
Dilluns, 6 de març de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

ANUNCI  d'exposició  pública,  emès  per  l'Ajuntament,  de  l'acord  provisional  de  modificació  de  l'Ordenança  fiscal  
reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici  
2017

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 en sessió del Ple de data 23 de febrer de 2017 ha  
aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d'altres, els acords següents:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de l'article 6 únicament pel que fa a 
les Regles particulars d'aplicació de l'Ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, 
cadires,  tribunes,  taulats  i  altres elements anàlegs,  amb finalitat  lucrativa (ordenança 24).  La  redacció de l'apartat 
esmentat de l'Ordenança fiscal núm. 24, que haurà de regir per a l'exercici 2017, queda com segueix:

Article 6. Quota tributària.

.../...

Regles particulars d'aplicació:

En compliment de la Disposició transitòria quarta del Text refós de l'Ordenança reguladora de l'espai públic amb taules, 
cadires i instal·lacions anàlogues de Les Franqueses del Vallès, aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament en 
sessió de data 30 de juny de 2016, s'estableix una bonificació de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa fins a cobrir l'import del 50% de despesa dels elements auxiliars adquirits fins al 31  
de desembre de 2016, entenent com a tals en sentit estricte paravents, jardineres limitadores d'espai i entarimats.

Per  tal  de  poder-se  acollir  a  aquesta  bonificació,  els  interessats  hauran de  presentar  juntament  amb la  sol·licitud 
d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, els comprovants de despesa referits en 
l'apartat anterior.

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances fiscals per a l'exercici de 
2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

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 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i 178 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 l'àrea 
d'Hisenda de l'Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al "Butlletí Oficial 
de la Província",  perquè els interessats puguin examinar  l'expedient  i  presentar-hi  les reclamacions que considerin 
oportunes.

Tanmateix es publicaran els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a coneixement general.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

Les Franqueses del Vallès, 24 de febrer de 2017
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

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

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
03

57
9


		2017-03-03T13:40:18+0100
	


03/03/2017
13:40:18




