
Dimecres, 12 de juny de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palafolls

ANUNCI

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 31 de maig de 2013 ha 
aprovat, entre d’altres, els següents acords:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació (MODI), derogació (DERO) i nova 
imposició (NOVA) de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen.

Número Taxes per la prestació de serveis o realització d’activitats administratives de competència local
7 MODI Taxa per l'expedició de documents administratius
9 MODI Taxa per llicencies o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
12 MODI Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
16 MODI Taxa per serveis generals
30 MODI Taxa per la prestació del servei d’escola bressol

SEGON.-  Indicar  que  les  ordenances  fiscals  vigents  en  l’actualitat,  no  ressenyades  en  els  acords  precedents, 
continuaran vigents fins que no s’acordi la seva modificació o derogació.

TERCER.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text 
complet de les ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, i de la seva publicació en un diari de màxima 
difusió.

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a  
l’article 18 del RDL 2/204 TRHL, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut  el  període  d’exposició  pública  sense haver-se  presentat  reclamacions,  els  acords  adoptats  restaran 
definitivament aprovats.

QUART.-  Publicar  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  els  acords  definitius  que,  un  cop  transcorregut  el  període 
d’exposició  pública,  procedeixi  adoptar,  així  com el  text  de  les  ordenances  modificades.  Aquesta  publicació  podrà 
contenir  el  text  complet  de  les  ordenances  o  limitar-se  a  la  publicació  dels  elements  essencials  de  determinació 
necessària per l’Ajuntament, fent constar, en el seu cas, l’adhesió a les ordenances tipus aprovades per la Diputació.

CINQUÈ.-  Trametre al Departament de Governació i  Administracions Públiques de la Generalitat  de Catalunya, els 
acords de modificació i nova imposició d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat 
definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions 
en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.

Palafolls, 3 de juny de 2013
L’alcalde, Valentí Agustí i Bassa

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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