Dilluns, 22 de novembre de 2010
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Cabrera de Mar
EDICTE
No havent-se presentat reclamacions contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 9 de setembre de 2010, d’aprovació
inicial de la modificació de la ordenança número 9, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, que fou sotmès a
informació pública segons Edicte publicat al Butlletí de la Província de Barcelona de data 27 de setembre de 2010,
l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu, transcrivint-se a continuació l’acord i el text íntegre de la modificació de
la ordenança definitivament aprovada:
“Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per llicències
urbanístiques.
Segon.- Procedir al tràmit d’informació pública dels acords adoptats i de la ordenança fiscal modificada, mitjançant
Edicte inserit en el taulell d’anuncis municipal i la corresponent publicació en el Butlletí Oficial de la Província per tal que
durant el termini de trenta dies les persones interessades puguin presentar les al·legacions i reclamacions que tinguin
per convenient.
En el cas que no es presentessin reclamacions durant el període d’informació pública, els acords i l’ordenança fiscal
esdevindrà aprovada definitivament amb caràcter automàtic.
Tercer.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui menester i en dret es requereixi per a l’efectivitat dels
presents acords.”
El text íntegre de les modificacions introduïdes a la ordenança és el següent:
“Article 7è. Exempcions i bonificacions
Estaran exemptes les obres destinades exclusivament a adaptació interior dels habitatges, per facilitar la mobilitat de les
persones usuàries amb mobilitat reduïda. A tal efecte s’haurà d’acreditar el grau oficial de discapacitat de la persona
que motiva l’execució de les obres. L’exempció es concedirà, en tot cas, previ informe dels serveis socials de
l’Ajuntament.
[...]
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel ple en sessió celebrada el 9 de setembre de 2010, començarà a regir l’endemà
de la publicació oficial de la seva aprovació definitiva, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.”
El que es fa públic als efectes procedents.
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