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Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió ordinària a celebrar el dia 19-12-2013. l’Alcalde-President
PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

6. RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA
L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚM
14 REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I
ELECTRICITAT PER A L’EXERCICI 2014 I SS I APROVACIO DEFINITIVA
DE LA MATEIXA
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada el
proppassat dia 6 de novembre de 2013 va prendre l’acord d’aprovar
provisionalment la modificació l’ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa
pel subministrament d’aigua, gas i electricitat per l’exercici 2014.
Atès que l’esmentat acord va ser sotmès a informació pública al BOP de data,
de data 08/11/2013 ,tauler d’anuncis de la Casa Consistorial de la mateixa
data, i a la pàgina web municipal expirant el termini d’informació pública el dia
14 de desembre de 2009.
Atès que dintre del termini d’informació pública, s’hi han presentat un escrit
d’al·legacions corresponent al Regidor d’aquest Ajuntament, Sr. Joan Carles
Almirall Sanchez, de CiU, el dia 11 de desembre de 2013 (RGE núm. 1114).
Vist el que disposen, entre d’altres, els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei
d´Hisendes locals, articles 70,2, 107 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l l’article 178 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Atès l’informe emès pel Sr Guillem Hidalgo, com a enginyer de camins, canals i
ports de data 12 de desembre de 2013.
Atès l’informe emès per la Secretària-Interventora de l´Ajuntament el dia 12 de
desembre de 2013.
Atesa l’autorització de la modificació de les tarifes comunicat per la comissió de
preus de Catalunya el dia 12 de desembre ( RE 1119 )
S’ACORDA:
Castellví de Rosanes, desembre de 2013

Ex. 137/13 10402

L'ALCALDE,

Signat: Lluís Tomàs i Moreno

DILIGÈNCIA:
Per 5 vots a favor i 3 vots en contra de CiU,
l'acord proposat ha estat aprovat pel Ple en sessió
ordinària de data 19/12/2013.
Castellví de Rosanes, 19/12/2013
LA SECRETÀRIA,
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Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió ordinària a celebrar el dia 19-12-2013. l’Alcalde-President
PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

Primer: Desestimar les al·legacions presentades pel Regidor d’aquest
Ajuntament Sr. Joan Carles Almirall Sanchez de CiU, com a portaveu del Grup
Municipal de CiU el dia 11 de desembre de 2013 (RGE núm. 1114) a l’acord
d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal núm. 14
reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat per
l’exercici 2014 i ss. pels motius exposats en l’informe emès pel Sr Guillem
Hidalgo, com a enginyer de camins, canals i ports de data 12 de desembre que
es dona per reproduït essent la motivació del present acord e incorporant-se
com a annex del mateix i de conformitat amb l’informe emès per la SecretàriaInterventora d’aquest ajuntament.

Segon: Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 14
reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat per a
l’exercici 2014 i següents (mentre no se n’acordi llur modificació) aprovada
provisionalment pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 6 de
novembre de 2013.
Tercer: Procedir a la publicació del present acord definitiu i el text íntegre de
les modificacions en el BOPB.
Quart: Comunicar el present acord al Regidor d’aquest Ajuntament Sr. Joan
Carles Almirall Sanchez com a portaveu del grup municipal de CIU amb els
informes indicats a l’apartat primer. (Ex. 137/13 10402)
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