ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PÚBLICA EFECTUADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2019

Lliçà d’Amunt, 24 d’octubre de 2019.
A les 18,50 hores es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió
extraordinària de primera convocatòria, que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simon i
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores David Morales Campos, Fran Sánchez Castilla,
Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Lourdes Estéfano Orozco i Albert Iglesias Boza. Són assistits
per la Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea i per

l’Interventor municipal, Sr. Antoni Hierro Medina.
El Sr. Alcalde fa constar que l’assumpte a tractar en aquesta sessió es troba dins de
les competències delegades pel Ple i, per tant, ha de debatre’s de manera pública.
Tot seguit es donà compte de la següent proposta d’acord:

“ÚNIC.- MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE PREUS
PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2020.
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 2020 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
2020 i regiran mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.”

Posat a votació, la proposta for aprovada per unanimitat.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 19,58 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i
conforme, signaran l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica.
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