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jsa/gts
Exp. S.P. 433/21 General 362/21
Ass: Aprovació modificació de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules 
i cadires amb finalitat lucrativa

ANUNCI

Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 26 de febrer de 2021, es va 
aprovar, per unanimitat, el següent acord:

PRIMER.- Aprovar inicialment modificar l’actual ordenança fiscal núm. 19 de la taxa 
per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, a 
l'article 5è. - Beneficis fiscals, exempcions i bonificacions, a l’apartat 3 en el següent 
sentit: 
“Excepcionalment i mitjançant resolució, es podrà aplicar una bonificació fins al 100 
per cent de la taxa, condicionat a que la bonificació sigui aplicable a tots els 
sol·licitants i sigui dins d’un marc o campanya de promoció turística o econòmica del 
municipi. Serà requisit imprescindible per a aquesta bonificació trobar-se al corrent del 
pagament dels tributs”.

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de l’Ordenança 
pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, 
reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la província (BOP), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), en un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la web municipal i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de 
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara 
s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament i el text de l’Ordenança es 
publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la Província.

QUART.- Facultar l'Alcaldia, tant àmpliament, com en dret sigui possible, per al 
desplegament i execució dels presents acords.
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