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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE PALMA

7683

008/17 Departament Tributari. Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de la Taxa per
expedició de documents administratius, concepte 310,00

Atès que no s'ha presentat pels interessats, durant el termini d'exposició al públic, cap reclamació o suggeriment contra l’acord de
modificació de l’ Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius,concepte 310,00 , aprovat
provisionalment per l'Excm. Ajuntament Ple, amb el núm. d’acord 20170525_01_28 en data 25/05/2017, s’enten definitivament aprovat,
segons el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, i per aquest motiu, es publica el text de l’esmentat
acord, que és el següent:
ACORD
"Primer.- Aprovar el Projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents, concepte 310,00, pel
que fa a l’article 2.3 en el sentit d’eliminar el darrer incís i només considerar no subjecte a la taxa, l’expedició de documents administratius
als ciutadans a qui el Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma o d’una altra Administració Pública informin que manquen recursos
econòmics; i pel que fa a la modificació de la tarifa 44 referida a l’emissió de la llicència per la tinença d’animals classificats potencialment
perillosos segons la Llei 50/199, de 23 de desembre i la incorporació d’una nova tarifa referida a la renovació d’aquest tipus de llicència. Tot
això en base a la legislació vigent en la matèria, constituïda singularment pels articles 16 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març. S’adjunta a la proposta la nova redacció.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/85/984291

Segon.- Que una vegada adoptat l’acord provisional referit, es publiqui en el BOIB i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat
Autònoma el corresponent anunci d’exposició al públic de l’expedient, a efectes de reclamació. La citada exposició es farà en el tauler
d’edictes d’aquest Excm. Ajuntament durant el termini de trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que estimin oportunes, ben entès que si dins el dit termini no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord provisional.
Tercer.- L’expressada modificació entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al BOIB.”

ANNEX
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
Concepte 310,00
Text que es modifica:
Article 2:
1...
2...
3. No es considerarà subjecte a aquesta taxa l’expedició de documents administratius a ciutadans a qui els Serveis Socials de l’Ajuntament de
Palma o d’una altra Administració Pública informin que manquen de recursos econòmics.

ANNEX TARIFES 310,00
...
44.1 Expedició de la llicència per tinença d’animals classificats potencialment perillosos segons la Llei 50/1999, de 23 de desembre

37,68

44.2 Renovació de la llicència per tinença d’animals classificats potencialment perillosos segons la Llei 50/1999, de 23 de desembre

37,68
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...
La qual cosa es fa pública perquè se'n prengui coneixement general i als efectes oportuns, i es comunica que, conformement al que disposa
l'art.19.1 del Texte Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els
interessats podran interposar, contra l’acord definitiu d’establiment i modificació de les ordenances esmentades, recurs contenciós
administratiu, d’acord amb l’article 19 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà de
la seva publicació en el B.O.I.B.

Palma, 12 de juliol de 2017

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/85/984291

La cap del departament, per delegació
Decret de batlia núm. 3000 de 26/02/2014
(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)
Mª Gloria Belmonte Barcia
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