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AJUNTAMENT DE TORÀ
Edicte modificació ordenança
El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 6 de novembre de 2015, va acordar,
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de l’ordenança fiscal núm.
núm. 23, reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local, l’ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius, l’ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació de servei de les
piscines i instal·lacions esportives municipals, l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles, l’ordenança fiscal núm. 25, reguladora del preu públic per entrada i visita guiada a la Torre de
Vallferosa i l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Segon. Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen s’han d’exposar al
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran
examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord provisional.
L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances fiscals reguladores de Torà, es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.”
La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l’article 49.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per
a la modernització del govern local, l’article 17.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovada per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 178.1.b) 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, per un termini de
30 dies comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè
els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i al·legacions que considerin
convenients. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït reclamacions es considerarà aprovat
definitivament.
Torà, 9 de novembre de 2015
L’alcalde, Magí Coscollola Andreu

———
Digitally signed by e-bop
Date: 2015.11.11
12:32:54 CET
Reason:
Location: es_ca

Administració Local

37

