
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
ANUNCI 12974

D’exposició publica, emès per l’ajuntament, dels acords
provisionals de modificació de les ordenances fiscals

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament de
Rosselló, en sessió de Ple de data 10 de novembre de 2009, ha
aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els
acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2010 i
següents la taxa de nova imposició, que a continuació es
relaciona:
· Ordenança Fiscal núm. 32. Taxa per retirada de vehicles
estacionats defectuosa o abusivament a la via pública per mitjà de
grua i la custòdia al dipòsit condicionat
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2010 i següents
la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es
relacionen:
· Ordenança Fiscal núm. 1. Impost de Béns Immobles
· Ordenança Fiscal núm. 9.taxa pel subministrament d’aigua, gas
i electricitat.
· Ordenança Fiscal núm. 26. Taxa per l’aprofitament especial del
domini públic local a favor de ‘empreses explotadores de serveis
de subministrament d’interès general
· Ordenança núm. 27. Taxa per l’ensenyament a l’Aula Municipal
de Música
Tercer. Els acords definitius en matèria de modificació
d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2010 i següents es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris
següents:
1. Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i
s’aproven per primer cop.
2. Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin
estat objecte de modificació i que facin referència als elements
tributaris de determinació obligatòria per part de l’ajuntament.
3. Per a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa
reguladora de les hisendes locals i general tributària es farà
remissió expressa al text/model aprovat i publicat al Butlletí
Oficial de la Província Annex al núm. 67 de 31 de maig de 2003,
amb les modificacions introduïdes en al text/model aprovat i
publicat al Butlletí Oficial de la Província número de 75 de 4 de
juny de 2005.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1
Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març i 178.1b) 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, els acords provisionals i les ordenances
fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de
l’Ajuntament durant 30 dies hàbils comptadors des de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes
En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional
esdevindrà definitiu.
Rosselló, 11 de novembre de 2009
L’Alcalde (il·legible)
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