ANUNCI
Consulta pública relativa a futures disposicions administratives de caràcter general
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós en la seva sessió ordinària
de data 4 de juliol de 2018 va aprovar el Pla normatiu de l’Ajuntament per a l’any 2018
que es detalla a continuació:
A).- Nova Normativa.:
-

Ordenances fiscals:
Es preveu l’aprovació d’una nova ordenança fiscal que reguli l’establiment
d’una nova taxa per l’obertura i manteniment de franges de prevenció d’incendis
forestals al terme municipal d’Avinyonet de Puigventós, de conformitat amb el
que estableix l’article 4.4 de la Llei 5/2003 (Prevenció d’incendis forestals).

B).- Normativa existent.:
-

Ordenances fiscals:
Està prevista la revisió de les ordenances fiscals existents per tal de, en el seu
cas, adequar les taxes o preus públics al cost real dels serveis de què són objecte.

Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP), s’han de sotmetre, aquestes futures normes, amb caràcter previ a
l’elaboració del projecte de reglament o ordenança, a consulta pública a la web
municipal per tal de conèixer l’opinió dels subjectes potencialment afectats per les
normes i garantir la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les
normes amb rang reglamentari, és per la qual cosa, que es sotmeten a consulta pública
concedint un termini de VINT DIES hàbils, per formular aportacions a través de la web
municipal www.avinyonetdepuigventos.cat a tràmits per internet, apartat “queixes,
suggeriments i propostes”.
I si es tracta de persones físiques també podran presentar les seves aportacions i/o
suggeriments a la seu de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, C/ Ajuntament,
núm. 4 en horari d’atenció al públic: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9:00 a
14:00 hores, llevat festius.
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