Gestió Jurídica
D-HISMUN 19491/2022 8 OF.
En Jaume Renyer Alimbau, secretari general de l'Ajuntament de Reus, CERTIFICO:
Que el PLE MUNICIPAL, en sessió duta a terme el dia 18 de novembre de 2022, va
aprovar l'acord que seguidament es transcriu, amb la salvetat i a reserva dels termes
que resultin de l'aprovació de l'acta segons el que disposa l'article 206 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals:
Gestió jurídica. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal
número 8, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d'intervenció
administrativa de les activitats.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/11/2022

"Vist l’expedient de modificació de l'Ordenança fiscal número 8, reguladora de
la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus
arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en
relació al contingut de l’expedient.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/11/2022

La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia,
de data 14 de novembre de 2022, informa sobre el present assumpte que s’ha
de sotmetre a la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional .
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:

Primer. APROVAR la modificació de l’Ordenança fiscal número 8, reguladora
de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les
activitats, d’acord amb el següent detall:
-

Es modifiquen els apartats f i g del punt 1 de l’article 2 que queda
redactat de la següent manera:

f) Comunicació a l’Ajuntament amb caràcter previ a l'inici, per les activitats
incloses de l’annex III de la Llei 20/2009, per activitats sotmeses a legislació
sectorial per activitats regulades a la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de
facilitació de l’activitat econòmica, i per les activitats no incloses ni a la
legislació ambiental ni a la legislació sectorial.
g) Declaració responsable per a la instal·lació d’antenes, per les activitats no
incloses ni a la legislació ambiental ni a la legislació sectorial.
-

Es modifica la Disposició transitòria que queda redactada de la següent
manera:
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Disposició transitòria
La determinació de la taxa aplicable als fets imposables originats en els
expedients iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, que es
tramitin de conformitat amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
ambiental de l’administració ambiental, inclosos els expedients d’adequació a
la citada Llei i els que es tramitin de conformitat amb la Llei 16/2015, de 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, fins a la seva
conclusió, es regirà per les ordenances fiscals anteriors que els siguin
d’aplicació.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/11/2022

Segon. EXPOSAR al públic el present acord mitjançant anunci que s’inserirà
en el tauler d’anuncis municipal durant el termini de trenta dies hàbils, a
comptar des del següent al de publicació de dit anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, dins dels quals els interessats, podran examinar l’expedient i
presentar les al·legacions que estimin oportunes.
Així mateix durant aquest període, estarà a disposició dels interessats a la seu
electrònica d’aquest Ajuntament, a l’espai anomenat “Informació Publica”
(https://seu.reus.cat/seu/informacioPublicaAnunciPublic/categories)

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/11/2022

Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el
termini d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si
aquestes no es formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord
fins aleshores provisional.
Quart. PUBLICAR l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria, així com, el text modificat de l’Ordenança indicada en el present acord."
I perquè consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro la present certificació,
d'ordre i amb el vistiplau del Molt Il·ltre. Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus.
Vist i plau,
President

El secretari general

Carles Pellicer Punyed

Jaume Renyer Alimbau

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 21/11/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20220A655B0115629D559A69C0A54499962D9F4667C31121094246

