ANUNCI

L’expedient també es podrà consultar en la Casa Consistorial, Plaça Santa Magdalena 5,
Serveis Econòmics, planta baixa, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Degut a la situació derivada de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2, s´ha de sol·licitar
cita prèvia per poder consultar la documentació. Concretament a l'adreça de correu
cgonzalezhens@esplugues.cat o vbarquero@esplugues.cat.
A partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP i durant un període de 30 dies
hàbils, les persones interessades podran presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes.
En el cas que no es formulin reclamacions durant el període d’exposició pública, l’esmentat
acord plenari es considerarà definitiu de conformitat amb el que disposa l’article 17.3 in fine
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-.
Esplugues de Llobregat, a 18 de febrer de 2021.
L’Alcaldessa
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L’exposició pública es realitza mitjançant la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, en el tauler d’anuncis virtual de la seu electrònica de l’Ajuntament, web:
(http://www.esplugues.cat) i en un diari dels de major difusió de la província (El Periòdic de
Catalunya) Els acords provisionals es podrà consultar al web.

Data 24-2-2021

De conformitat amb allò establert a l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL, s’exposa l’acord al públic per termini de 30 dies hàbils per tal que els interessats/les
interessades puguin formular reclamacions i / o suggeriments.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Ordenança Fiscal núm. 24 --- reguladora de la taxa per la utilització privativa del
domini públic de l’Espai Municipal de “La Baronda”.

https://bop.diba.cat
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 17 de febrer de 2021, va
acordar aprovar provisionalment i, amb caràcter definitiu si durant el tràmit d’informació
pública no es formulen reclamacions, la modificació de la següent Ordenança fiscal:
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Pilar Díaz Romero

Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat
T. 93 371 33 50 F. 93 372 29 10 www.esplugues.cat ajuntament@esplugues.cat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

