De conformitat amb allò que preveuen l'article 49, b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, l'expedient aprovat provisionalment estarà exposat
al públic durant trenta dies, comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí
Oficial de la província, dins dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes.
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Pàg. 1-1

La Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc el dia 15 d'octubre de 2019 , aprovà provisionalment
la modificació dels annexos de les tarifes a l’ordenança general reguladora dels preus públics, que han
de regir a partir de l’1 de gener de 2020 i el Ple de la Corporació Municipal en sessió que va tenir lloc el
dia 17 d’octubre de 2019, aprovà provisionalment la modificació de les tarifes del preu públic Manresa
Salut Esport.

CVE 2019035843

De conformitat amb allò que preveu l'article 17 de text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'expedient aprovat provisionalment i la relació
de modificacions i ordenances estaran exposats al públic durant trenta dies, comptats a partir del
següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els
interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

Data 24-10-2019

El Ple de la Corporació Municipal en sessió que va tenir lloc el dia 17 d’octubre de 2019, aprovà
provisionalment la modificació de diversos articles de les Ordenances Fiscals reguladores de tributs
municipals, que hauran de regir l’exercici 2020 .
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Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar
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