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AJUNTAMENT D’ALCANÓ

EDICTE 10887

Aprovació definitiva si no hi ha reclamacions

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària,
amb data 22 de desembre de 2003, aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 146, del dia 27 de novembre de 2003, i atès
que ha transcorregut el període d’exposició pública de
l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut
definitius.
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal número 1,
reguladora de l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
- A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als immobles que
constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses
d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra
nova com de rehabilitació equiparable a aquesta i no figurin entre
els béns del seu immobilitzat en el 50 per 100 de la quota íntegra.
- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els
beneficis fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,40%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,43%; per
als béns immobles de característiques especials, el 0,40%.

- A l’article 10.2 s’estableix que totes les quotes relatives a un
mateix subjecte passiu per aquest impost quan es tracti de béns
immobles rústics s’agruparan en un únic document de
cobrament.
Segon. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal número 2, reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 9.1 s’estableixen les categories de carrers amb el
següent redactat:
Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories
fiscals:

Primera categoria: Carrer Afores, Raval, Cadena, Camps, Joan
Carles I, La Carretera, Lleida, Major, Plaça Major, Nord, Joan
Oró, Sant Pere, Castell, de les Creus, la Palla, A, Escoles.
Segona categoria: Afores del nucli urbà i la resta de carrers del
municipi.
- A l’article 9.2 s’estableix l’escala de coeficients que ponderi la
situació física del local on s’exerceix l’activitat dins el terme
municipal, que és la següent:

Categoria fiscal de les vies públiques
1a 2a

Coeficient aplicable 0,8 0,7

Tercer.Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal número 3, reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 96.1
de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes del
coeficient de l’1. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el
supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de
pressupostos generals de l’Estat.

Quart. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per expedició de documents administratius.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifica la modificació al següent article:

Article 7
Epígraf segon:
Punts 3, 6, 8, s’estableix la tarifa de 2 euros.

Epígraf tercer:
Punts 1, 6, s’estableix la tarifa de 2 euros.
Punt 7, s’estableix la tarifa de 0,15 euros.
Epígraf quart:
Punt 7, s’estableix la tarifa de 0,12 euros.

Epígraf vuitè:
S’estableix la tarifa de 2 euros.
Tramitació expedients:
S’estableix la tarifa de 6 euros.
Permisos d’obres:
S’estableix la tarifa de 3 euros.
Cinquè. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per escombraries.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifica la modificació al següent article:
Article 6
Epígraf primer: s’aprova un augment lineal anual d’un 1%,
segons s’estableix al conveni, pel que fa a la recollida i
tractament d’escombraries.
Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats
econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de
la taxa per expedició de documents administratius, de la taxa
d’escombraries, explicatiu o complementaris dels coeficients,
tipus o beneficis fiscals potestatius, concretats als acords
anteriors –únics elements de determinació necessària per part de
l’Ajuntament, es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al
text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al
Butlletí Oficial de la Província, annex al número 67, de 31 de
maig de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Alcanó, 29 de desembre de 2003
L’alcalde, Josep Rubio Florensa

- ¨ -

AJUNTAMENT D’ASPA

EDICTE 10910

Aprovat per l’Ajuntament Ple l’expedient de modificació de
crèdit número 2 dins del pressupost ordinari per a 2003, s’exposa
al públic a la Secretaria de l’Ajuntament, per termini de 15 dies,
de conformitat amb els articles 1501.1 i 158.2 de la Llei 39/88.
Aspa, 22 de desembre de 2003
L’alcalde-president, E. Masot Cortadelles

- ¨ -
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