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CERTIFICAT:
Que, per decret núm. 2021003307 de data 10/11/2021, es va adoptar l’acord següent:

Decret ASP 366/2021 Aprovació d’inici d’expedient de redacció de l’Ordenança reguladora
de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei municipal del Parc
Arqueològic Mines de Gavà-Museu de Gavà.

L’Ajuntament de Gavà creà, l’any 1978, el Museu de Gavà que, des de llavors, ha vist
considerablement incrementada la seva col·lecció i els seus visitants. Per altra banda, al
llarg dels anys, ha anat adquirint, total o parcialment, diferents elements immobles (edificis i
jaciments arqueològics), alguns dels quals han estat catalogats com a Bé Cultural d’Interès
Nacional, com és el cas de les Mines Prehistòriques de Gavà o del Castell d’Eramprunyà, o
com a Bé Cultural d’Interès Local, com és el cas de la vil·la romana de Can Valls o de
l’edifici de la Torre Lluch, que és la seu del Museu de Gavà.
L’Ajuntament de Gavà va posar aquest patrimoni a disposició de la societat i per fer front a
les despeses que aquests serveis suposaven va anar aprovant preus públics per la prestació
d’aquest serveis, que han estat vigents fins ara.
No obstant, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, LCSP, va
introduir diverses modificacions legislatives que tenen un impacte directe respecte de la
consideració jurídica dels referits preus. En concret, la disposició final onzena de la LCSP
introdueix una nova disposició addicional primera en la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària (LGT) i la disposició final dotzena de la LCSP modifica l’article 20 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març (TRLHL). Ambdues modificacions legislatives van encaminades, a aclarir la
naturalesa jurídica de les tarifes que abonen els usuaris per la recepció dels serveis,
conceptuant-les com a prestacions patrimonial de caràcter públic no tributari.
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L’article 20.6 del TRLHL disposa que les PPPNT s’han d’aprovar mitjançant Ordenança
Per tot l'exposat anteriorment aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per
l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en
concordança amb l'article 53.1, 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,
Resol
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Primer.- Iniciar l’expedient per a la redacció de l’Ordenança reguladora de la prestació
patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei municipal del Parc Arqueològic
Mines de Gavà-Museu de Gavà.
Segon.- Obrir una consulta pública sobre l’elaboració de l’Ordenança Reguladora de la
prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei municipal del Parc
Arqueològic Mines de Gavà-Museu de Gavà, durant un termini de 30 dies naturals, per
recaptar l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment
afectades per la futura norma, d’acord amb el previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i publicar al
portal web de l’Ajuntament de Gavà l’informe de necessitat elaborat a l’efecte.
Tercer.- Constituir una comissió d'estudi per a la formulació de l'avantprojecte de
l'Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari
relativa al servei municipal del Parc Arqueològic Mines de Gavà-Museu de Gavà.
Quart.- Designar com a membres integrants de l’esmentada comissió d’estudi les persones
següents:
Presidenta:
Sra. Ester Zamorano Román, tinenta d’alcaldessa de l’Àmbit de Benestar, Educació i
Cultura.
Vocals:
Sra. Carme Esquirol Jiméz, Assessora de l’Àmbit de Benestar, Educació i Cultura.
Sr. Josep Bosch Argilagos, Director del Museu de Gavà.
Sra. Gloria González González, Tècnica de Pressupostos.
Sr. Antoni Velasco Martínez, Tècnic de secretaria.
Secretària:
Sra. Marisa López Marruedo, Tècnica d’administració General.
Cinquè.- Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar a aquesta alcaldia la proposta
de l'Ordenança municipal reguladora de la Prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari relativa al servei municipal del Parc Arqueològic Mines de Gavà-Museu de Gavà.
Sisè.- Notificar la present resolució a les persones interessades
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Contra aquest acte administratiu, que és de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició
de cap recurs, de conformitat amb el que disposa l’article 112.1, segon paràgraf, de la Llei
39/2015 d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, sense perjudici que es pugui presentar aquell recurs que s’estimi pertinent.

I, perquè consti en el present expedient més amunt referenciat, s’expedeix aquesta
certificació en l’exercici de la competència de la secretaria municipal i l’alcaldia per mitjà de
l’actuació administrativa automatitzada de conformitat amb l’article 41 i 42 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

Segell electrònic de Secretaria
General.

Segell electrònic d'Alcaldia i
delegacions.

3
Document signat electrònicament (RD 1671/2009), en concordança amb l’article 10 de la Llei 39/2015.
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el CSV (codi segur de validació): 13523612302244134604 a
la Seu electrònica: https://eseu.gava.cat/validacio

