Dimarts, 2 de juny de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
ANUNCI
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de 26 de març aprovà provisionalment
establir el preu públic per la venda de llibres publicats per aquest ajuntament i d’altres publicacions de caràcter anàleg
promogut per l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans i aprovar l’Ordenança fiscal reguladora del mateix.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els
acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
ACORD
Primer. Establir el preu públic per la venda de llibres publicats per aquest ajuntament i d’altres publicacions de caràcter
anàleg promogut per l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans i aprovar l’Ordenança fiscal reguladora del mateix el text
íntegre del qual és:
PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES PUBLICATS PER AQUEST AJUNTAMENT I D’ALTRES PUBLICACIONS
DE CARÀCTER ANÀLOG PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb allò disposat per l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la venda de llibres i d’altres
publicacions de caràcter anàlogues, que s'especifica en les tarifes corresponents i que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2. Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic que es
satisfaran pels usuaris que voluntàriament comprin els llibres i d’altres publicacions que s’editen per part d’aquest
Ajuntament i que s'indiquen en la tarifes.

3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l'Ajuntament aprovarà l'Ordenança Fiscal
corresponent reguladora de la taxa per la venda de llibres i d’altres publicacions de caràcter anàleg promogut per
l’Ajuntament, que entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província la seva
aprovació definitiva.
4. Quan els preus públics per la realització de venda de llibres i altres publicacions a les instal·lacions municipals hagin
de transformar-se en taxa per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la notificació individual a que es
refereix l'article 124 de la Llei General Tributària, sempre que el subjecte passiu i la taxa coincideixin amb l'obligat al
pagament i l'import del preu públic al que substitueix.
5. El que disposa el punt anterior serà d'aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa resulti incrementada
respecte de l'import del preu públic al que substitueix, sempre que aquest increment es correspongui amb una
actualització de caràcter general.
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2. Si amb posterioritat a l'establiment d'aquest preu públic, cessessin en la prestació del servei els establiments i
llibreries de caire privat que actualment concorren en la realització d'activitats similars a les que es desenvolupen
promogudes per l’Ajuntament, el preu públic es transformarà en taxa.
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Article 3. Obligats al pagament
L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la compra dels llibres i/o publicacions i estan
obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones o entitats que sol·liciten adquirir dites
publicacions o/i llibres.
Article 4. Quantia
La quantia d'aquest preu públic es regularà per la següent TARIFA:
Publicacions Municipals
Espais i Racons de Palau-solità i Plegamans
Història de l’Ajuntament, de l’Associació Quatre Pins
Història del Nostre Temps
Temps era Temps

EUR
7,00
5,00
8,00
7,00

Article 5. Bonificacions
No es concedirà cap exempció a aquest preu públic.
Article 6. Administració i cobrança
Les quotes exigibles per aquest preu públic, es liquidaran per cada adquisició de llibre i/o qualsevol altre publicació
editada per aquest Ajuntament.
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
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Palau-solità i Plegamans, 19 de maig de 2015
L’alcaldessa, Teresa Padrós Casañas
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