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Dijous, 13 de febrer de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal d'Osona

ANUNCI de publicació en el BOP de les modificacions d'ordenances quan no s'hagin formulat reclamacions

En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, l'article i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i  
de règim local de Catalunya, es fa públic que el Consell Comarcal d'Osona en sessió plenària de data 18 de desembre 
de 2013 aprovà provisionalment la modificació d'Ordenances fiscals per a l'any 2014.

Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords 
provisionals, que s'especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

Aprovar per a l'exercici 2014 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen junt 
amb els elements de determinació necessària pel Consell Comarcal.

- Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori d'alumnes 
d'educació obligatòria.

Modificació de l'article 6, relatiu a exempcions i bonificacions que quedarà redactat de la forma següent:

"Els alumnes d'educació obligatòria usuaris del servei de transport escolar no obligatori que ofereix el Consell Comarcal 
podran gaudir d'una bonificació del 50% del preu públic que els correspongui quan, d'acord amb les bases reguladores 
dels  ajuts  individuals  de menjador  de caràcter  socioeconòmic i  geogràfic  que cada curs  escolar  aprovi  el  Consell  
Comarcal, acreditin disposar de la puntuació mínima suficient per obtenir un ajut individual de menjador.

Així mateix, estaran exempts del pagament del preu públic quan disposin de la puntuació necessària per obtenir l'import 
màxim d'ajut individual de menjador de caràcter socioeconòmic i geogràfic que pot atorgar el Consell Comarcal per cada 
curs escolar.

Per últim, de forma excepcional, no hauran d'abonar el preu públic els alumnes de necessitats educatives específiques 
escolaritzats a proposta de la Comissió de Garanties d'Admissió i amb servei de transport escolar segons resolució del 
Director dels Serveis Territorials d'Ensenyament."

La present modificació s'aplicarà des del curs escolar 2013-2014, produint efectes retroactius si s'escaigués.

- Ordenança fiscal reguladora del preu públic del servei educatiu i social de menjador als centres escolars adherits a la 
gestió unificada del Consell Comarcal d'Osona.

"El preu per al comensal fixe que faci ús del servei quatre i cinc dies a la setmana és de 6,20 EUR, per dia de servei 
amb l'IVA inclòs.

El preu per al comensal fixe continu de tres dies fixes a la setmana serà de 6,50 EUR, per alumne i dia de servei, IVA 
inclòs.

El preu per a la resta de comensals que no s'incloguin en els supòsits anteriors serà de 6,80 EUR, per alumne i dia de 
servei, IVA inclòs."

-  Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per a la realització d'activitats jurídico-administratives per a l'administració 
comarcal.

Modificar  l'apartat  a)  de  l'annex  de  tarifes,  afegint  dos  supòsits  d'activitats  administrativa  en  relació  als  permisos 
d'abocament d'aigües residuals, que quedarà redactat de la forma següent:

Annex de tarifes

a) La tramitació dels permisos d'abocament i les autoritzacions de plans de descontaminació gradual, de conformitat 
amb el que preveu el Reglament regulador d'abocaments d'aigües residuals de la comarca d'Osona.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

40
02

87
0



2

Dijous, 13 de febrer de 2014

- Per cada expedient de nova tramitació o per expedients que comportin un canvi substancial respecte a l'autoritzat:  
127,30 EUR.

- Per cada expedient de renovació de l'autorització d'abocament que no comporti una modificació substancial respecte a 
l'autoritza: 50,00 EUR.

- Per cada expedient d'autorització d'abocament d'aigües residuals via camió cisterna: 35,00 EUR.

Contra l'aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d'aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Vic, 3 de febrer de 2014
La gerent, Anna Seijas i Vila

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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