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PLA NORMATIU ANUAL, 2022 (exp. 2021/523) 

 

D’acord amb l’article 132 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es preveu que les 
administracions públiques elaborin, aprovin i publiquin en el Portal de 
Transparència, un Pla normatiu anual que inclogui aquelles iniciatives legislatives 
(no aplicable per ens locals per manca de potestat legislativa) o reglamentàries 
que hagin de ser efectuades i elevades per la seva aprovació, si escau, durant 
l’exercici,  

Tanmateix, aquesta Corporació ha vingut efectuant en els darrers anys 
nombroses modificacions de les normatives municipals, especialment promogut 
per, o bé una necessària adaptació i actualització de la norma al règim jurídic 
vigent, o bé, una necessària revisió de les normes efectivament aplicades i de les 
mancances per buits normatius,  

Per tal de donar una continuïtat a aquesta labor, així com millorar-ne la 
planificació i alhora coherència entre les diferents tramitacions, al desembre de 
2021 es va iniciar la promoció entre tots els membres de la Corporació així com 
caps d’àrees amb vinculació respecte la normativa municipal, l’elaboració de 
propostes d’iniciatives reglamentàries, incloses modificacions de les vigents, 
previstes per l’exercici 2022 als efectes de ser incloses en el Pla Normatiu Anual i 
establiment del processos i períodes per al seu tractament,  

Rebudes les propostes que consten al certificat del dia 16 de febrer de 
2022, 

Avaluades les diferents propostes i la seva justificació, i vist l’informe de 
Secretaria,  

Atès la legislació aplicable: 

— L'article 132 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

— L'article 25 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern [en tot allò 
que sigui adaptable a l'Administració Local].  



 

 

— Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la  
informació  públic  i bon  govern. 

— L'article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

En virtut de la competència atorgada d’acord amb l’article 22.2.d) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local i l’article 53.1 u) del text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple de la Corporació 
adopta1, informat favorablement per la Comissió Informativa dels assumptes del 
Ple, els següents  

ACORDS 

Primer. Aprovar el següent Pla Anual Normatiu 2022 de Ajuntament de Guissona, 
que inclou les previsions d’aprovació, modificació o derogació d’ordenances i 
reglaments que es procuraran dur al Ple durant l’exercici 2022, essent un 
instrument de transparència, sense caràcter exhaustiu per la necessària 
adaptació a canvis no previstos que transcorrin en aquest període:  

A) Propostes presentades per Secretaria:  
- Modificació de l’ordenança fiscal núm. 28, reguladora de la taxa 

per al servei de visites turístiques a la vila de Guissona, el museu 
municipal i la zona arqueològica. 

- Derogació Ordenances Fiscals 23, 24, 27 i 30. 
- Modificació ordenança fiscal núm. 35 reguladora dels preus 

públics dels productes en venda al bar de les piscines municipals 
de Guissona i ordenança fiscal núm. 21 que regula la taxa dels 
drets pels serveis de banys, dutxes, piscines municipals i 
instal•lacions esportives anàlogues, amb la finalitat de cohesionar 
els aspectes relacionats amb les piscines municipals en una sola 
Ordenança Fiscal. 

- Modificació Ordenança Fiscal núm. 31 reguladora de la taxa per 
l’autorització de llicències urbanístiques. 

- Modificació Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

- Modificació Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora dels Preus 
Públics. 

- Modificació de l’Ordenança municipal reguladora de 
l’emplaçament i de les mesures correctores a disposar en les 
activitats ramaderes del terme municipal de Guissona. 

- Creació de bases d’execució del pressupost 
- Publicació del Codi ètic dels càrrecs electes. 
- Modificació del Reglament i mapa de contaminació acústica. 
- Text refós normativa POUM. 
- Creació de Reglament regulador del règim de concessió de 

llicències i altres autoritzacions urbanístiques. 

                                                           
1 Majoria necessària: majoria simple 



 

 

- Creació del Reglament Orgànic Municipal. 
- Inici i preparació expedient de creació de la Carta de Serveis. 
- Pla Anual Normatiu, exercici 2023. 

Es tramitaran i s’aprovaran totes aquelles normatives de desenvolupament i 
modificació del POUM en cas que s’aprovi el seu inici i/o impuls. 

Es precedirà a la revisió i actualització d’aquella normativa local sectorial de la 
qual es modifiqui la legislació bàsica i/o reglaments (per exemple, en cas de 
modificació normativa de les matèries de trànsit, d’activitats, etc.). 

Generar una classificació numerada d’ordenances fiscals i reglaments i 
ordenances no fiscals i manteniment de l’elaboració de textos refosos en 
finalitzar cada procediment de revisió de normativa. 

Altres dels quals en aquests moments no hagi aparegut la necessitat, cas en què 
s’incorporarien al Pla. 

B) Propostes presentades per OAC: 
- Creació d’un reglament per les firetes.  

C) Propostes presentades per l’Àrea d’Ajuts i Subvencions: 
- Creació de les bases generals de l’Ajuntament de Guissona 

reguladores de l’atorgament de subvencions al foment de 
projectes i activitats d’utilitat pública i interès social. 

- Creació del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024. 
 

D) Propostes presentades per Àrea d’intervenció: 
- Creació de Bases d’execució del Pressupost 2023. 

 

S’han planificat per posteriors anualitats, seguint els criteris de selecció de 
propostes segons la seva urgència, complexitat tècnica, disponibilitat de recursos 
humans per elaboració dels procediments i projectes, i la major intensitat 
d’aplicació, les següents: 

- Modificació Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre 
béns immobles, inclusió del recàrrec sobre pisos buits.  

- Creació d’un Reglament de personal. 
- Creació de Codi ètic. 
- Revisió de la normativa local en quan a les referències de la norma 

que assigna la competència material, així com de les remissions 
que s’efectuen.  

- Creació d’un seguit de Reglaments de funcionament i ús de: 
Biblioteca, Museu, Escola de Música, Piscines, Pavellons Esportius. 

- Revisió Reglament de Convivència i bon govern. 
- Revisió del DUPROCIM per l’anualitat 2025. 
- Creació i aprovació del Reglament de protocol, honors, distincions 

i agermanaments. 



 

 

 
Segon. Publicar el present acord al Portal de la Transparència de l’Ajuntament, 
inclòs en la seu electrònica https://www.guissona,cat per tal que resti a disposició 
dels interessats. 

Tercer. Traslladar el present acord als caps d’àrees als efectes d’iniciar la redacció 
dels projectes normatius. 

No obstant, el Ple acordarà el que estimi convenient.  

 

Guissona, 18 de febrer de 2022. 
L’Alcalde, Jaume Ars Bosch 
(document signat electrònicament) 


