EDICTE Núm. 16/2018
El Ple d'aquest Ajuntament en sessió del dia 29-10-2018 ha aprovat provisionalment, i
definitivament si escau, la modificació de les tarifes establertes al punt 2.1 de l'article 5 i al
punt 2 de l'article 11, de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per prestació del
servei de gestió de residus municipals, que haurà de regir per a l'any 2019 i següents.
Per això, d'acord amb els articles 49.b) i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local; 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, i 178 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
els acords provisionals s'exposen al públic durant un termini de 30 dies hàbils comptats a
partir de la publicació d'aquest edicte al BOP de Lleida, per tal que tothom que tingui un
interès directe o resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pugui examinar l'expedient a la Secretaria de l'Ajuntament durant hores d'oficina i
presentar les al·legacions i les reclamacions que consideri adients.
Si transcorre aquest termini i no se'n presenta cap, l'acord s'elevarà automàticament a
definitiu en compliment del que estableix l’article 17.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, i es
publicarà el text corresponent al BOP de Lleida.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.
Martinet, 31 d'octubre de 2018
L'ALCALDE,

Josep Castells i Farràs

____________________________

TEXT DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
Primer. Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, la modificació de la quota
establerta al punt 2.1 de l'article 5 de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per
prestació del servei de gestió de residus municipals, que quedarà redactat de la següent
forma:

Per cada habitatge o apartament unifamiliar

€/any
79,50

Segon. Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, la modificació de les tarifes
establertes al punt 2 de l'article 11, de la mateixa Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la
taxa per prestació del servei de gestió de residus municipals, que quedarà redactat de la
següent forma:

"Epígrafs i grups

€/any

Epígraf primer. Allotjaments
A) Hotels, motels, hotels-apartaments de dues o més estrelles, per cada 25
places o fracció
B) Cases de Colònies
C) Establiments de turisme rural

310,30
310,30
151,80

Epígraf segon. Establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats i cooperatives
B) Magatzems a l’engròs d’aliments i begudes
C) Peixateries, carnisseries, fruiteries i botigues semblants

184,80
184,80
184,80

Epígraf tercer. Altres comerços i botigues
A) Altres comerços i botigues no alimentaris

151,80

Epígraf quart. Establiments de restauració
A) Restaurants
B) Cafeteries, bars i altres de similars

310,30
184,80

Epígraf cinquè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis
A) Tanatori
B) Perruqueries
C) Altres establiments i activitats industrials no tarifades (tallers mecànics,
fusteries i similars)

184,80
184,80
184,80

Epígraf sisè. Despatxos de professionals, oficines bancàries i d’altres activitats
A) Per cada despatx professional o de serveis mèdics o similars
B) Per cada oficina o delegació bancària
C) Altres locals, establiments o activitats no expressament tarifats

184,80
184,80
151,80

Aquesta modificació serà d'aplicació ja des del dia 1 de gener de 2019
Tercer. Ordenar l'exposició pública del present acord durant un termini de 30 dies hàbils
mitjançant un anunci publicat al BOP de Lleida i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i a la
secció d’anuncis de la web municipal, amb inclusió del text de la modificació aprovada tant
en l’anunci de la web com en el tauler d’anuncis municipals. Qui tingui un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual

s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
En el cas que no es presenti cap reclamació contra la modificació aprovada dins el període
d'exposició pública, l'acord i el text adoptats quedaran definitivament aprovats amb caràcter
definitiu sense necessitat de nova resolució expressa per part d'aquest Ple.
Quart. Un cop sigui definitiva la modificació objecte d'aquest acord, s'haurà de trametre còpia
de l'expedient administratiu al Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Lleida, i també caldrà
publicar íntegrament el text modificat al BOP de Lleida, al tauler d’anuncis i a la web
municipal.
Cinquè. Facultar l'Alcalde per tal que faci els tràmits i les actuacions adients per donar
compliment al present acord.

