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Ajuntament 
d’Arenys de Mar

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS ACORDS PROVISIONALS DE MODIFI-
CACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS LO-
CALS PER A L’EXERCICI 2021, DE L’ORDENANÇA NÚMERO 33 REGULADO-
RA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICI-
LIÀRIA I DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I
RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS.

En compliment del que disposa l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes lo-
cals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament d’A-
renys de Mar, en sessió del Ple de data 3 de novembre de 2020, ha aprovat amb el quòrum le-
galment exigible, entre d’altres, els acords següents:

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici
2021 i següents, així com el seu text refós, segons figuren als Annexos d’aquest acord del qual
formen part a tots els efectes legals.

SEGON. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Orde-
nances fiscals que a continuació es relacionen així com el seu text refós, segons figuren als An-
nexos d’aquest acord del qual formen part a tots els efectes legals:

Ordenança fiscal número 1 Reguladora de l’impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal número 3 Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal número 4 Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 

de naturalesa urbana
Ordenança fiscal número 6 Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres
Ordenança fiscal número 12 Reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de re-

sidus municipals 

TERCER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2021 i següents la modificació de l’Ordenança
número 33, reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliària, així
com el seu text refós, segons figura als Annexos d’aquest acord del qual formen part a tots els
efectes legals.

QUART. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fis-
cals per a l’exercici de 2021 i següents, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació
en el Butlletí Oficial de la Província i entraran en vigor el dia 1 de gener de 2021.

CINQUÈ. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisio-
nals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades, de l’Ordenança general de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, i de l’Orde-
nança número 33, reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliària,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anun-
ci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui hi tinguin un interès directe o re-
sultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de les hi-
sendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expe-
dient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

SISÈ. Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.

SETÈ. Considerar definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense cap més trà-
mit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions.

De conformitat amb allò que preveu l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisen-
des locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els acords provisionals i les
ordenances fiscals objecte de modificació estaran exposats al públic a la seu electrònica d’a-
quest Ajuntament (a través de l’enllaç https://arenysdemar.cat/document.php?id=39679) i també
a la Secretaria de l’Ajuntament, a la Riera Bisbe Pol, 8 d’Arenys de Mar, durant trenta dies hàbils
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per-
què els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes.

Arenys de Mar, a 3 de novembre de 2020

L’alcaldessa,

Annabel Moreno Nogué

130080-1234845Q

Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs 

ANUNCI
En compliment del que disposa l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que l’Ajuntament, en
sessió del Ple de data 26 d’octubre de 2020, ha aprovat, entre d’altres, els acords següents:
“Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Orde-
nances fiscals que a continuació es relacionen, i segons l’annex que s’adjunta al present acord.
- Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre béns immobles 
- Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa pel servei d’aparcament vigilat de vehicles 
- Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per serveis adreçats a persones amb manca 

d’autonomia, necessitats socials i/o risc d’exclusió social
- Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per l’ús dels béns i instal·lacions municipals 
dels mercats i pels serveis inherents
- Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per l’ocupació temporal o permanent de la via 
pública o d’immobles de domini públic de propietat municipal.
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades, durant el termini de trenta dies hà-
bils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de
la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui hi tinguin un interès directe en els
termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 del TR de la LRHL, 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.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que un cop transcorregut
el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com el text de les Ordenances modificades.
Sant Adrià de Besòs, 27 d’octubre de 2020.
L’alcalde president,
Joan Callau i Bartolí
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ANUNCI
Aprovada inicialment per la Junta de Go-
vern Local, en sessió del dia 2 de novem-
bre de 2020, la modificació no substancial
del projecte d’urbanització del PAU 4-ca-
rrer Olèrdola presentat per Audingintrae-
sa, SA, en nom d’Altamira–Sareb, se sot-
met al tràmit d’informació pública, pel ter-
mini d’un mes, a partir de la data de publi-
cació en el BOP, a l’efecte de formulació
de les al·legacions i reclamacions que es
considerin convenients. El seu contingut
pot ser objecte de consulta pública amb
cita prèvia a les dependències d’urbanis-
me i serveis tècnics de l’ajuntament (pl.
Jaume I, 8) en horari de 12 a 14 h, a ban-
da de trobar-se accessible per mitjans te-
lemàtics a través del web de l’Ajuntament
(http://www.vilafranca.cat/html/infoiactuali-
tat/anuncis.html).

Vilafranca del Penedès, 2 de novembre
de 2020

L’alcalde, Pere Regull i Riba

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS 
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Ajuntament de
Corbera de Llobregat

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraor-
dinària de data 27 d’octubre de 2020, ha
aprovat provisionalment la modificació de les
ordenances fiscals que es relacionen a con-
tinuació:

OF 1 – Impost sobre béns immobles.

OF 2 – Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.

OF 4 – Impost sobre construccions, instal·la-
cions i obres.

OF 5 – Impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
OF 23 – Taxa per la prestació de serveis de
registre i prevenció sanitària relacionats amb
els animals de companyia i per la tramitació
de la llicència per tinença i conducció de
gossos considerats potencialment perillosos.

OF 31 - Taxa per l’estacionament de vehi-
cles de tracció mecànica en les vies públi-
ques municipals.

OF 35 - Taxa per la prestació del servei mu-
nicipal complementari de recollida i transport
de residus comercials i/o industrials.

De conformitat amb allò que preveu l’article
17.1 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, els acords
provisionals i les ordenances fiscals modifi-
cades estaran exposats al públic a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania durant 30 dies hà-
bils comptats des de l’endemà de la publica-
ció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província, perquè els qui hi tinguin un in-
terès directe o resultin afectats puguin exa-
minar l’expedient i presentar-hi les reclama-
cions que considerin oportunes. En cas de
no haver-hi cap reclamació, l’acord provisio-
nal esdevindrà definitiu.

Corbera de Llobregat, en data de la signatu-
ra digital.

L’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera 
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EDICTE
L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada
el dia 29 d’octubre de 2020, ha apro-
vat provisionalment les modificacions
de les ordenances fiscals i l’ordenança
de preus públics 2020 que han de re-
gir a partir del proper exercici 2021.

De conformitat amb el que disposa
l’article 17 del RD legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text re-
fós de la Llei reguladora de les hisen-
des locals, i la Llei 7/85, de 2 d’abril,
de bases de règim local, s’exposen al
públic durant 30 dies a fi i efecte que
els interessats puguin examinar l’expe-
dient i presentar-hi les reclamacions
que estimin convenients.

Olot, 30 d’octubre de 2020

Josep Berga Vayreda

L’alcalde 108019-1234841Q

EDICTE
sobre l’aprovació inicial de la modifi-
cació del Pla especial urbanístic del
Centre de Gestió de Residus de la
Garrotxa
El Ple del Consell Comarcal de la Ga-
rrotxa, en la sessió duta a terme el dia
15 d’octubre de 2020, va aprovar per
majoria absoluta els acords següents:
“Aprovar inicialment la modificació del
Pla especial urbanístic del Centre de
Gestió de Residus de la Garrotxa en
compliment de la sentència núm. 955
del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya”.
El Pla especial urbanístic, l’Informe de
sostenibilitat ambiental i la resta de
documentació que conforma l’expe-
dient, es sotmeten a informació públi-
ca per termini de QUARANTA-CINC
DIES hàbils mitjançant la inserció de
l’anunci corresponent en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, el
Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya i un diari d’àmbit local.
Durant aquest termini, que es comp-
tarà a partir de l’endemà de la darrera
de les publicacions preceptives al Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalun-
ya i al Butlletí Oficial de la Província,
l’expedient restarà a disposició de
qualsevol interessat que vulgui exami-
nar-lo en l’enllaç següent:
https://nuvol.garrotxa.cat/owncloud/in-
dex.php/s/B5RzMbpGpSoB4Sg, o bé
demanant cita prèvia a través de la
web del Consell Comarcal www.ga-
rrotxa.cat, i es podran efectuar totes
les al·legacions o suggeriments que
s’estimin oportuns, acompanyats dels
informes o documents que es consi-
derin convenients.
Acords que es fan públics als efectes
establerts per l’article 86 bis c) del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
Eva Ortiz Tudela
Secretària accidental
Olot, la Garrotxa, 28 d’octubre de
2020
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El moviment en defensa
del dret a l’habitatge, del
qual formen part el Sindi-
cat de Llogaters i la Plata-

forma d’Afectats per la Hi-
poteca, van qualificar ahir
de “farsa” i de “paper mu-
llat” el nou decret per atu-
rar desnonaments anun-
ciat pel govern de la Gene-
ralitat. En una roda de

premsa a Nou Barris, el
portaveu de la PAH, Juan-
jo Ramon, va explicar que
aquest nou decret va en la
mateixa línia que la llei
24/2015 i el decret 17/19,
tots dos aprovats per la

Generalitat i que en la
pràctica no estan servint
per aturar desnonaments
perquè els jutges tiren pel
dret perquè “qui té les
competències és l’Estat
espanyol”.

El moviment entén que
amb les lleis actuals ja hi
ha prou mecanismes per
evitar els desnonaments,
com exigir un lloguer so-
cial als grans tenidors i
aplicar sancions a aquells
que ho incompleixin. En
aquest sentit, reclamen al
govern català i en concret
al conseller d’Interior, Mi-
quel Sàmper, que “deixi
d’enviar la policia per fer
fora la gent de casa seva”.

L’activisme insisteix
que el que realment és clau
per posar fi als desnona-
ments és canviar la llei
d’enjudiciament civil.
“Fins que no es canviï
aquesta llei, continuarà
existint el problema com-
petencial de la Generalitat
i l’Estat, i qui pot fer-ho és
el govern de Pedro Sán-
chez”, insisteixen. En
aquest sentit, responsabi-
litzen el govern espanyol
dels desnonaments i apel-
len al ministre José Luis
Ábalos perquè “premi el
botó” i “posi fi de cop a tot
aquest patiment”. ■

V.P.
BARCELONA

L’activisme contra
els desnonaments
critica el nou decret
a El Sindicat de Llogaters i la PAH el qualifiquen de “farsa” i
de “paper mullat”perquè qui té les competències és l’Estat

Representants de la PAH i del Sindicat de Llogaters, ahir durant la roda de premsa ■ ARXIU

Una auditoria de la Sindi-
catura de Comptes alerta
que l’exdirector de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya
(OAC) Daniel de Alfonso
hauria cobrat gairebé
300.000 euros indeguda-
ment entre el 2011 i el
2016, quan va ser destitu-
ït pel Parlament arran de
les converses gravades
amb l’exministre d’Inte-
rior Jorge Fernández Díaz
sobre l’independentisme
català. Segons aquest in-
forme, que en comple-
menta un del 2018, De Al-
fonso, que continua exer-
cint com a magistrat, hau-
ria cobrat triennis i com-
plements de qualitat que
no hauria d’haver cobrat, i

assenyala la possibilitat
que això sigui perseguible
judicialment. De fet, la fis-
calia va traslladar al Tribu-
nal de Comptes alguns pa-
gaments sospitosos, causa
que continua oberta.

De Alfonso, en situació
de serveis com a magistrat
de l’Audiència de Barcelo-
na, i els altres alts càrrecs
d’Antifrau, funcionaris de
la Generalitat, tenien dret
a percebre els triennis que
com a funcionaris dels
seus cossos respectius, pe-
rò no els del règim del Par-
lament, com van fer. ■

El jutge De Alfonso va
cobrar 300.000
euros indeguts

Redacció
BARCELONA

a  La Sindicatura de
Comptes ho detalla
en un informe sobre
l’Oficina Antifrau

Daniel de Alfonso, al
Parlament, el 2016 ■ ARXIU


