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A L'EXCM. AJUNTAMENT PLE

D’acord al que estableixen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i textos concordants.
Analitzades les ordenances vigents en aquest municipi i el context econòmic i pressupostari actual i previst per al 2019,
pels quals es considera necessari introduir-hi modificacions de caràcter legal i tècnic i actualitzar quotes i tipus
impositius.
Vistos els informes dels diferents serveis tècnics que contenen les propostes de modificació d’impostos i taxes i atesa
l’actualització general prevista per al conjunt d’ordenances de taxes i preus públics, que està per sota de l’índex de preus
al consum interanual del mes de setembre, la qual cosa no requereix d’una actualització general d’estudis econòmics.
Vistos els informes tècnic-econòmics de les taxes que es proposen incrementar o modificar de forma diferent a
l’increment general abans esmentat, els quals queden incorporats a l’expedient de modificació de les ordenances fiscals.
I vistos els informes de l' Interventor general i del Secretari general de la corporació
Aquesta Comissió Informativa proposa l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances generals següents:
1.1.- Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públics locals.
1.3.- Ordenança general reguladora dels preus públics:
Annex 1 Assistència a activitats organitzades pel serveis municipals.
Annex 2 Utilització dels espais d’edificis i dels vivers d’empreses
Annex 5 Utilització del campus professional Vallparadís.
Annex 7 Inscripció als cursos i formacions del Baumannlab
Annex 8 Inscripció als cursos de la mostra d’estiu i altres cursos organitzats per la regidoria d’universitat i societat
del coneixement de l’Ajuntament de Terrassa.
Annex 9 Preu públic per la implantació d’una estació base de telefonia mòbil a un equipament municipal
Annex 10 Venda de publicacions, edicions i reproduccions del Museu de Terrassa.
Annex 11 Venda de publicacions d’arts visuals
Annex 14 Assistència a activitats organitzades pel Servei de Promoció de la Gent Gran.
Annex 16 Serveis d’empresa.
Annex 17 Preu públic per l’execució d’obres de connexió i obres de reparació al clavegueram a la via pública
sol·licitades per persones o entitats
SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos següents:
2.1.- Impost sobre Béns Immobles
2.2.- Impost sobre activitats econòmiques.
2.3.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
2.4.- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
2.5.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
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TERCER.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes següents:
3.1.- Taxa per l'administració de documents i prestació de serveis administratius.
3.2.- Taxa per serveis urbanístics.
3.3.- Taxa per l'atorgament de llicències i autoritzacions administratives d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer.
3.4.- Taxa per les prestacions de la Policia Municipal i circulacions especials.
3.5.- Taxa pel servei de tinença d'animals de companyia.
3.6.- Taxa per la retirada de vehicles i béns mobles en la via pública.
3.7.- Taxa per l’accés de vehicles des de la via pública a locals o recintes i reserves de la via pública per a l’aparcament
exclusiu, i zones de prohibició d’estacionament en el cantó contrari de la calçada davant els guals.
3.8.- Taxa per la utilització de les instal·lacions esportives municipals.
3.10.- Taxa sobre els serveis prestats als mercats municipals.
3.11.- Taxa per l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública.
3.12.- Taxa per la prestació de serveis per part del laboratori municipal a petició -o en interès- de particulars i empreses.
3.13.- Taxa per la celebració de cerimònies civils en l’edifici consistorial.
3.15.- Taxa pels Serveis del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia.
3.16.- Taxa per la prestació dels serveis d’ajuda a domicili.
3.17.- Taxa per l’ocupació de les zones d’estacionament amb horari limitat.
3.18.- Taxa per la utilització dels equipaments culturals.
3.19.- Taxa per la utilització d’espais d’equipaments i edificis municipals.
3.20.- Taxa per la utilització dels horts municipals.
3.21.- Taxa per la utilització e les instal·lacions de Baumann Servei de Joventut.
3.22.- Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses operadores o explotadores dels sectors
d’aigua, electricitat, telecomunicació i hidrocarburs.
3.23.- Taxa per la utilització del servei de teleassistència.
3.24.- Taxa per l’ocupació de mòduls i utilització de serveis en infraestructures de les fires municipals d’artesania.
3.27.- Taxa per la utilització de les instal·lacions poliesportives de les escoles públiques.
3.28.- Taxa per la utilització del servei de subministrament d’àpats a domicili.
3.30.- Taxa pel servei del cementiri municipal i cremació.
3.31.- Taxa per l’atorgament de llicències i autoritzacions administratives per a l’exercici d’activitats publicitàries i la
instal·lació d’elements de suport publicitari.
3.33.- Taxa de serveis de legalització de les activitats i instal·lacions i de serveis ambientals.
3.34.- Taxa per l'atorgament de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
3.35.- Taxa per la prestació de serveis de les biblioteques públiques municipals –bct xarxa-.
3.36.- Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministrament d’interès general.
3.37.- Taxa sobre la gestió dels residus municipals.
3.39.- Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil.
QUART.- Exposar al públic en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament els acords precedents, així com els textos de les
ordenances modificades per un període mínim de 30 dies. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Aquest anunci serà publicat en el BOP i en un diari de gran difusió
de la província.
CINQUÈ.- En el cas que no es formuli cap reclamació en el termini establert, els presents acords es consideraran
definitius, i es procedirà a la publicació en el BOP del text de les ordenances aprovades, que entraran en vigor el dia 1 de
gener de 2019 i regiran mentre no se n'aprovi la modificació o derogació expressa.
Això no obstant, l'Excm. Ajuntament en Ple resoldrà.
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