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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

17123 Derogació de l’ordenança reguladora de la taxa pel tractament dels residus de construcció, demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’Illa de Mallorca.

El Ple del Consell de Mallorca en sessió de data 25 de juliol de 2013 va aprovar inicialment la derogació de l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa pel tractament dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’Illa de Mallorca, originàriament
aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 6 d’octubre de 2003 (BOIB núm. 143, de 16 d’octubre de 2003) i les seves posteriors
modificacions la darrera de les quals s’aprovà definitivament pel Ple de la Corporació de data 4 de juny de 2009 (BOIB núm. 89, de 18 de
juny de 2009).

De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1  del RDL 2/2004, de dia 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei  reguladora de
les hisendes locals, el present Acord provisional s'exposarà al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Consell de Mallorca durant el termini de
trenta dies hàbils, amb la finalitat de que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOIB, i també en un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma i el seu termini serà
comptador a partir del dia següent de la  publicació en el BOIB o des de la publicació en el diari si aquesta és posterior.

Finalitzat el període d’exposició pública sense que si hagin presentat reclamacions, d’acord amb el punt tercer de l’esmentat article, l’acord
s’ha d’entendre adoptat definitivament. 

La qual cosa es publica pel coneixement general i als efectes oportuns.

Palma, 11 de setembre de 2013

El secretari general
Jeroni Mas Rigo
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