
INFORME-PROPOSTA que emet la Tècnica d'Administració General en relació a
l'aprovació inicial de l'ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I
INSPECCIÓ  DELS  TRIBUTS  I  ALTRES  INGRESSOS  DE  DRET  PÚBLIC
s'elevi a la decisió del Ple de l'Ajuntament.

I.- Vist que l'Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
altres ingressos de dret públic va ser aprovada pel Plenari celebrat en data 4 de
novembre de 1999, i  va ser publicada en el  Butlletí  Oficial  de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears núm. 163 Ext., de data 31 de desembre de 1999.

II.- Atès el temps transcorregut des de l'aprovació de l'Ordenança General des
de l'àrea de Economia i Hisenda, s'ha considerat adient procedir a la redacció
d'una nova ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
altres ingressos de dret públic als efectes d'adaptar-nos a les modificacions
legislatives que s'han produït durant tots aquests anys.

III.-  Atès  el  que  disposen  els  articles  49  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril
reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 102 i 103 de la Llei 20/2006
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en relació al
procediment  a  seguir  per  l'aprovació  de  les  ordenances  i  reglaments
municipals.

IV.- Atès el que disposa l'article 47.1 de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local  7/1985, de 2 d'abril,  per l'aprovació inicial  de les ordenances i
reglaments municipals serà necessari el vot favorable de la majoria simple del
número legal de membres de la Corporació.

V.-  Atès el  que disposen els  articles 4.1.a),  22.2.d),  25.2.d)  i  4.1  de la  Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local de2 d'abril de 1985; i els articles 4,
50.3,  123.1,  163  i  següents  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i
Règim Jurídic  de  les  Corporacions Locals  de  28 de novembre de 1986,  la
Tècnica  d'Administració  General,que  subscriu  sotmet  el  present
Informe-Proposta FAVORABLE a la consideració del President de la Comissió
Informativa  d'Hisenda,  Serveis,  Manteniment,  Medi  Ambient  i  Món  Rural
perquè, si és procedent, s'elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan
competent, la següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  l'ORDENANÇA  GENERAL  DE  GESTIÓ,
RECAPTACIÓ  I  INSPECCIÓ  DELS  TRIBUTS  I  ALTRES  INGRESSOS  DE
DRET PUBLIC.

SEGON.- Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança
general de gestió, recaptació, i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret
públic, continguda en l'annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauló d'anuncis de
l'Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament, dintre dels quals els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 18  ·  www.incaciutat.com  ·  batlia@incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F



TERCER.-  Finalitzada  la  referida  exposició,  aquesta  Corporació  adoptarà
l'acord  definitiu  i  contestarà  en  el  seu  cas  les  reclamacions  presentades  i
aprovarà la redacció definitiva de l'ordenança. En el cas que no es presentin
reclamacions, aquest acord inicial s'elevarà a definitiu automàticament, sense
necessitat d'adoptar-se altre acord.

Inca, 14 de juny de 2016.

La Tècnica d'Administració General,

Catalina Pons Bestard.

Per la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i
Món Rural a la seva sessió de dia 16 de juny de 2016, es va acordar dictaminar
favorablement l'anterior informe-proposta i elevar-lo a la consideració del Ple de
l'Ajuntament per la seva aprovació inicial.

Inca, 16 de juny de 2016.

El President de la Comissió Informativa.

Angel Garcia Bonafé.
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