ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL PÚBLICA DE DATA 22 D'OCTUBRE DE 2020
Caràcter: Extraordinari
Hora que comença: 18:45
Hora que acaba: 18:50
PRESIDEIX
Ignasi Simón Ortoll
ASSISTENTS
SIMON ORTOLL IGNASI
PEDREROL VILLARROYA MARIA DEL MAR
SANCHEZ CASTILLA FRAN
ESTEFANO OROZCO LOURDES MARIA
IGLESIAS BOZA ALBERT
MORALES CAMPOS DAVID
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA
HIERRO MEDINA ANTONIO JOSE - INTERVENTOR
ACTUA COM A SECRETÀRIA
GEMMA NAVARRO MEDIALDEA
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- PRP2020/322 APROVACIO INICIAL MODIFICACIONS PREUS PUBLICS 2021
Es dona lectura a la següent proposta d’acord:
“El Títol II del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals regula de forma
exhaustiva els recursos dels municipis i, en cada cas, determina la facultat de les
Corporacions Locals pel seu establiment, ordenació, supressió, per la determinació de les
quotes tributàries, així com per l’aprovació i modificació de les corresponents Ordenances
Fiscals, en els termes que s’hi concreten.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Aprovar provisionalment per a l’exercici del 2021 i següents la modificació de
les Ordenances Fiscals reguladores següents:
-

Ordenança general reguladora dels preus públics.
Ordenança reguladora del preu públic per la utilització dels serveis del casal
de la gent gran de Lliçà d’Amunt.
Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d’atenció
domiciliària.

SEGON: Exposar al públic l’acord precedent al Butlletí Oficial de la Província i al
Tauler d’Edictes de l’Ajuntament per a que durant el termini de trenta dies hàbils
comptats des del dia següent al de la seva publicació, els interessats puguin examinar

l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el
període sense haver-se’n formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament.
TERCER: En el cas de no haver-se produït reclamacions, publicar en el Butlletí Oficial
de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions introduïdes a les
Ordenances, les quals entraran en vigor el dia primer de gener de 2021 i regiran
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.”
Oberta la deliberació el senyor Alcalde explicà quins havien estat els canvis que es
proposaven, en concret en la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics
assenyalà que s’havia donat més claredat a la tarifa per inserció dels anuncis en el butlletí
municipal, substituint la paraula unitat per mensual, semestral i anual; pel que feia als
preus per activitats de joventut s‘havia unificat el preu de l’activitat de la Nit del terror.
Pel que feia als preus del casal s’havia modificat una única tarifa a petició de les
concessionàries del servei i amb l’informe del tècnic de l’àrea.
En quant a l’Ordenança pel servei d’atenció domiciliària s’havia canviat l’any 2020 pel
2021.
El regidor David Morales explicà que la tarifa per la Nit del Terror s’havia modificat degut a
la situació actual, per la venda d’entrades on-line, i que quan passés tot es podria tornar a
passar als preus anteriors.
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (6 de 6)
que constitueixen majoria absoluta legal.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixecà la sessió, essent les 18:50 hores, de tot
el que jo com a secretària certifico.

