EDICTE D'INFORMACIÓ PÚBLICA
Considerant necessari procedir a la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa del cementiri
municipal.
Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang
reglamentari, i en compliment del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, amb caràcter previ a
l'elaboració de l'Ordenança, ha de substanciar-se una consulta pública prèvia per recaptar l'opinió dels
ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats pel
mateix, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la
necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives
regulatòries i no regulatòries.
En conseqüència, se sotmet a consulta pública, prèvia a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la
taxa del cementiri municipal , la següent Memòria:


- Antecedents: Necessitat de revisar els preus d’enterrament de l’Ordenança Fiscal reguladora de la
Taxa del Cementiti, ja que l’Ajuntament ha deixat de prestar-lo directament amb personal propi.



- Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa: establir una tasa més conforme al preu
del servei d’enterrament , de manera que la prestació d’aquest no resulte tan deficitària per a
l’Ajuntament.



- Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries: L’única solució possible passa per la
revisió de preus de l’ordenança i la seva aproximació a les tarifes de l’empresa que prestarà el servei.



- Necessitat i oportunitat de la seva aprovació: es fa necessària la seva aprovació pel fet que el mes
d’abril es va jubilar el treballador municipal que prestava el servei i ara s’ha de subcontratar a una
empresa.



- Objectius de l'Ordenança: restablir l’equilibri econòmic financer de la taxa , de manera que cada
enterrament no suposi una despesa “extra “ a l’Ajuntament.

Durant el termini dels 20 dies següents a la publicació del present Edicte en el lloc web municipal, els
ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, podran fer arribar les seves opinions a través
de la següent bústia de correu electrònic: ajuntamnet@alforja.cat
Alforja , a 30 de maig de 2017.
L'Alcalde
Joan Josep Garcia Rodríguez

