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Certificat acord ple ordinari
Mariona Valls Cunillera, Secretària-Interventora de l’Ajuntament dels Pallaresos,
CERTIFICO
Que el Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos, en sessió ordinària de data 28 de
novembre de 2019, es va adoptar l’acord del tenor literal següent:

La Disposició Addicional 43 i les finals 11ena. i 12ena. De la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP) fixen el nou règim de les
contraprestacions econòmiques per explotació d’obres públiques o prestació de
serveis públics en règim de dret privat, tancant el debat i dubtes fins avui existents. En
aquest sentit, especifica que quan s’actuï de forma directa mitjançant personificació
privada, o gestió indirecta, les contraprestacions econòmiques per explotació d’obres
públiques o prestació de serveis públics tindran la condició de prestacions patrimonials
de caràcter públic no tributari, d’acord amb el previst a l’article 31.1 de la Constitució.

Vist l’acord adoptat en sessió extraordinària del Consell de la Comunitat de Municipis
de Serveis d’Aigua del Tarragonès, en data 14 de novembre de 2019, que aprova les
noves tarifes per l’any 2020 a Els Pallaresos.

D’acord amb la Llei de Contractes del sector públic, les contraprestacions
econòmiques que tenen la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no
tributari es regulen mitjançant una ordenança. En el procediment d’aprovació
d’aquesta ordenança les entitats locals sol·licitaran informe perceptiu a la Comissió de
Preus de Catalunya.

Informat favorablement per la Comissió Informativa.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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“PROPOSTA ACORD APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX I
DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIAL DE
CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

Ajuntament dels Pallaresos
Primer.- Aprovar inicialment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de
l’Annex I de l’Ordenança Reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter no
tributari d’acord amb les tarifes adjuntes a la proposta.

Segon.- Notificar el present acord a la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del
Tarragonès per la seva tramitació i sol·licitud d’informe preceptiu a la Comissió de
Preus de Catalunya.

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Sotmes a votació s’aprova l’anterior acord en tots els seus punts per sis (6) vots
a favor dels Srs. Marcos, Sans, Coronado, Urbano, Molina i Fortuny; quatre (4)
abstencions dels Srs. Nolla, Tenorio, Llonch i Torres; i un (1) vot en contra de la
Sra. Grau.”

I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de la seva raó, d'ordre i
amb el V.º B.º de Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

ELS PALLARESOS, DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

