Gestió Tributària

2on.- Exposar al públic els anteriors acords provisionals, mitjançant anunci a publicar
en el BOP, a un mitjà de comunicació escrita, al tauler d’anuncis i a la pagina web
municipal (http:www.premiademart.cat) durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, es podrà examinar l’expedient
al Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Premià de Mar i presentar-hi
les reclamacions que s’estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
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3er.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances de Preus Públics per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat,
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i a la pagina web
municipal (http:www.premiademar.cat)

Pàg. 1-1

- Ordenança Preu Públic 2 Serveis de Promoció de la Ciutat.
- Ordenança Preu Públic 6 Serveis del Museu de l’Estampació (MREP) i del Museu Romà
de Premià de Mar.

CVE 2019036501

1er.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2020 i següents la modificació de les
Ordenances dels Preus Públics que a continuació es relacionen, així com el seu text
refós:

Data 29-10-2019

L’Ajuntament de Premià de Mar, en sessió del Ple de data 23 d’ octubre de 2019, ha
aprovat amb el quòrum legalment exigible ,entre d’altres, els acord següents:
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https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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