GRUP MUNICIPAL
XÀTIVA

Ignacio Reig Sanchis, regidor del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Xàtiva
compareix i com a millor en dret DIU:
L’article 77 de la llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació
amb l’article 14 del RD. 2568/86 per el que s’aprova el ROF, estableix que tots els
membres de la corporació tenen dret a obtenir quants antecedents, dades i informacions
obren en poder dels serveis de la Corporació i resulten necessaris per al desenvolupament
de la seua funció.
L’article 50.2 del mateix RD. reconeix com a funció principal dels regidors el
control i fiscalització dels òrgans de govern, com ha reconegut la reiterada doctrina del
Tribunal Suprem a través de les seues sentències.
És pel que en base al dret que m’assisteix,
SOL·LICITE:
Proposar per a ordenances fiscals de 2014 les següents modificacions a l’esborrany
previ de comissió d’Hisenda de 24 de setembre de 2013:
-

Disminució del tipus impositiu de l’IBI per tal de compensar l’increment com a
conseqüència de l’actualització del coeficient reductor. Disminució del Tipus
Impositiu fixat per l’Ajuntament del 0’63 al 0’59.

-

Bonificació de la taxa d’utilització del Gran Teatre per a les Falles i les Bandes
de Música locals. Les falles i bandes de música de Xàtiva podran gastar de
manera gratuïta el Gran Teatre una vegada a l’any.

-

Eliminació de la taxa d’utilització de instal·lacions esportives per a clubs
adherits al Consell Esportiu Municipal.

-

Manteniment de la bonificació del 100% en les llicencies d’obertura de nous
establiments.

-

Bonificació del 100 % dels impostos i taxes municipals a entitats sense ànim de
lucre que destinen la seua activitat a la prestació de serveis a persones amb
discapacitat.
En Xàtiva, a 24 de setembre de 2013.-
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Grup Municipal PSPV-PSOE de Xàtiva
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