AJUNTAMENT
DE VILABELLA
ANUNCI
L'Ajuntament, en sessió plenària ordinària de data 24 de setembre de 2019, va adoptar,
per majoria simple dels membres presents, amb caràcter inicial l’acord que es
transcriu tot seguit:
Fets
Aquest Ajuntament està tramitant la modificació de l’Ordenança fiscal que regula la
taxa per la utilització privativa d’instal·lacions i/o béns municipals.
Fonaments jurídics
-Els arts. 4 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 8
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
Fiscal i de règim local de Catalunya estableixen que una de les potestats que
corresponen a l’Ajuntament és la reglamentària, i la matèria que regula l’Ordenança
que ara es demana modificar regula una matèria que és competència d’aquest
Ajuntament.
-En aquest sentit, l’art. 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que les
entitats locals poden exercir la seva potestat normativa a través de l’aprovació de les
respectives ordenances fiscals.
-El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar-la, segons diu l’art. 17 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i en els termes del que disposen els arts. 22 de la
Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 52 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i
de règim local de Catalunya i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per tot això, el Ple ha acordat, en la sessió, ordinària de data 24 de setembre de
2019, per majoria simple dels membres presents dels seus membres:
Primer.- L’aprovació inicial de la modificació del text de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per la utilització privativa d’instal·lacions i/o béns municipals, que té la
redacció següent:
Article 6. Quota tributària
1)Instal·lacions:
Sala comuna de la Sala d’Entitats: 15 €/hora
Reserva pista de futbol sala per activitats esportives: 10 €/hora
Sala multifuncional: 200 €/dia (caldrà dipositar una fiança de 200 €/dia)
2)Béns:
Cadira de plàstic: 0,50 €/dia (caldrà dipositar una fiança de 0,50 €/dia)
Taula de plàstic: 5 €/dia (caldrà dipositar una fiança de 10 €/dia)
Equip de música 1: 50 €/dia (caldrà dipositar una fiança de 100 €/dia)
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Equip de música 2: 150 €/dia (caldrà dipositar una fiança de 300 €/dia)
Calefactor de gasoil: 100 €/dia (caldrà dipositar una fiança de 100 €/dia)
Article 10. Gestió
a)Les persones, naturals o jurídiques, interessades en la utilització de les
instal·lacions i/o béns a què es refereix aquesta ordenança hauran de presentar
davant d’aquesta corporació una sol·licitud detallada del servei desitjat.
Segon.- La publicitat d’aquest acord d’aprovació inicial de la modificació del text de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa d’instal·lacions i/o
béns municipals mitjançant edicte que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com en el portal de
transparència d'aquest Ajuntament, al web www.vilabella.cat. En aquest edicte s’ha
de donar audiència als interessats per un període de 30 dies des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord
d’aprovació inicial d’aprovació de la modificació esdevindrà d’aprovació definitiva. En
aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre de l’aprovació de
l’Ordenança fiscal s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, així com en
el portal de transparència d'aquest Ajuntament, al web www.vilabella.cat.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
En cas que no es presentin al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva. En
aquest cas si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Vilabella, 27 de setembre de 2019
La secretària,
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Montserrat Buqué Serra
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