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AJUNTAMENT DE VALLROMANES 
PRESIDÈNCIA 

 
 
 
 
Ordre del dia per a la sessió extraordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament el dia 
20 d’octubre de 2016, a les 20.00hores. 
 
ORDRE DEL DIA                                                             
 
PART RESOLUTIVA 

 
1. Proposta relativa a la modificació de crèdit 22/2016 mitjançant transferència de 

crèdit 

 
2. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, 

Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 

 
3. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 1 reguladora 

de l’Impost sobre Béns Immobles de l’Ajuntament de Vallromanes. 

 
4. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 2 reguladora 

de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

 
5. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 4 reguladora 

de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 

 
6. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal General número 5 

reguladora de les Contribucions Especials. 

 
7. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 8 reguladora 

de la taxa per al subministrament de l’aigua 

 
8. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 11 

reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals. 

 
9.  Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 15 reguladora      
de la taxa per la prestació de serveis de cementiris 
 
10. sobre l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 18 
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb 
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entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic 
local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena 
 

Vallromanes, 17 d’octubre de 2016 

L’alcalde  

David Ricart i Miró 

Signat electrònicament a Vallromanes al marge en la data que hi figuri 
 
(SIGNAT AMB FIRMA DIGITAL AVANÇADA) 


