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Ajuntament de Fontanars dels Alforins
Anunci de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins sobre 
aprovació definitiva de la derogació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per utilització de la Casa de la 
Cultura i altres instal·lacions municipals.

ANUNCI
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari 
inicial de data 10 d’abril de 2017, sobre la derogació de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de la taxa per utilització de la Casa de la Cultura 
i altres instal·lacions municipals, el text íntegre del qual es fa públic 
en compliment de l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes locals.
“1.3. APROVACIÓ INICIAL DE LA DEROGACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
UTILITZACIÓ DE LA CASA DE LA CULTURA I ALTRES 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Ates que pels següents motius i consideracions es considera neces-
sari procedir a la derogació de l’Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per utilització de la Casa de la Cultura i altres instal·lacions 
municipals:
- La dificultat en la realització d’activitats culturals, artístiques i 
esportives deguda a la mida poblacional del municipi de Fontanars 
dels Alforins, degut tant al públic més reduït al qual poden interessar 
les diverses activitats, com als possibles instructors, professors, etc. 
interessats en la prestació i realització d’aquestes.
- Que per aquesta Alcaldia es pretén reduir dins del possible la cà-
rrega econòmica que suposa per als interessats en activitats culturals, 
artístiques i esportives.
Vist que amb data de 5 d’abril de 2016 es va emetre informe de 
Secretaria-Intervenció en relació amb la legislació aplicable, proce-
diment a seguir i conseqüències de la supressió de la Taxa.
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 5 d’abril del present.
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels set membres presents 
(Srs. Biosca Llin, Soler Sanchis, Beneyto Francés i Doménech Fita 
del Grup Compromís per Fontanars dels Alforins, i Srs. Ribera Lla-
dosa, Segura Úbeda i Calabuig Biosca del Grup del Partit Popular), 
que tant de fet com de dret conforma el nombre legal de membres, 
ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment la derogació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per utilització de la Casa de la Cultura i altres 
instal·lacions municipals.
SEGON: Ordenar la publicació del present acord en el Butlletí Ofi-
cial de la Província de Valencia i en el tauler d’edictes de la corpo-
ració per un termini de trenta dies hàbils als efectes de presentació 
de reclamacions que es consideren procedents, quedant definitiva-
ment aprovada en cas de no presentar-se cap.
TERCER: Considerar, en cas que no es presentaren reclamacions a 
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord es defi-
nitiu, sobre la base de l’article 17.3 del Text Refós de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març.”
Contra el present Acord, conforme a l’article 19 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats 
recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Valencia, davant el Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valencia.
En Fontanars dels Alforins, a 6 de juliol de 2017.—L’alcalde, Julio 
Ramón Biosca Llin.
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