Identificació de l’expedient: 1216/2021 2454
Assumpte: Modificacions d'ordenances fiscals reguladores de tributs per l'exercici 2022 i
següents

2.3.- Reclamacions núms. 3 i 4.
Consideracions: En raó dels arguments reproduïts en el text de la reclamació, es considera
adient retirar les propostes de modificació de l’article 6è, epígrafs III.2 i VII.3, relatives a les
reduccions en les taxes per utilització de l’Envelat i per utilització del Teatre municipal, i s’insta
als departaments gestors d’aquestes equipaments perquè analitzin vies fomentar els usos que
eren objecte de les reduccions que siguin compatibles amb la legislació vigent en matèria
d’hisendes locals.
Proposta: ESTIMAR les reclamacions presentades..
/.../
Atès que en sessió ordinària de 23 de desembre de 2021, i prèvia aprovació de la urgència
per majoria absoluta dels seus membres, el Ple va acordar:
“Primer.- RESOLDRE les reclamacions presentades per les persones legitimades durant el
termini d’exposició pública en el sentit que es conté en la memòria d’Alcaldia i es resumeix en
la relació de fets de la present resolució.
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/.../
Quart.- APROVAR definitivament les modificacions de les següents ordenances fiscals,
segons detall inclòs en l’ANNEX, amb efectes 1 de gener de 2022:
Núm.
30

Títol
/.../
Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis en edificis
municipals
/.../
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“/..../”

Data 7-2-2022

“Atès que la memòria d’Alcaldia amb codi csv 48933abe45394b3b9b9397ec298a8ded001,
relativa a la proposta de resolució de les reclamacions presentades pel Grup municipal
socialista en data 15 de desembre (RE 13066) contemplava, entre altres punts, el següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter extraordinari de data 27 de gener de 2022, va
adoptar el següent acord de rectificació d’error material concurrent en l’acord d’aprovació
definitiva de les modificacions d’ordenances fiscals, aprovat per aquest òrgan en data 23 de
desembre de 2021 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de desembre de 2021:

B

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

A

ANUNCI

/.../
ANNEX

/.../”
Atès que, fruit d’un error material de transcripció, l’ANNEX, apartat VI, no reflecteix el sentit
de la resolució de les reclamacions contingut en la memòria d’Alcaldia i referit en el punt primer
de l’acord, que estimava la reclamació presentada, sinó que manté el redactat de la proposta
aprovada provisionalment pel Ple en sessió de 28 d’octubre de 2021.
Vist que, de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment
administratiu comú, les administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment,
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes.
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Atès que la concurrència de l’error es pot apreciar de les dades i documents obrants en
l’expedient administratiu, sense necessitat d’interpretació o valoració jurídica.

En virtut de les atribucions que l’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’aprova per unanimitat dels disset
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal.
Primer.- RECTIFICAR, de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre,
de procediment administratiu comú, l’error material de transcripció detectat en l’ANNEX de
l’acord de resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva de les
modificacions d’ordenances fiscals reguladores de tributs, de manera que es suprimeixi de

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

e39ecb9c04bc4fb392141bde5d4ecaf5001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadatos

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

https://bop.diba.cat
Pàg. 2-3

600’00 €/dia
32,00 €/hora
Gratuïtat
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EPÍGRAF III.- UTILITZACIÓ DELS ESPAIS CULTURALS
/.../
III.2. Utilització envelat
Festes particulars/privades
Festes particulars d’interés social (festa dels 40 anys, del 60, etc.)
Festes i activitats d’interès municipal obertes a la ciutadania
realitzades entitats sense ànim de lucre inscrites al registre municipal
d’entitats
/.../

Data 7-2-2022

Cinquena.- Es modifica l’article 6è, epígraf III, apartat 2, que queda redactat de la següent
manera:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/.../

B

VI.- Modificacions de l’ordenança fiscal núm. 30 reguladora de les taxes per prestacions
de serveis en edificis municipals

A

/.../

l’ANNEX la modificació cinquena de l’apartat VI, relativa a l’article 6è, epígraf III.2 “Utilització
de l’envelat”.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit
recurs de reposició s’entengui desestimat, d’acord amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que consideri oportú,
en defensa dels seus interessos.

https://bop.diba.cat
Pàg. 3-3

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats
des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent, d’acord amb el que
estableixen els articles 8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de
modificació de la Llei orgànica del poder judicial), els articles 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

CVE 202210012158

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de
reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació al BOP, d’acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

A

Segon.- ORDENAR la publicació de la present resolució de rectificació d’error material al
Butlletí Oficial de la Província.”
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