
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI PÚBLIC DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE DATA 28 D’OCTUBRE DE 2021 
 
Caràcter: Extraordinari 
Hora que comença: 18:45 
Hora que acaba: 18:50 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària. 
També hi assisteix Antoni Hierro Medina, interventor municipal 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Únic.- PRP2021/844   APROVACIO INICIAL MODIFICACIO PREUS PUBLICS 
EXERCICI 2022    
 
Es donà compte de 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. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa a la 
Junta de Govern Local que, en compliment de l’acord del Ple del 4 de juliol de 2019, 
serà una sessió pública, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment per a l’exercici del 2022 i següents la modificació 
de les Ordenances Fiscals reguladores següents: 
 

- Ordenança general reguladora dels preus públics. 
- Ordenança reguladora dels preus públics per la utilització dels serveis de les 

instalꞏlacions esportives municipals. 
- 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 2022 i regiran 
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.” 

 
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’aixeca la sessió, essent  les 18:50 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 


