AJUNTAMENT DE GALLIFA

Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, queden
definitivament aprovats els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 14
d’octubre de 2017, del següent contingut
Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2018 i
següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les Ordenances fiscals
que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 5 - reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Contra els presents acords definitius d’imposició i ordenació de tributs i de modificació
d’Ordenances fiscals podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquests acords i de
les Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província.
Gallifa, 20 de desembre de 2017
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Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació i aprovació de
les Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2018, no s’han
presentat reclamacions.
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