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A L'EXCM. AJUNTAMENT PLE 
 
 
 
D’acord al que estableixen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i textos concordants. 
 
Vista la proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal 3.25, reguladora de la taxa pels serveis prestats en els centres 
docents de titularitat municipal, així com els informes tècnics que queden incorporats a l’expedient de modificació 
d’aquesta ordenança, que suposa una millora en aspectes tècnics així com en la modalitat de pagament de determinats 
centres que no suposa increment de les taxes previstes. 
 
I vistos els informes de l' Interventor general i el Secretari General. 
 
Aquesta Comissió Informativa proposa l'adopció dels següents 
 
 

A C O R D S 
 
 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal 3.25 reguladora de la taxa pels serveis prestats 
en els centres docents de titularitat municipal: 
 
SEGON.- Exposar al públic en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament l’acord precedent, així com el text de l’ordenança 
modificada per un període mínim de 30 dies. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi 
les reclamacions que creguin oportunes. Aquest anunci serà publicat en el BOP i en un diari de gran difusió de la 
província. 

 
CINQUÈ.-   En el cas que no es formuli cap reclamació en el termini establert, els presents acords es consideraran 
definitius, i es procedirà a la publicació en el BOP del text de l’ordenança aprovada, que entrarà en vigor l’endemà de la 
seva aprovació definitiva i regirà mentre no se n'aprovi la modificació o derogació expressa. 
 
Això no obstant, l'Excm. Ajuntament en Ple resoldrà. 
 
 
Terrassa, 19 d’abril de 2018 
 
 
 
 
Alfredo Vega López 
President de la Comissió Informativa 
de Serveis Generals i Govern Obert 


