De conformitat amb el que estableix l’article 17.1 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (RDLeg. 2/2004, de 5 de març), l’esmentat acord restarà en
exposició pública pel termini de 30 dies hàbils, període durant el qual els interessats
podran examinar els expedients corresponents i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.

Josep Cuch i Codina
Alcalde
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L’acord provisional s’entendrà elevat a definitiu si no es produeixen reclamacions,
procedint en aquest cas, directament, a la publicació íntegre del text de les
modificacions, segons s’escaigui, en el BOP, en acompliment del que estableix l’article
17.3 i 4 del citat Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Pàg. 1-1

Ordenança fiscal núm. 1.- Impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 3.- Impost sobre els vehicles de tracció mecànica.
Ordenança fiscal número 5, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis
en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter
local.
Ordenança fiscal número 9, general reguladora dels preus públics.
Ordenança fiscal número 10, reguladora del preu públic d’accés i visita al
Pessebre Vivent de Cànoves i Samalús.
Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa per a la celebració de
matrimoni civil.
Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per a la utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública amb entrada de vehicles a través de les
voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local.

CVE 2019037690

PRIMER.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2020 i següents, la
modificació de les ordenances fiscals que es relacionen a l’Annex I de la present
proposta, i que són les següents:

Data 6-11-2019

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 24 d’octubre de 2019,
va acordar, entre d’altres:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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