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Expte. PLN/2020/1
EXTRACTE D'ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 10 DE GENER DE 2019.
En compliment i als efectes que disposen l'article 56.1 i la disposició addicional 8.f) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l'article 112 del
Reglament Orgànic, del Ple (ROPLE), em plau comunicar-vos els acords que, en
extracte, han estat adoptats pel Ple en sessió extraordinària i urgent celebrada el
dia 10 de gener de 2020.
ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA
1. Ratificació de la urgència.

2. Exp. 398/2020. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal
Reguladora de l'Import de Béns Inmobles (IBI).
El ple de la Corporació aprova per unanimitat:
• La modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns immobles,
en els articles 1r.- FONAMENT LEGAL; 2n.- QUOTA TRIBUTÀRIA I TIPUS DE
GRAVAMEN, 3r.- BONIFICACIONS i 4.- FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT.
• Que se sotmeta a informació pública, per un període de trenta dies, mitjançant
edicte que haurà de publicar-se en el tauler d'anuncis, en el Butlletí Oficial de la
Província i en un diari dels de major difusió de la Província, perquè els interessats
puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.
• Que es done compte a l'Ajuntament Ple de les reclamacions que es formulen per a
resoldre-les. En el cas que no es presenten reclamacions, s'entendrà elevat
automàticament a definitiu l'acord d'aprovació inicial.
• Que l'acord d'aprovació definitiva o, si escau, el provisional elevat automàticament a
aquella categoria, juntament amb el text de l'Ordenança o la seua modificació, es
publique en el Butlletí Oficial de la Província.
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El Ple de la Corporació ratifica el caràcter urgent de la convocatòria .

