
Ref.: 2020/1216/3 - Aprovació MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2021

El Ple
El Ple

de data
de fecha 28 de juliol de 2021 , va adoptar, entre altres, el següent acord:

, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

 Vista la modificació proposada de l’Ordenança Fiscal núm. 19 de exercici
2021, per tal d’actualitzar-la i adequar-la en el seu contingut econòmic a les necessitats
actuals, en relació a la licitació d’una nova concessió administrativa de les parades existents
en el mercat municipal de Sant Ildefons.

Vist que el cànon de licitació que s’establirà en el plec de condicions de la nova
concessió administrativa vindrà determinat pel valor de mercat derivat de la utilització de les
instal·lacions i parades existents al mercat

 Atès el que disposa l’article 178.1 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, en
concordança amb el 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, referent al procediment a  seguir en l’aprovació de les Ordenances, així com l’article
17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de les Hisendes Locals, relatius a l’ordenació de tributs per les Corporacions Locals, 

 Per tot això, el President delegat de la Comissió Informativa de Presidència i
Economia, previ dictamen de la comissió, proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.
19 de l’exercici 2021, segons el que s’indica a continuació:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
TAXA PER L’APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS

Incloure una disposició transitòria amb el següent contingut:

“Disposició transitòria

Suspendre l’aplicació de la Tarifa Primera corresponent al punt 1 A) de l’Annex de Tarifes respecte
al mercat Sant Ildefons, fins el 31 de desembre de 2021.

Suspendre també l’aplicació del Punt 6 de la referida Tarifa Primera respecte al mercat Sant
Ildefons, fins el 31 de desembre de 2021.”



Segon.- Exposar l’acord precedent al Tauló d’Anuncis d’aquest Ajuntament,
durant trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i en un Diari de gran difusió de la província.

Dins d’aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions i
suggeriments que estimin oportuns.

Tercer.- Disposar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació en
l’esmentat termini d’exposició pública, els acords adoptats d’aprovació provisional s’entenguin
com a definitius.

Quart.- Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent  els provisionals
elevats automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les modificacions es publiquin
en el Butlletí Oficial de la Província  i que posteriorment entrin en vigor el dia següent al de la
seva publicació.

Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica
municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

La Secretària General,
     p.d.f.,
    La Cap l’Àrea de Gestió Tributària,
    Sra. Rosario Campos Felguera

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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