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Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

1.- Aprovació modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018. PG
2017/1313 General 2017/2014
Fets:
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Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per a l’aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals han de
contenir la nova redacció dels projectes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
Vistos els informes tècnic-econòmics als quals fa referència l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en el qual es posa de manifest el valor de mercat de
l’aprofitament especial de domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la
imposició o la modificació, en el seu cas, de les taxes.
Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals respecte de les taxes per la prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà.
A la vista dels informes de la Secretaria i la Intervenció.
La Comissió informativa general del 31 d’octubre de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2018 i següents, la modificació de les
ordenances fiscals següents:
21.01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis administratius.
21.06 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans.
22.01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització
de les instal·lacions municipals.
22.02 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la
via pública.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis i al web de l’ajuntament aquest acord
provisional durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
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presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
Tercer.- L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria,
relatiu a la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018 i següents, així com el
text íntegre de l’ordenança seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i cinc abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, s’aprova aquest acord.
-----------------I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari,
dono fe.
L’alcalde president,

El secretari,
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