ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 12/14
Dia: 23 de desembre de 2014
Sessió: extraordinària i urgent
Horari: de 00:35 a 00:38 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Romà Codina Maseras, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Ester Olivé Güell
Jordi Martinez Puig
Idoia de Saracibar Garriga
Josep Valls Mendez
Ignasi Riera Garriga
Arseni Frigola Bosch
Marc Fuertes Garcia
Alejandro Romerales Salvador
Juan Diez Mateo
Victoria Antonia Freijedo Parra
Fernando Manuel Barbero Sanchez
Oscar Portela Justel
Joan Bernat Pané
Anna Pascual Batlle
Susana Yerro Heras
Enric Martinez Maiz
Leonardo Fernandez Esquinas
Fco. Javier Rodríguez Pacios
Jordi Orobitg Solé
Josep Cortés Rovira
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
David Reixach i Saura, secretari accidental
Excusa la seva inassistència, el Sr. Jordi Martinez Puig.

Pren la paraula el Sr. Alcalde manifestant que en primer lloc cal procedir a
votar la urgència de la celebració d’aquest Plenari, la qual és aprovada per
unanimitat dels reunits.

Acte seguit, es passa a tractar el primer i únic punt.
1. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE INADMISSIÓ A
TRÀMIT DE L’ESCRIT D’AL·LEGACIONS A L’EXPEDIENT D’IMPOSICIÓ I
MODIFICACIÓ DE DETERMINADES ORDENANCES FISCALS PER A
L’ANY 2015.
Intervé el Sr. Alcalde, que dóna lectura a la proposta.
Es dona compte al Ple municipal que en data d’avui, dia 22 de
desembre, s’ha dictat el Decret d’Alcaldia número 3565/2014, el
contingut del qual es transcriu a continuació:
“Vist que en data 17 de desembre de 2014 s’ha presentat pel Gremi
d’Hostaleria de Lloret de Mar, escrit d’al·legacions contra l’expedient
d’imposició i modificació de determinades ordenances fiscals per l’any
2015.
Atès que en data 17 de desembre de 2014, en aplicació del que
disposen els articles 17.3 i 17.4 del Reial Decret Llei 2/20004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, així com dels articles 49 i 111 de la Llei 7/1985, 2 de
d’abril Reguladora de Bases de Règim Local; es va publicar al Butlletí
Oficial de la Província de Girona (núm. 240), l’aprovació definitiva de la
imposició i modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any
2015, al no haver-se presentat reclamacions en el termini d’informació
pública, comprès entre els dies 3 de novembre de 2014 i 11 de
desembre de 2014.
Vist tot el que s’ha exposat, RESOLC:
PRIMER.- No admetre a tràmit l’esmentat escrit de reclamacions
contra l’expedient d’imposició i modificació de determinades
ordenances fiscals per l’any 2015, presentat pel Gremi d’Hostaleria de
Lloret de Mar, per extemporànies, i estar l’expedient aprovat ja
definitivament i publicat al BOP de Girona de data 17 de desembre de
2014 (núm. 240) d’acord amb la legalitat vigent.
SEGON.- Notificar aquesta acord a l’interessat”.
Finalitza aquest Ple el Sr. Alcalde, desitjant a tots els regidors, al secretari i
a totes les persones presents, als que estan escoltant i a tots aquells que no
ho estiguin passant gaire bé, unes molt bones festes de Nadal.

I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.

