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Us convoco a la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament, a sol·licitud dels 
regidors dels grups municipals del PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i de la regidora no 
adscrita, que es farà el dimecres 7 de novembre de 2012, a les 20 h , a la sala de 
sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent: 
 
 
 

Alcaldia  
1) Ratificació de la urgència. 
2) Donar compte de les persones assistents a la sessió. 

 
 

Hisenda 

3) Ordenances fiscals 2013: Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió 
Informativa d’Administració i Finances extraordinària del 5 de novembre de 
2012. 

 
 
 
L’alcalde, 

  
 
 
 

Pere Parés i Rosés     
 
 
El Masnou, 6 de novembre de 2012 
 
 
 
 
 
Nota: A partir d’aquesta data, queden a la vostra disposició, a la Sala de Regidors, els 
expedients relacionats amb els assumptes que figuren a l’ordre del dia. 
Us demano que, en el cas que no hi pugueu assistir, ho comuniqueu a la Secretaria de 
l’Ajuntament. 
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Núm. PLE2012/15 
 
Relació de propostes del Ple extraordinari i urgent  de l'Ajuntament del Masnou 
del dia 7 de novembre de 2012  
 
3) Ordenances fiscals 2013: Aprovació, si s’escau, del dictamen de la Comissió 
Informativa d’Administració i Finances extraordinàr ia del 5 de novembre de 2012  
 
El 19 d’octubre de 2012, els regidors dels grups municipals de PSC, ICV-EUiA, PP, 
GIM i la regidora no adscrita van presentar la petició perquè es convoqués un plenari 
extraordinari i urgent per a la presentació i votació de les ordenances fiscals del 
Masnou per a l’any 2013.  
 
El 5 de novembre de 2012, la Comissió Informativa d’Administració i Finances, reunida 
en sessió extraordinària, va dictaminat favorablement per unanimitat l’esmena 
presentada pels grups municipals de PSC, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no 
adscrita, consistent en la modificació del tipus de gravamen de l’impost de béns 
immobles de naturalesa urbana per l’exercici de 2013. 
 
Vista la normativa següent: 

- Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 
22 i 47. 

- RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’Hisendes Locals, article 15 i següents. 

 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer . Aprovar provisionalment la modificació de l’article 10.1 paràgraf tercer de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, referent al tipus de 
gravamen general dels immobles de naturalesa urbana, per tal de modificar l’actual 
tipus del 0,836% pel 0,81%, quedant redactat de la manera següent:  
Quan es tracti de béns de naturalesa urbana el tipus de gravamen general serà el 
0,81%, per als béns immobles de característiques especials el tipus de gravamen serà 
el 0,89%. 
 
Segon. EXPOSAR l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta 
dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
 
Tercer. PUBLICAR l’anunci en el butlletí oficial de la província, i també en un diari de 
gran difusió de la província.  
  
Quart.  Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat 
reclamacions, els acords provisionals s’entendran definitivament aprovats, sense 
necessitat d’acord plenari. 
 
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, abans d’aprovar 
definitivament les modificacions a que fa referència l’acord provisional. 
 
Cinquè.  PUBLICAR en el butlletí oficial de la província l’acord elevat a definitiu i el text 
íntegre de l’ordenança fiscal aprovada, la qual entrarà en vigor el dia 1 de gener del 
2013 i regirà mentre no s’acordi la modificació o derogació. 
 
 


