SECRETARÍA

Ordenanza fiscal reguladora da contribución especial pola ampliación e mellora do
servizo de extinción de incendios.
Publicación na sede electrónica
O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria de 30.09.2019, acordou a imposición e
ordenación da contribución especial pola ampliación e mellora do servizo de extinción de
incendios e aprobou provisionalmente a ordenanza fiscal reguladora da mesma.
De conformidade co disposto no artigo 17.1 do Texto refundido da lei de facendas locais,
aprobado polo Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, o presente acordo exporase ao
público no taboleiro de anuncios deste Concello durante 30 días hábiles, prazo durante o
que, os que teñan a consideración de interesados segundo o artigo 18 do devandito
Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, poderán consultar o expediente e
presentar as alegacións que teñan por convenientes.
En cumprimento do establecido nos arts. 133.2 da Lei 39/2015, art. 7 c) d) e e) da Lei
19/2013 (en relación co 5.4 da mesma norma), publícase tamén anuncio de exposición,
acompañado do texto do proxecto, das memorias ou instrumentos xustificativos e os
informes emitidos, na sede electrónica do Concello (menú transparencia  normativa
municipal  normas en tramitación), manténdose esta publicación en tanto dure o prazo
de alegacións. Isto sen prexuízo da consulta do expediente no seu conxunto, de así
instarse.
Así mesmo, procederase á publicación de anuncio desta exposición no BOP e nun dos
diarios de maior circulación da provincia, contando o prazo de exposición e de
presentación de alegacións desde o día seguinte ao da última das publicacións aludidas.
Advírtese expresamente que, de conformidade co artigo 17.3 da devandita Lei, a
aprobación provisional devirá automaticamente en aprobación definitiva de non
presentarse alegacións en prazo, entrando en vigor a modificación da ordenanza logo da
publicación íntegra do seu texto no BOP. Noutro caso, adoptarase o acordo definitivo
que proceda á vista das reclamacións ou alegacións que se presentaran.
Proceder, unha vez se aprobe definitivamente a ordenanza, á publicación íntegra do
acordo de aprobación, así como o texto íntegro da ordenanza, no cal xa se inclúe o
acordo expreso de derrogación da anterior ordenanza, no Boletín Oficial da Provincia,
para os efectos da súa entrada en vigor.
Documentos electrónicos:
Descrición

CSV

1.- PROXECTO DE INVERSIÓN ASINADO POLA XEFATURA DO SEIS

RLCDC3FSMPUXHFU0

2.- SOLICITUDE DE TRAMITACIÓN DA CONCELLEIRA DA AREA DE PROTECCIÓN CIDADÁ

RXHY3FLPRP3DRDZM

3.- PROVIDENCIA DE INICIO DO EXPEDIENTE

JTW7XXYK46TWN6X3

4.- PARTICIPACION CIDADÁ NO PROCEDEMENTO DE ELABORACIÓN DE NORMAS REGULAMENTARIAS

RJHW6WY92DAMFXYP

5.- DECRETO ALCALDÍA APROBACIÓN PROXECTO DE GASTO

06JT9BM6KLVTWRF2

6.- INFORME MEMORIA DO XEFE DO SEIS PROXECTO DE GASTO

0B977X9OTNJFAF57

7.- INFORME SOSTENIBILIDADE DO SEIS

6M383X4KDGIISKOF

8.- DILIXENCIA RESULTADO CONSULTA PÚBLICA

WDOSPNUGJ7SXSREH

9.- CORREO ELECTRÓNICO DO 20-08-2019

QDHSEWS62WXNVVAC

10.- CORREO ELECTÓNICO DO 30-08-2019

Q5VEZRGNEQ22WANQ

Este documento foi asinado electronicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade
en: https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:NW31IY7I6VQTR3WH

11.- INFORME PROPOSTA DO OTXT E TEXTO PROPOSTO DA OF

5WKAEAO5JCUPGB82

12.- INFORME TÉCNICO ECONÓMICO

6XDD9JMHWAQFJ5BO

13.- RELACIÓN ENTIDADES

614R649Z5CE0XU1S

14.- REMISIÓN DO EXPEDIENTE AO CONCELLEIRO RESPONSABLE DO AREA

61ZENH1YRV3IGYT2

15.- MEMORIA DO IMPACTO NORMATIVO

QD5V09IUIZJLARSE

16.- PROPOSTA DE ACORDO Á XGL

QHGKPTOMD2HWSJ4P

17.- DOCUMENTO XUSTIFICATIVO DO ENVÍO DUN AVISO

TOS8VO83P98P43OF

18.- INFORME ASESORÍA XURÍDICA

CJCGZMVD8X6L9CK9

19.- DOCUMENTO XUSTIFICATIVO DO ENVÍO DUN AVISO

NH52W9Y4R0SZQV0O

20.- CERTIFICADO DITAMEN TEAM ORDENANZA FISCAL

LXPDYKF8NI2XU5DA

21.- INFORME DE CONTROL FINANCEIRO

MNMXG5POCB5P89P1

22.- CERTIFICACION XGL 19.09.2019

8J38I565XF16WLYN

23.- DITAME COMISIÓN FACENDA 23.09.2019

5LN4TZOMNKIZL8CC

*Os documentos relacionados na táboa anterior pódense consultar na sede electrónica do concello, introducindo o código
seguro de verificación CSV, no seguinte enlace:

http://sede.pontevedra.gal/public/procedures/getdocfromcsv/getdocfromcsvform.xhtml

Os restantes documentos integrantes do expediente (relativos á súa tramitación: ditames da
Comisión plenaria competente; o acordo plenario; e outros documentos, etc.) poderán ser
consultados segundo o sinalado nas oficinas da Secretaría Xeral do Pleno deste Concello.
O que se fai público en exercicio das funcións conferidas a esta Secretaría polo artigo
122.5.d) da Lei 7/1985, e 47 e) e 114.7 do Regulamento Orgánico Municipal.
O Secretario,
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