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Divendres, 29 de desembre de 2017

Número de registre 9650

AJUNTAMENT DE LA VANSA I FÓRNOLS
Anunci d’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal relativa a l’expedició de documents administratius
L’Ajuntament en sessió Plenària, realitzada el 15 de desembre de 2017, va adoptar amb caràcter definitiu
l’acord que es transcriu tot seguit, d’acord amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En data 7 d’octubre de 2017 es va adoptar l’acord de la modificació de la taxa per expedició de documents
administratius i es va obrir termini d’informació pública durant el qual no es van presentar al·legacions.
El Ple de la Corporació municipal per unanimitat dels membres presents va acordar:
Primer. Modificar l’article 6.3 d’aquesta ordenança corresponent a l’article 6, amb referència de la quota
tributària, quedant de la següent forma:
EPÍGRAF 3. DOCUMENTS RELATIUS A SERVEIS D’URBANISME

1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis
2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics a instància de part
3. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys, consulta per a l’edificació i llicències d’obres a instància de part
4. Actes d’inspecció d’obres amb infracció urbanística

IMPORT

60,00
40,00
30,00
60,00

Segon. Publicar l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre d’aquesta modificació al Butlletí Oficial de la
província de Lleida, moment en què entraran en vigor.
Tercer. Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Sorribes de la Vansa, 21 de desembre de 2017
L’alcalde, Josep Camps Torrens
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