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Núm. 1213
AJUNTAMENT DE SETCASES
Anunci d’aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per
a l’exercici 2019
El Ple de l’Ajuntament de Setcases, en sessió extraordinària celebrada el dia 19 de novembre de 2018, aprovà l’expedient de modificació
de les ordenances fiscals que han de regir al municipi de Setcases
durant l’any 2019.
Durant el termini de 30 dies d’exposició al públic de l’expedient de
modificació de les ordenances fiscals, segons edicte publicat al BOP
núm. 225, del passat 23 de novembre de 2018, i exposat al tauler
d’anuncis de la corporació, es van presentar al·legacions que es van
resoldre en el Ple ordinari de data 1 de febrer de 2019.
Així mateix l’article 17.4 estableix l’obligatorietat de publicar al BOP
el text íntegre de les ordenances o de les modificacions aprovades.
El detall de la MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
PER A L’ANY 2019 és el següent:
Ordenança fiscal número 10-TAXA PER A LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I DEIXALLES
Es proposa la modificació de l’article 5, Quota tributària, apartat 2
sobre Tarifes, d’acord amb el següent:
1r. Habitatges.............................................................................
2n. Botigues d’aliments i begudes..........................................
3r. Restaurants sense habitacions ...........................................
4t. Restaurants amb habitacions ............................................

119,42 €
253,17 €
358,33 €
645,01 €

Es proposa la modificació de l’Annex de les Tarifes, concretament
l’apartat D), Llocs de Venda, que s’afegeix una apartat 2.a), 2.b) i
2.c), d’acord amb el següent:
2.a) Fira de les Herbes:
-Parades tarifa A: 10 €/metre lineal/dia
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-Parades tarifa B: 8€/metre lineal/dia
2.b)Cap de setmana ramader:
-Parades tarifa A: 8 €/metre lineal/dia
-Parades tarifa B: 6 €/metre lineal/dia
2.c)Fira del Bolet:
-Parades tarifa A: 20 €/metre lineal/dia
-Parades tarifa B: 16 €/metre lineal/dia
En contra de l’acord d’aprovació definitiva els interessats poden
presentar recurs contenciós administratiu de Girona en el termini
de 2 mesos següents a la publicació d’aquest edicte, tal com disposa
l’art. 19.1 del mateix RDL.
Aquestes modificacions començaran a regir des de l’1 de gener de
2019 i continuaran vigents mentre no se n’acordi modificació o derogació expressa.
Setcases, 12 de febrer de 2019
Anna Vila Palol
Alcaldessa
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