Ajuntament de La Pobla de Lillet

La derogació de la Taxa per ocupacions del subsol, el sol i la volada de la via
pública i la Taxa pel subministrament de l’aigua.

-

La imposició i aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la
prestació dels serveis de l’Organisme Autònom Fundació Residència d’Avis de
La Pobla de Lillet

-

La imposició i aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació
patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei municipal
d’abastament d’aigua.

I en compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar
des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes.
Durant l’esmentat termini l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat a les
dependències municipals. Així mateix, el contingut de l’acord estarà a la disposició dels
interessats
a
la
seu
electrònica
d'aquest
Ajuntament:
http://lapobladelillet.eadministracio.cat
Si transcorregut termini d’exposició pública no s'haguessin presentat reclamacions,
l’acord es considerarà aprovat definitivament.
La Pobla de Lillet 24 d’octubre de 2019.

https://bop.diba.cat

-

Pàg. 1-1

La modificació de les ordenances fiscals de l’Impost de bens immobles, l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, la Taxa reguladora de la prestació
de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
de caràcter local, la Taxa pe retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública, la Taxa per la prestació de
serveis a la piscina municipal i la Taxa per la utilització de les instal·lacions
municipals i locals socials

CVE 2019036642

-

Data 30-10-2019

El Ple de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, en sessió extraordinària celebrada el dia
24 d’octubre de 2019, va acordar l'aprovació provisional de:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ACORD DEL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS I DE
PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC

A

ANUNCI

L’Alcalde

B

Enric Pla Aramberri

Ajuntament de La Pobla de Lillet
Plaça de l'Ajuntament, s/n, La Pobla de Lillet. 08696 (Barcelona). Tel. 938236011. Fax: 938236403
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