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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 26 de febrer de 2020 i segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

«ÀREA FUNCIONAL: Òrgans col·legiats, Secretaria
IDENTIFICACIÓ
Ratificació de la Resolució d’alcaldia de 12 de febrer de 2020 de rectificació de l'error material
d'aprovació de les tarifes del servei municipal de taxi per a l'exercici 2020
ANTECEDENTS DE FET
Primer. Per acord de Ple de data 29 de gener de 2020 es va aprovar, entre d’altres, l’acord
d’aprovació de l’actualització de les tarifes del servei municipal de taxi per l’exercici 2020.
Segon. Amb posterior s’ha detectat una errada material en la part resolutiva de l’acord
consistent en que s’han transcrit les tarifes de 2019 en lloc d’aplicar els nous imports per 2020,
que sí apareixen a la part expositiva de l’esmentat acord i que son les següents:
Tarifes urbanes de taxi
Tarifa 2 Nocturna
Dies feiners de 20.00 h. a 8.00 h.
Dissabtes, diumenges i festiu
Baixada de bandera
Preu per km urbà recorregut
Preu per hora d’espera
Mínim de percepció
Suplements
Ràdio taxi domicili
Animals domèstics, excepte gos guia
Equipatge

2019

2020

4,10 €
1,26 €

4,13€
1,27€

22,80€
6,35 €

22,98€
6,40€

1,40 €
1,60 €
Gratuït

1,40 €
1,60 €
Gratuït
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Tarifa 1
Dies feiners de 08.00 h. a 20.00 h
Dilluns a divendres
Baixada de bandera
Preu per km urbà recorregut
Preu per hora d’espera
Mínim de percepció
Suplements
Ràdio taxi domicili
Animals domèstics, excepte gos guia
Equipatge
Festes locals: 3 d’agost i 1 d’octubre

3,40 €
1,23 €
22,20 €
6,30 €

3,43€
1,24€
22,38€
6,35€

1,40 €
1,60 €
Gratuït

1,40 €
1,60 €
Gratuït

Tercer. La Comissió de Preus de Catalunya també ha detectat l’esmentat error material i ho ha
comunicat al Departament de Secretaria d’aquest ajuntament. Per tot això, aquesta entitat encara
no ha fet pública la nova tarifació per a 2020.
Quart. Per tal de fer efectives les tarifes aprovades pel Ple, i per tal d’evitar un perjudici a
l’agrupació de taxistes de la Garriga, es procedí a la correcció de l’error material detectat
mitjançant resolució d’alcaldia de 12 de febrer de 2020.
Aquesta resolució fou dictada en exercici de la potestat que s’atribueix a l’alcaldia per adoptar
d’urgència actes administratius respecte les matèries que són competències de l’òrgan plenari.
Cinquè. Segons determina l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, del 2 d’abril reguladora de les
bases de règim local, quan l’alcaldia exerceix la competència per motius d’urgència, es
requereix la posterior ratificació per l’òrgan plenari de l’acte adoptat.

FONAMENTS JURÍDICS
L’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local que
atribueix la potestat a l’alcaldia d’adoptar per urgència resolucions sobre matèries de les que és
competent el ple municipal, sempre i quan resulti posteriorment ratificada per aquest òrgan.
L’article 109.2 de la llei 39/2015 estableix que les administracions públiques podran en
qualsevol moment rectificar d’ofici errors aritmètics o materials detectats en els seus actes.
La normativa sectorial d’aplicació que es procedeix a relacionar: decret 149/1988, de 28 d'abril,
sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats i el decret 328/1990, de 21 de
desembre, de modificació parcial del Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim
procedimental dels preus autoritzats.
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Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.k) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53
del DL 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i
en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,
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Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent
ACORD:
Primer. Ratificar la Resolució de l’Alcaldia de data 12 de febrer de 2020, per la qual s’esmena
l’errada material sobre el preu de les tarifes del servei municipal de taxi per a l’exercici 2020,
aprovades per acord plenari de data 29 de gener de 2020 i que son les següents:
Tarifes urbanes de taxi
Tarifa 2 Nocturna
Dies feiners de 20.00 h. a 8.00 h.
Dissabtes, diumenges i festiu
Baixada de bandera
Preu per km urbà recorregut
Preu per hora d’espera
Mínim de percepció
Suplements
Ràdio taxi domicili
Animals domèstics, excepte gos guia
Equipatge
Tarifa 1
Dies feiners de 08.00 h. a 20.00 h
Dilluns a divendres
Baixada de bandera
Preu per km urbà recorregut
Preu per hora d’espera
Mínim de percepció
Suplements
Ràdio taxi domicili
Animals domèstics, excepte gos guia
Equipatge
Festes locals: 3 d’agost i 1 d’octubre

2019

2020

4,10 €
1,26 €

4,13€
1,27€

22,80€
6,35 €

22,98€
6,40€

1,40 €
1,60 €
Gratuït

1,40 €
1,60 €
Gratuït

3,40 €
1,23 €
22,20 €
6,30 €

3,43€
1,24€
22,38€
6,35€

1,40 €
1,60 €
Gratuït

1,40 €
1,60 €
Gratuït

Segon. Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya, de conformitat amb allò
establert a l’article 2.3 del Decret 339/2001 de 18 de desembre.
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Tercer. Notificar el present acord al Sr. Enric Marata, com a representant de l’Agrupació de
Taxistes de la Garriga
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Quart. Traslladar aquest acord als municipis de l’Ametlla del Vallès, la Llagosta, Lliçà de vall,
Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-Solità i Plegamans, parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost
de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpetua de Mogoda, Sentmenat, caldes de
Montbui, Santa Eulàlia de Ronçana i sant Feliu de Codines i Castellar del Vallès.
Cinquè. Fer difusió d’aquest acord a la web municipal.

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat, 17 vots a favor (6 ERC-ACORD-AM, 6 JUNTS, 2 PSCCP, 2 C.U.P-AMUNT i 1 CS, dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la
corporació, aprova la proposta d’acord.»

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,

Vist i plau,
F_FIRMA_62

F_FIRMA_12
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