niñas o favorecer el envejecimiento 

activo en nuestros mayores), o favorecer comportamientos responsables en la tenencia de 

animales, con el establecimiento de la posibilidad de obtener exenciones en la tasa, etc. O 

puede ser también, el de disuadir de comportamientos que afectan de manera negativa, como 

puede  ser  el  establecimiento  de  tarifas  más  elevadas  a  vehículos  contaminantes  o  a 
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determinadas actividades e instalaciones.

El principal impuesto local es el IBI.  Como cada año, hemos intentado que la propuesta que 

hoy  se  apruebe,  cuente  con  el  mayor  consenso  posible.  Para  ello  hemos  elaborado  un 

documento con toda la información necesaria para poder alcanzar un acuerdo que obedezca a 

los dos objetivos antes mencionados, que otorgue ingresos suficientes para la ciudad, sin que 

la  presión  fiscal  sea  excesiva  e  inasumible  por  quien  tiene  que  hacer  la  contribución 

económica.

Proponemos este año que el tipo impositivo sea de 0,69, lo que supone un incremento de 2  

centésimas  que  se  traduce  en  un  incremento  de  media  de  6€  por  fracción  (6,9%).  Este 

incremento permite un aumento en la recaudación de más de 70.000.-€ en aras a garantizar la  

estabilidad en los ingresos que Badía necesita.

Mantenemos el tipo diferenciado de IBI, para aquellos locales que tengan un uso comercial y 

que tengan un valor catastral superior a 60.000€. De esta manera mantenemos el criterio de 

progresividad  fiscal  que  incorporamos  el  ejercicio  pasado  a  este  impuesto.  El  tipo  que 

proponemos para estos comercios de valor catastral superior es del 0,76 (antes 0,75).

Hemos incorporado una bonificación del 50% de la cuota íntegra, a favor de inmuebles en los 

que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad 

municipal, por circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. 

Corresponderá dicha declaración, al pleno de la corporación previa solicitud del sujeto pasivo.

Respecto al IAE, y para mantener la progresividad fiscal y gravar más a aquellas actividades 

económicas  que  reporten  más  beneficios,  hemos  incorporado  a  la  primera  categoría  los 

ámbitos de los polígonos de actuación 1 y 2 del Planeamiento urbanístico, esto es, la zona de 

actividad económica que tenemos planificada en la entrada de Badia desde Sabadell, junto al 

polígono de St. Pau del Riu Sec.

Respecto al resto de tasas y ordenanzas, dentro de las modificaciones que proponemos, cabe 

diferenciar entre aquellas que son adecuaciones normativas o correcciones de redactado que 

están incorporadas al expediente:

Tanto  la  OF  5  reguladora  del  ICIO  como  la  OF  14  tasa  para  licencias  de  obra, sufren 

modificaciones importantes en atención a la Ley 16/2015 que modifica la Ley de urbanismo. 

Cambia la definición del hecho imponible y los actos sujetos y no sujetos adaptándolos a la 

normativa vigente. 

Sobre beneficios fiscales, ampliamos la bonificación del 90% para pensionistas que eliminaran 

barreras arquitectónicas, a todos los sujetos pasivos, e incorporamos la bonificación del 75% 

para intervenciones de mejora en locales comerciales.

Hemos incorporado una bonificación del 50% de la cuota íntegra a favor de construcciones, 
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instalaciones  u  obras,  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal,  por 

circunstancias  sociales,  culturales,  histórico-artísticas  o  de  fomento  del  empleo.  También 

corresponderá dicha declaración, al pleno de la corporación previa solicitud del sujeto pasivo.

En algunas OOFF como la 12 y la 13 se modifican las normas de gestión, incorporando la 

liquidación provisional para facilitar la gestión, y en el caso de la OF 22, el pago de la tasa de  

recogida de animales en la protectora.

También hemos modificado la OF 6 de expedición de documentos, adecuando el redactado y 

suprimiendo aquellos  conceptos  innecesarios  como la  tasa  por  fotocopias  (puesto  que  no 

hacemos).

En la OF 12 de OVP, hemos incorporado mejoras en el redactado y adecuaciones acordes con 

nuevas realidades, como es la ocupación temporal en el mercado ambulante, para aquellas 

paradas que solicitan ubicarse en el espacio del mercadillo como las churrerías y las la OVP 

para rodajes cinematográficos por cada día de aprovechamiento.

En otro orden de cosas, cabe destacar la OF 8 que regula el servicio de alcantarillado, en la 

que mejoramos la exención de pago en función de la renta de la unidad familiar como medida 

de tarificación social, elevando el tope de la renta de la unidad familiar calculados por persona 

y año, que pasa de 2.500€ a 2.700€ de ingresos brutos. 

La OF 17 que regula las instalaciones deportivas, experimenta las siguientes modificaciones:

Incorporamos una bonificación del  100% de la cuota para discapacitados que acrediten un 

85% de discapacidad, para fomentar el deporte en este colectivo. Así mismo, modificaremos el 

Reglamento  de  las  Instalaciones  Deportivas  Municipales,  incorporando  la  autorización  de 

entrada a los acompañantes de las personas discapacitadas que realicen una actividad y que 

necesiten ayuda por razones de movilidad o dependencia.

En las normas de gestión, aumentamos la franja de edad de “menor de 25 años” a “menor de 

30 años”.

Respecto al anexo de tarifas de esta tasa, el abono de 5 días pasa de 8€ a 10€, el carnet de 

proximidad se reduce de 6€ a 3€. En la tarifa de alquiler de instalaciones se añade una tarifa  

para otras salas a 8€ por hora y día, igual que en la tarifa nº4 de iluminación de instalaciones 

de 2€ por hora y día. En la tarifa nº5 de actividades dirigidas, creamos un abono trimestral de 

30€.

Otra novedad a destacar es que la OF 22, que hasta ahora regulaba únicamente la recogida 

de animales abandonados, se amplía a todos los servicios relacionados con los animales de 

compañía. Extendemos las exenciones a los perros de asistencia y perros guía. Añadimos 

también la posibilidad de incorporar nuevas exenciones por Junta de Gobierno Local, para 

personas propietarias o poseedoras de animales de compañía que participen en campañas de 
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fomento de la tenencia responsable de animales que a tal efecto se apruebe.

El IPC ha experimentado un incremento de 1,8%. Nosotros, hemos creído que lo oportuno era 

establecer con carácter general, un incremento del 1% en todas estas tarifas. 

Agradecemos a los grupos municipales del PP, a la regidora no adscrita Eli Ruiz y a BeC, las 

aportaciones  realizadas  para  la  elaboración  de  las  OOFF  que  hoy  hemos  presentado  y 

esperamos poder aprobarlas con el máximo consenso.”

A continuació l'alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz regidora no adscrita que 
diu: «Bien si entrar en mucho detalle porque la regidora Montserrat Jiménez lo ha explicado 
muy bien, estas ordenanzas fiscales básicamente se adaptan, hacen adecuaciones normativas 
y adecuaciones de tasas, así  también como incorporación de nuevas propuestas sociales, 
entre ellas, una concretamente de iniciativa ciudadana, como la OF número 17 que en su 
artículo 7 recoge las bonificaciones de hasta el 100 % para discapacitados que acrediten el 85 
% de discapacidad  y así mismo autoriza la entrada de acompañantes de discapacitados para 
menores de 8 años o discapacitados o por razones de movilidad o dependencia. A mi punto de 
vista nos ha faltado someterlo a dictamen ciudadano o referéndum, como quieras llamarlo, y  
nos ha faltado previamente trabajar propuestas ciudadanas a través de comisiones de trabajo, 
es algo que debemos anotarnos para trabajar  de cara al  año que viene,  con todo lo que 
conlleva las ordenanzas fiscales y sopesando que es lo que aporta en positivo a la ciudadanía, 
mi voto será favorable puesto que recoge numerosas mejoras respecto a la anterior.”

L'alcaldessa dona la paraula al  senyor José Pérez regidor del  grup municipal  de Badia en 
Comú que diu: «Estem davant d'un dels plens de vital  importància pel  funcionament de la 
nostra  ciutat  i  dels  nostres serveis  cara al  proper  any.  L'altre  Ple pensem que serà el  de 
pressupostos. Des de Badia en Comú volem dir que aquest Ple hauria de ser un dels plens  
mes curts de tota la legislatura, de tot l'any, ja que hauríem d'arribar en aquesta sala de plens  
amb els acords i consensos necessaris acordats entre els diferents grups municipals. Ara be, 
una vegada més des de Badia en Comú, hem de tornar a posar de manifest, que aquesta 
manera de fer, de fer ordenances, de fer pressupostos, no permet que fem unes ordenances i  
uns pressupostos que els podem sentir com a nostres, que els podem consensuar, que els 
podem sentir  propis sense ser equip de govern, després de debatre'ls,  després d'arribar a 
acords. Com ja dèiem la setmana passada, se'ns presenta tota la documentació amb un mes 
escàs de temps, amb una proposta tancada d'ordenances, tot justs després de dues reunions, 
una mera informativa i un altre de mera informació de mera rectificació de quatre dades, amb 
algú correu pel mig, una contestació i tal, i aquí arribem es tot el debat que puc fer des de 
Badia en Comú, vers les Ordenances fiscals que aquest ple porten aquí.  Podría passar a 
numerar el llistat de propostes que han estat recollides i el llistat que no han estat recollides. 
Les que han estat recollides casi casi en el minut de descuento parlant en termes futbolístics,  
però les que no han estat recollides també son prou importants per a la nostra assemblea. O 
també podríem parlar d'aquelles que no hem pogut terminar de debatre a fons, o de millorar 
fins i tot la nostra proposta o la proposta que feia l'equip de govern, per aquesta forma de fer  
que ens hem donat entre tots i totes. També nosaltres posem de la nostra part, que forma part  
de fer en aquest Ple una manera les ordenances que no permet aquest debat per arribar a 
aquests consensos  sense diferència de ser equip de govern o oposició. Nosaltres després de 
tot això ens quedarem amb aquestes propostes i amb el nostre relat del perquè no hem pogut 
fer arribar o encabir aquestes propostes dins del projecte d'ordenances que es porten aquí.  
Crec que no farà falta que allarguem més el debat, ja hem dit el que pensem, el que proposem  
el que se'ns ha recollit i el que no se'ns ha recollit en un debat que nosaltres pensàvem i que 
trobem que hauria  de ser  d'un altra  manera  cara  a  propers  anys.  Fa uns  mesos el  grup  
municipal de l'AEB,  ens va proposar una fórmula, una forma, un protocol, una manera de fer  
pel  tema  d'ordenances  que  per  Badia  en  Comú  vam  pensar  que  era  prou  interessant  i 
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productiu pel Municipi. Proposaven si no m'equivoco reunint-se cara el mes d'abril, maig, març, 
i anar posant sobre la taula aquelles propostes que nosaltres creiem interessants, perquè les 
poguéssim també treballar directament amb els equip tècnics de la casa i poder veure que era  
allò que nosaltres  proposàvem, els  grups  municipals  de l'oposició  em refereixo,  tenien de 
realitat o no. Això no ha estat així, assumeixo la meva part de la nostra culpa de no haver estat 
també prou incisius en aquest tema, però ens trobem ara a finals d'any amb unes ordenances 
que tornem a repetir i no m'agrada ser reiteratiu, que no les acabem de sentir nostres. Només  
dir que Badia en Comú sol pot donar el vot negatiu en aquestes ordenances fiscals, tot dient a  
veure si de cara a l'any que ve, o cara el debat de pressupostos de l'any que ve, ja que el  
debat  de pressupostos d'aquest  any l'encararem de la mateixa manera,  amb les mateixes 
situacions, no crec que varii gaire, som al mes de novembre, diem que cara l'any que ve a 
veure si som capaços de fer un altre forma de treballar aquest tipus d'ordenances, perquè 
podem sentirl-les com a nostres i arribar a aquests consensos que parlava abans la regidora 
que és  el  millor  per  la  ciutat,  arribar  a  consensos perquè al  final  puguem sentir  totes  les 
ordenances i pressupostos com a nostres malgrat no ser partícips de l'equip de govern.»

L'alcaldessa dona la paraula al senyor Alvaro Pacheco, regidor del grup municipal de l'AEB que 
diu:  «Nosaltres  serem  breus,  serem  tant  breus  com  la  discussió  política  en  la  redacció 
d'aquestes  ordenances,  que ha sigut  cap,  com ben deia  el  company de Badia  en Comú, 
nosaltres tenim una proposta de ordenances fiscals que no fa ni un mes que la vam passar per  
mail,  aquestes  ordenances  fiscals  no  hem pogut  discutir,  no hem pogut  fer  cap  discussió 
política, perquè no s'ha donat cap reunió, no vam trobar cap resposta, a dia d'avui encara no 
tenim cap resposta  de les que va fer l'AEB, va fer arribar a una comissió informativa que jo 
crec que és prou important com per que qui vingui a la comissió informativa, en aquest cas la 
Presidenta, tingui alguna resposta, alguna, i si no que la faci arribar quan pugui.
També volem dir, que com deia en José Pérez de Badia en Comú, que la nostra intenció era fer 
reunions  de  treball,  reunions  tècniques  amb els  diferents  serveis  d'aquest  ajuntament  per 
poder posar en comú les ordenances fiscals. No ha sigut possible, no entenem ni sapiguem 
perquè, i votarem en contra perquè no creiem que hi hagi cap ordenança fiscal que modifiqui  
qualitativament, ni quantitativament les que ja teníem l'any passat, per tant, no creiem que hi 
hagi  cap motiu  per  votar  aquestes  ordenances a favor  ja  que no hi  ha cap aportació  per  
nosaltres perquè podem votar a favor.
I  volem aprofitar l'avinentesa de que estem aquí en aquest  Ple, quan el  govern legítim de 
Catalunya que va sortir de les urnes el 27 de setembre, gran part del govern està a la presó.  
Està a la presó per  portar a terme el  mandat polític  (…) el  govern de Catalunya els seus 
consellers i conselleres estan a la presó, jo crec que aquesta normalitat l'havíem de trencar i  
des de l'AEB només reconeixem un govern, que és el govern que va sortir de les eleccions del 
27 de setembre, i per això aprofitem per a convidar a tota la població i les nostres companyes i 
companys que vulguin el proper dimecres a fer vaga general fins que aquesta normalitat es 
trenqui. Gràcies.»
L'alcaldessa comenta que ja s'ha debatut  prou a la Junta de Portaveus i  sotmet  l'acord a 
votació. S'aproven la proposta de modificació de les ordenances fiscals pel 2018 amb 10 vots a 
favor (8 PSC, 1 PP, 1 Reg. No adscrita) i 6 en contra (4 AEB; 2 BeC) i que literalment diu: 

«I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  2456/2017,  relatiu  a  les  modificacions  de  les  Ordenances  Fiscals  que 
començaran a regir en l’exercici 2018.

II. Relació de fets i fonaments de dret

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’aprovar-se 
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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.

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.

Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció. S'acorda:

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança general de gestió, inspecció i  
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2018 i  
següents, així com el seu text refós.

Segon.  Aprovar  provisionalment  per  a  l’exercici  de  2018 i  següents  la  modificació  de  les 
ordenances fiscals que es detallen a l'annex 1 adjunt, i que a continuació es relacionen, així 
com el seu text refós:

Impostos

- Ordenança fiscal 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
- Ordenança fiscal 2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
- Ordenança fiscal 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
-  Ordenança  fiscal  4,  reguladora  de  l’impost  sobre  l'increment  de  valor  dels  terrenys  de 
naturalesa urbana.
- Ordenança fiscal 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Taxes

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042



 

- Ordenança fiscal 6. Taxa Expedició documents administratius.
- Ordenança fiscal 7. Taxa pel servei de gestió de residus.
- Ordenança fiscal 8. Taxa prestació de serveis de clavegueram.
- Ordenança fiscal 9. Taxa pr la prestació de serveis de mercat públic.
- Ordenança fiscal 10. Taxa per ocupacions de subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
-  Ordenança  fiscal  11.  Taxa  per  aprofitament  especial  del  domini  públic  local,  a  favor  
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
- Ordenança fiscal 12.Taxa per ocupació temporal de la via pública.
- Ordenança fiscal 13. Taxa de guals i reserves de via per aparcament.
- Ordenança fiscal 14. Taxa per llicències o lo comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme.
- Ordenança fiscal 15. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració 
municipal en les activitats municipals.
- Ordenança fiscal 16. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament 
o abusivament a la via pública.
-  Ordenança  fiscal  17.  Taxa  per  la  prestació  de  serveis  esportius  i  usos  d’instal·lacions 
esportives.
- Ordenança fiscal 18. Taxa per l’ocupació de parades al mercat ambulant setmanal.
- Ordenança fiscal 19. Taxa per la prestació de serveis culturals, lúdicrecreatius i esportius.
- Ordenança fiscal 20. Taxa per la prestació de serveis socioeducatius.
- Ordenança fiscal 22. Taxa pel servei relacionat amb els animals de companya.
- Ordenança fiscal 23. Taxa per la utilització de l’Auditori Municipal i  de la sala d’actes del  
centre Antonio Machado.

Preus públics

- Ordenança fiscal 24, general reguladora dels preus públics.

Tercer. Aprovar provisionalment el calendari fiscal per l’exercici del 2018, segons es detalla a 
l'annex 2 que s'adjunta i forma part d'aquest acord.

Quart.  Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i  modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província.

Cinquè.  Exposar  al  públic  en  el  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament  els  anteriors  acords 
provisionals,  així  com  el  text  complet  de  les  Ordenances  fiscals  aprovades  de  nou  o 
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 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.

Sisè. Trametre al  Departament de Governació, Administracions Públiques i  Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, els acords de modificació de les Ordenances Fiscals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2.d del Decret 94/1995, de 
21 de febrer, d’assignació de funcions d’Hisendes Locals als Departaments de Governació i 
d'Economia i Finances.
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L'alcaldessa dona per finalitzada la sessió de la que com a secretària en dono fe. Document 
signat electrònicament al marge. 
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