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CONVOCATÒRIA          Núm. 12/2021/PLE

En ús de les atribucions que em confereix els arts. 21.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 53.1 c) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel D Leg. 2/2003, de 28 d’abril, i 80.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 
28 de novembre, resolc:

CONVOCAR una sessió extraordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el 
proper 20 d’octubre de 2021, mitjançant videoconferència a les 18:00 hores en primera 
convocatòria, d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

A – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I 
DE L’ÀREA D’ALCALDIA.

1.- Aprovació provisional de les modificacions de les Ordenances Fiscals per a 
l’exercici 2022 (expedient 7/2021/ORDEN)

Primer.- APROVAR provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2022, que s’indiquen a continuació, de conformitat al que disposa l’article 15.1 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals de 5 de març.

Segon.- APROVAR el text refós de les ordenances fiscals modificades.

Tercer.- EXPOSAR al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, els 
acords provisionals , així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades, durant 
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’expedient de les ordenances, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del Real decret Legislatiu 2/2004 de 5 
de març que aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes Locals , podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat 
restarà definitivament aprovat.
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Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com el text modificat 
de les ordenances i la de nova imposició, així com el text refós aprovat, condicionant-se la 
vigència de les modificacions i de la nova ordenança a dita publicació i al que disposi la 
disposició final de cada ordenança, en cas d’especificar-se.

Una còpia d’aquesta convocatòria s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. La 
Secretaria de l’Ajuntament la notificarà als membres de la Corporació amb els advertiments 
legals que corresponguin.

Molins de Rei,  15 d’octubre de 2021

L'Alcalde
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Xavi Paz Penche
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