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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 29 de novembre de 2018, per majoria simple dels regidors
i regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 abstencions del grup
municipal CP, 4 abstencions del grup municipal d'ERC, 3 abstencions del grup municipal C's,
2 abstencions del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 vot a favor del
grup municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
"APROVACIÓ

INICIAL DE L’ORDENANÇA NÚM. 43 REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’EDUCACIÓ, ESPORTS I CULTURA
I JOVENTUT I DE L'ORDENANÇA 46 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
SERVEIS PRESTATS A LES INSTAL·LACIONS DEL PARC ESPORTIU
MUNICIPAL GUIERA
Atès el que disposa l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que exposa literalment, “las entidades locales
podrán establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de
actividades de la competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las
circunstancias especificadas en la letra b) del artículo 20.1 de esta ley”
Segons el que exposa l’article 44 de l’esmentat text legal, l’import dels preus públics per
prestació de serveis o realització d’activitats haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei
prestat o de l’activitat realitzada.
Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 12 de l’Ordenança General de Preus públics
en relació a l’article 44.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota dels límits del cost del servei per raons
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin.
Vist l’article 47 del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, l’establiment o la modificació dels preus públics correspon al Ple de
la Corporació que d’acord amb les facultats que atorga l’article 23.2 b) de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional estableix a l'article 3 la funció
pública de secretaria, que integra la fe pública i l'assessorament legal preceptiu. Respecte a
l'assessorament legal i, en concret, l'apartat 3.3.d) estableix que l'emissió, amb caràcter previ,
de l'informe de la Secretària general serà obligatori en el supòsit d'aprovació o modificació
d'ordenances.
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A l'article 133 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu
comú de les administracions públiques s' estableix que en el procediment de l'elaboració de
les normes amb rang de llei i reglaments cal realitzar una consulta pública prèvia a través del
portal web de l'administració corresponent. No obstant això, la Dirección General de Tributos
en data 17 de gener de 2018 mitjançant consulta/Informe IE-0010-18 va concloure que "el
tràmit de consulta prèvia ha de realitzar-se quan es tracta de l'aprovació d'una nova
ordenança fiscal, mentre que en el supòsit de modificació d'una ordenança fiscal ja
aprovada amb anterioritat, pot obviar-se l'esmentat tràmit per tractar-se d'una regulació
parcial de la matèria."
Un cop vistos l'informe del cap de secció de processos participatius, relacions veïnals, centres
cívics, joventut i infància i l’informe de Serveis Econòmics que consten a l’expedient.
En data 20-09-2018 es va celebrar la Comissió informativa d'Alcaldia-Presidencia, Economia
i Serveis Generals on es proposava una modificació de les ordenances fiscals 43 i 46 relatives
a la Tarifació Social. Ara s'afegeixen modificacions de tarifes.
El Ple ACORDA
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de les següents ordenances:
Ordenança núm. 43, reguladora del preu públic per la prestació del servei d’Educació,
Esports i Cultura i Joventut.
Ordenança núm. 46, reguladora del preu públic per serveis prestats a les instal·lacions
del Parc Esportiu Municipal Guiera.
Les modificacions que es proposen a l'Ordenança 43 són:
a) Modificar el títol de l’ordenança, de manera que serà:
"Preu públic per la prestació de serveis d’educació, esports, cultura, joventut i infància"
b) Modificar l’article 1, de manera que dirà:
"A l’empara d‘allò que es preveu en els articles 41 i 127 del Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest
municipi estableix els preus públics per la prestació dels serveis d’educació (escola bressol
municipal i escola municipal de música), servei d’esports, els casals d'estiu i el serveis de
cultura, joventut i infància, especificats en les tarifes que es deta-llen en l'annex
corresponent, que es regirà per aquesta ordenança."
c) Modificar el paràgraf segon de l’article 2, de manera que dirà:
"La inscripció (o formalització de matrícula en el cas de l’escola municipal de música i
l’escola bressol municipal) per realitzar qualsevol de les activitats que es duen a terme als
centres adscrits als serveis d’Educació, Esports, els Casals d'estiu i Cultura, Joventut i
Infància genera l’obligació del pagament del preu regulat en aquesta ordenança."
d) Modificacions relatives a la Tarifació social regulades a l'article 5:
On diu:
•

El subjecte passiu o algun altre membre de la unitat familiar únicament podran
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disposar a part del domicili habitual (es considerarà com a part de l’habitatge habitual
fins a 1 pàrking i 1 traster), d’un altre immoble amb un valor cadastral per sota
60.000€.
Ha de dir:
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•

El subjecte passiu o algun altre membre de la unitat familiar no podran disposar
de cap més immoble, llevat d’un aparcament i un traster, considerat com a part
de l’habitatge habitual.
Queden exceptuats aquelles persones que disposin d’un percentatge de titularitat
de propietat o dret d’usdefruit de titularitat compartida, d’un immoble a més de
l’habitatge habitual. S’exceptua la titularitat compartida de l’immoble en cas
que tots els titulars siguin membres de la mateixa unitat familiar. En aquest
últim cas, si el valor cadastral d'aquest immoble és inferior a 60.000€ també
estarà permès.

On diu:
Càlcul de la renda per càpita:

Ingressos unitat familiar – Despeses Habitatge (600€/mes màxim 7.200€/any)
RPC = ---------------------------------------------------------------------------------Nombre de membres de la unitat familiar (**)

Renda per càpita de la unitat familiar
Fins al 100% de l’IRSC(*)
Fins al 106% de l’IRSC
Fins al 112% de l’IRSC
Fins al 115% de l’IRSC
Fins al 117% de l’IRSC
Fins al 120% de l’IRSC

% de reducció a la quota
80% de reducció
70% de reducció
60% de reducció
50% de reducció
40% de reducció
30% de reducció

Ha de dir:
Càlcul del coeficient d'ingressos:
Ingressos unitat familiar – Despeses Habitatge (700€/mes
màxim 8.400€/any)
Coeficient d'ingressos = ---------------------------------------------------------------------------IRSC (*) x Nombre de membres de la unitat familiar (**)

Nombre
membres
unitat
familiar

Reducció del
80%

Reducció
del 70%

Reducció
del 60%

Reducció
del 50%

Reducció
del 40%

Reducció
del 30%
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1

1,20

1,32

1,44

1,56

1,68

1,80

2

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3

2,80

3,08

3,36

3,64

3,92

4,20

4

3,60

3,96

4,32

4,68

5,04

5,40

5

4,40

4,84

5,28

5,72

6,16

6,60

6

a1 = 4,40 + b1 = a1 + (0,1 c1 = b1 + (0,1 d1 = c1 + (0,1 e1 = d1 + (0,1 f1 = e1 +
* a 1)
* a 1)
* a 1)
* a 1)
(0,1 * a1)
0,8

7
a2 = a1 + 0,8

b2 = a2 + (0,1 c2 = b2 + (0,1 d2 = c2 + (0,1 e2 = d2 + (0,1 f2 = e2 +
* a 2)
* a 2)
* a 2)
* a 2)
(0,1 * a2)

Taula de reduccions
Del resultat d'aplicar la fórmula obtindrem el coeficient d'ingressos familiar.
La taula de reduccions ens indica els coeficients d'ingressos màxims per obtenir el % de
reducció corresponent.
e) Modificar el paràgraf primer de l’article 6A, de manera que dirà:
"Els imports corresponents als diferents conceptes que integren aquests preus públics per la
prestació de serveis d’escola bressol municipal, l’escola municipal de música, el servei
d’esports, els casals d’estiu, els serveis i les activitats de cultura, joventut i infància, se
satisfaran per les persones beneficiàries de conformitat amb el que estableix aquesta
ordenança."
f) Modificar l'apartat 4 de l’article 6B, que fa referència al Servei d'Esports amb motiu de les
peticions del servei, de manera que dirà:
"4. Serveis d’esports
(...)
Pels abonaments d'estudiant reglat que en el moment de generar el rebut no es disposi
de la documentació corresponent justificativa, es procedirà a donar de baixa pel següent
semestre natural.
(...)
Aquesta s’haurà de presentar a l’OAC abans de l'inici del nou trimestre o semestre (segons
sigui de curs o abonament, respectivament).
(...)
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Queden excloses les devolucions d'abonaments familiars quan la justificació no afecta a
tots els integrants de l'abonament.
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En cas que un abonat o cursetista desisteixi de la seva inscripció en un termini màxim de tres
dies hàbils, sempre i quan no hagi utilitzat la instal·lació, es procedirà per part del Servei a
l’anul·lació de la liquidació emesa.
g) S'afegeix una disposició transitòria per tal d'evitar que, amb l'aplicació dels nous barems de
la tarifació social, alguna unitat familiar vegi reduït el seu % de reducció de tarifes si les
condicions econòmiques no han variat:
Disposició transitòria
La taula de reduccions que figura a l'article 5 serà d'aplicació sempre i quan la renda de la
unitat familiar no superi els valors que s'inclouen a la taula següent (que corresponen a la
taula que es venia utilitzant per un IRSC de 7.967,73€):
Nombre
membres
unitat
familiar

Reducció del Reducció del Reducció del Reducció del Reducció del Reducció
70%
60%
50%
40%
del 30%
80%

1

2
23.903,19 €

25.337,38 €

31.870,92 €

33.783,18 € 35.695,43 €

39.838,65 €

42.228,97 € 44.619,29 € 45.814,45 €

3

4

5

Aquests límits d'ingressos seran d'aplicació un cop restats les despeses d'habitatge (fins
un màxim de 8.400€/any).
h) Modificacions a l'annex de tarifes del Servei i activitats de cultura i joventut:
•

El títol de l'annex passar a ser:
SERVEIS I ACTIVITATS DE CULTURA, JOVENTUT I INFÀNCIA

•

Suprimir l’annex tarifes 1.5 Sales del Casal de Joves Altimira , relatiu a les sales
d’assaig del casal de Joves Altimira. En conseqüència, l’actual apartat 1.6
corresponent a Sales de Centres Cívics passarà a ser el nou apartat 1.5.
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Es clarifica el punt 4 corresponent als Casals d'Estiu de l'annex dels serveis i activitats
de cultura, joventut i infància afegint aquesta frase:
"Les tarifes són setmanals i per usuari/ària, segons el següent detall:"
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Les modificacions que es proposen a l'Ordenança 46 són:
a) Modificar l'article 6 relatiu a la Gestió i recaptació, per equiparar-ho a Can Xarau de
manera que dirà:
Article 6 Gestió i recaptació
(...)
En cas que un abonat o cursetista desisteixi de la seva inscripció en un termini màxim de tres
dies hàbils, sempre i quan no hagi utilitzat la instal·lació, es procedirà per part del Servei a
l’anul·lació de la liquidació emesa.
(...)
b) Modificar l'article 8 relatiu a Reduccions, per equiparar-ho a com es proposa modificar a
l'Ordenança 43 de manera que dirà:
On diu:
•

El subjecte passiu o algun altre membre de la unitat familiar únicament podran
disposar a part del domicili habitual (es considerarà com a part de l’habitatge habitual
fins a 1 pàrking i 1 traster), d’un altre immoble amb un valor cadastral per sota
60.000€.

Ha de dir:
•

El subjecte passiu o algun altre membre de la unitat familiar només podran
disposar de l'immoble destinat a l’habitatge habitual, llevat d’un aparcament i
un traster, que es considerarà com a part de l’habitatge habitual.
Podran disposar d'un segon immoble sempre i quan la unitat familiar no tingui
el 100% de la propietat o del dret d’usdefruit o el valor cadastral d'aquest
immoble sigui inferior a 60.000€.

On diu:
Càlcul de la renda per càpita:

Ingressos unitat familiar – Despeses Habitatge (600€/mes màxim 7.200€/any)
RPC = ---------------------------------------------------------------------------------Nombre de membres de la unitat familiar (**)

Renda per càpita de la unitat familiar
Fins al 100% de l’IRSC(*)
Fins al 106% de l’IRSC
Fins al 112% de l’IRSC

% de reducció a la quota
80% de reducció
70% de reducció
60% de reducció
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Fins al 117% de l’IRSC
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50% de reducció
40% de reducció
30% de reducció

Ha de dir:
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Càlcul de coeficient d'ingressos:
Ingressos unitat familiar – Despeses Habitatge (700€/mes
màxim 8.400€/any)
Coeficient d'ingressos = ---------------------------------------------------------------------------IRSC (*) x Nombre de membres de la unitat familiar (**)

Nombre
membres
unitat
familiar

Reducció del
80%

Reducció
del 70%

Reducció
del 60%

Reducció
del 50%

Reducció
del 40%

Reducció
del 30%

1

1,20

1,32

1,44

1,56

1,68

1,80

2

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3

2,80

3,08

3,36

3,64

3,92

4,20

4

3,60

3,96

4,32

4,68

5,04

5,40

5

4,40

4,84

5,28

5,72

6,16

6,60

6

a1 = 4,40 + b1 = a1 + (0,1 c1 = b1 + (0,1 d1 = c1 + (0,1 e1 = d1 + (0,1 f1 = e1 +
* a 1)
* a 1)
* a 1)
* a 1)
(0,1 * a1)
0,8

7
a2 = a1 + 0,8

b2 = a2 + (0,1 c2 = b2 + (0,1 d2 = c2 + (0,1 e2 = d2 + (0,1 f2 = e2 +
* a 2)
* a 2)
* a 2)
* a 2)
(0,1 * a2)

Taula de reduccions
Del resultat d'aplicar la fórmula obtindrem el coeficient d'ingressos familiar.
La taula de reduccions ens indica els coeficients d'ingressos màxims per obtenir el % de
reducció corresponent.
c) A l'igual que amb la proposta de modificació de l'Ordenança 43 s'afegeix una disposició
transitòria per tal d'evitar que, amb l'aplicació dels nous barems de la tarifació social, alguna
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unitat familiar vegi reduït el seu % de reducció de tarifes si les condicions econòmiques no
han variat:
Disposició transitòria
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La taula de reduccions que figura a l'article 5 serà d'aplicació sempre i quan la renda de la
unitat familiar no superi els valors que s'inclouen a la taula següent (que corresponen a la
taula que es venia utilitzant per un IRSC de 7.967,73€):
Nombre
membres
unitat
familiar

Reducció del Reducció del Reducció del Reducció del Reducció del Reducció
80%
70%
60%
50%
40%
del 30%

1

2
23.903,19 €

25.337,38 €

31.870,92 €

33.783,18 € 35.695,43 €

39.838,65 €

42.228,97 € 44.619,29 € 45.814,45 €

3

4

5

Aquests límits d'ingressos seran d'aplicació un cop restats les despeses d'habitatge (fins
un màxim de 8.400€/any).

d) S'eliminen les tarifes del PEM Guiera que van deixar d'estar actives per l'inici de
l'aplicació de la tarifació social (amb el corresponent reordenament de lletres assignades a les
diferents modalitats d'abonaments i agrupant els diferents abonaments segons la seva
tipologia), s'ajusta la descripció i requisits d'algunes quotes i/o abonaments restant l'annex de
la següent manera que es detalla. En negreta cursiva les noves incorporacions i les en negreta
rallat les que s'el.liminen:
"ANNEX TARIFES
Tindran dret a tarifació social els preus dels abonats (punt 2.1.a) fins 2.1.c), 2.1.f), 2.1.i),
2.2.a), 2.2.b), 2.2.e), 2.3.a) i dels cursos 5.1, 5.2 i 5.4.
1. QUOTA D’INSCRIPCIÓ
a) Preinfantil (de 0 a 5 anys)
Exempt
b) Infantil (de 6 a 15 anys)
49,25€
c) Adult o cap de família (a partir de 16 anys) 81,95€ - promoció 53,15€ (inclou
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revisió mèdica)
d) Familiar (a partir 2n membre)
mèdica)
e) Gent gran (a partir de 65 anys)

61,50€

APROVAT
04/12/2018 12:31

- promoció 53,15€ (inclou revisió

49,25€

Condicions d’inscripció
De 1 al 10 100% de la quota
De l’11 al 14 100% de la quota del present mes i el 100% del següent
Del 15 al 24 50% de la quota del present mes i el 100% del següent
Del 25 al 31 0% de la quota del present mes i el 100% del següent
Matrícula gratuïta en el moment d'inscripció presentant el Carnet Jove si es compleix alguna
de les següents condicions:
- Empadronat a Cerdanyola del Vallès.
- Estudiants d'ensenyament reglat, presentant el corresponent justificant.
- Treballar a Cerdanyola i es pugui justificar amb el contracte de treball en vigor més la
nòmina del darrer mes.
En qualsevol cas el Carnet Jove i la documentació acreditativa ha d'estar en vigor.
2. QUOTES MENSUALS PER A ABONATS
1.1 Quota abonament general
a)
b)
c)
d)
e)
f)

De 0 a 5 anys
Infantil (de 6 a 15 anys)
Adult (a partir de 16 anys)
El 2n familiar
3r. Familiar
Discapacitat

exempt
29,70€
42,50€
38,40€
29,70€
25,55€

Per tal de gaudir de la tarifa de discapacitat el subjecte passiu haurà de reunir els
requisits següents:
1. Constar empadronat en el municipi de Cerdanyola del Vallès en el moment de la
sol·licitud d’aplicació de la tarifa.
2. Acreditar, mitjançant document expedit per l’Organisme competent, el grau de
discapacitat igual o superior al 33%.
g) Empreses
34,10€
(Sense limitació horària. Mínim de 5 persones de la mateixa empresa. Cal aportar còpia de la
darrera nòmina de cada treballador abonat. Quan no hi hagi el mínim de 5 persones, es
deixarà d’aplicar aquesta quota a la resta de persones de l’empresa. Inscripció gratuïta,
cal aportar la revisió mèdica d’empresa i realitzar la prova d’esforç) Per noves inscripcions a
partir del 2019 caldrà que hi hagi un conveni en vigor entre l'empresa i el PEM Guiera.
h) Col·lectius
34,10€
(Sense limitació horària. Per cossos de seguretat de l’estat i seguretat, Mossos, i altres i
cossos de Protecció Civil, Bombers, Creu Roja i altres.) Cal aportar còpia de la darrera
nòmina de cada treballador abonat. (Inscripció gratuïta, cal aportar la revisió mèdica
d’empresa i realitzar la prova d’esforç)
i) Dansa Infantil:
<16 anys

44,00€ (inclou el curs)
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2.2 Quota abonaments segons franja horària
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a) Quota d’abonament matinal.
Inclou programa d’activitats dirigides, sala de fitness, piscina climatitzada, zona d’aigües,
solàrium, telecentre , ús del pavelló sempre i quant estigui lliure.
Matí (7.00-13.00 h)
27,70€
b) Quota d’abonament “Jove”, inclou programa d’activitats dirigides, sala de fitness, piscina
climatitzada, zona d’aigües, solàrium, telecentre , ús del pavelló sempre i quant estigui lliure.
Jove (7.00 -16.00 h)
31,80€ (de 16 a 22 anys)
c) Migdia (de 13:00 a 15:00h)

27,45€

d) divendres

13,20€ (en horari de 7 a 13 hores)

e) Quota d’abonament “cap
festius de 9 a 15h)
Infantil (de 6 a 15 anys)
Adult (a partir de 16 anys)
Gent gran

de setmana” (de divendres a les 7 h fins diumenge a les 15 h i
17,00€
25,50€
17,00€

2.3 Altres tipus d'abonaments:
a) Quota anual: de gener a desembre de l’any en curs.
Inclou programa d’activitats dirigides, sala de fitness, piscina climatitzada, zona d’aigües,
solàrium, telecentre , ús del pavelló sempre i quant estigui lliure.
Pagament per avançat d’11 mensualitats amb 1 mensualitat gratuïta. Exempt de quota
d’inscripció. No inclou la revisió mèdica obligatòria. Aplicable a totes les quotes íntegres
(quota infantil, adult o parella, 2n familiar, a partir 3er familiar, empresa, col·lectius). i gent
gran).
b) Quota de manteniment
(...)
3. TIQUETS (ENTRADES PUNTUALS DIÀRIES) inclou programa d’activitats
dirigides, sala de fitness, piscina climatitzada, zona d’aigües, solàrium, telecentre , ús del
pavelló sempre i quant estigui lliure.
Preu per persona (0 a 5 anys exempts)

7,80 €

4. LLOGUER INSTAL·LACIONS DEL PEM GUIERA
4.1- Les Entitats locals esportives i sense ànim de lucre i inscrites en el registre
d’entitats al Consell Català de l’Esport CCE i al de l’Ajuntament i que participin en
competicions regulades continuades estaran exemptes de pagament de preu públic de
qualsevol instal·lació esportiva municipal.
4.2- Les Entitats locals no esportives estaran exemptes de pagament de preu públic de
qualsevol instal·lació esportiva municipal, sempre hi quan la sol·licitud la tramiti el
corresponen servei municipal, donant conformitat a l’activitat a realitzar-se i motivant
l’exempció de pagament del preu públic.
4.3- En cas d’actes promoguts per una Entitat sense ànim de lucre no locals, en
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qualsevol instal·lació esportiva municipal, sempre hi quan la sol·licitud la tramiti el
corresponen servei municipal, donant conformitat a l’activitat a realitzar-se i motivant
l’exempció de pagament del preu públic, podran estar exemptes de satisfer-lo, sempre
que es respecti l’horari d’obertura i tancament de la instal·lació.
4.4.- El Preu de lloguer inclou l’ús dels vestidors ¼ hora abans i desprès de l’hora
contractada.
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A. Pista sencera
Entitats locals (25%dte)

Entitats no locals

Entitats locals (25%dte)

Entitats no locals

Entitats locals (25%dte)

Entitats no locals

(...)
B.

1/3 de Pista

(...)
C.

1/2 de Pista

(...)
Lloguer de la Sala de formació
(...)
Les entitats de Cerdanyola tindran un descompte del 10%
(...)

E. CAMPUS (preu setmana)
ABONATS

NO ABONATS

(...)
Servei d'acollida*

10,00€/h

12,00€/h

*( Fills/es d’abonats gaudiran dels preus d’abonat)

(...)

G. SALUT(preu servei)
ABONATS
1. MÈDIC
Revisió mèdica fitness
49,60€
(obligatòria per a tots els abonats > de 16 anys)
Revisió mèdica fitness (> 65 anys)
41,90€
(...)

H. ALTRES SERVEIS
(...)

NO ABONATS
60,60€
52,90€

APROVAT
04/12/2018 12:31
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Venda material vari
(...)
Material merchandising
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5€ 2€ -20€
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(...)
Es podran realitzar accions de promoció dels serveis del PEM Guiera, aplicant una
reducció total o parcial del preu públic del servei, per fer campanyes de captació,
fidelització, activitats esportives i actes especials no recollits en els apartats d’aquesta
annex, prèvia presentació i aprovació per la Junta de Govern local de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès."
Segon.- SOTMETRE aquest acord a exposició pública en el Butlletí Oficial de la Província i
en el tauler d’edictes municipal durant el termini de trenta dies. Es considerarà aprovat
definitivament en el supòsit que durant el termini esmentat no es presentin reclamacions de
conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, als efectes oportuns."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

