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AJUNTAMENT DE PRATS I SANSOR
Edicte d’aprovació definitiva d’una ordenança fiscal
En compliment del que disposen els articles 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya i 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es fa públic que aquest Ajuntament, en sessió del dia 8-5-2014, va
acordar aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals:
• Ordenança fiscal de la taxa de subministrament d’aigua potable aplicable a la Urbanització “El Pla”
Atès que l’esmentat acord ha estat exposat al públic al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP número 99,
del dia 26-5-2014, sense haver-se presentat reclamacions ni al·legacions, i per tant, l’acord d’aprovació
provisional esdevé definitivament aprovat. L’acord i el text íntegre i definitiu de la modificació es publiquen
com a Annex en el BOP.
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, davant el Ple de
l’Ajuntament. Transcorregut un mes des de la presentació del recurs s’entendrà desestimat si es produeix el
silenci administratiu.
Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de sis mesos, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
Prats i Sansor, 17 de juliol de 2014
L’alcalde, Jordi Rosell Ginesta
ANNEX
TARIFES APLICABLES A LA URBANITZACIÓ “EL PLA”
Quota fixa de servei
Parcel·la petita................................................................................................................. 5,77 euros/abonat/mes
Parcel·la gran................................................................................................................. 23,93 euros/abonat/mes
Consum domèstic/comercial/obres/agrícola
1r bloc (de 0 a 10 m3/mes)........................................................................................................ 0,3875 euros/m3
2n bloc (de 10 a 18 m3/mes)..................................................................................................... 0,7988 euros/m3
3r bloc (excés de 18m3/mes)..................................................................................................... 0,9631 euros/m3
Consum hotels
1r bloc (de 0 a 36m3/mes)......................................................................................................... 0,3875 euros/m3
2n bloc (excés de 36 m3/mes)................................................................................................... 0,9631 euros/m3
Conservació comptadors (tots els usos).................................................................................. 1,02 euros/C/mes
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