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CONTRIBUCIONS ESPECIALS
-OF.11 Contribucions especials

-OF.21 Expedició de documents administratius
-OF.22 Entrada i utilització de les instal·lacions esportives municipals i altres edificis
i instal·lacions municipals
-OF.23 Llicències o la comprovació de comunicacions prèvies, i per altres serveis
urbanístics
-OF.24 Prestació dels serveis de tramitació de llicències d’activitats: intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment
a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls
posteriors a l’inici de les activitats
-OF.25 Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis funeraris de caràcter local
-OF.26 Servei de clavegueram
-OF.27 Gestió de residus municipals
-OF.28 Expedició i us de plaques, patents i distintius
-OF.29 Ocupacions de sòl, subsòl i la volada de la via pública
-OF.31 Obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda
en la via pública del paviment o de les voreres
-OF.32 Ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
-OF.33 Entrades de vehicles i les reserves de la via pública per aparcament, càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i talls o restriccions de circulació
per actuacions especials
-OF.34 Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
-OF.35 Instal·lació de quioscos en la via pública
-OF.36 Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’us públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
-OF.37 Instal·lacions de vitrines, i d’anuncis que ocupen el domini públic local
-OF.38 Utilització dels horts urbans
-OF.40 Servei de recollida de gossos i altres animals de companyia i similars
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IMPOSTOS

Data 5-11-2019

Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents, la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

D’acord amb el que estableix l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
s’anuncia que el Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió celebrada el 31 d’octubre de
2019, ha adoptat els següents acords:
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Tercer.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complert de les Ordenances Fiscals aprovades
de nou o modificades, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província. Durant aquest període, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense necessitat d’adoptar
nou acord.
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Segon.- INDICAR que el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament,
és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BOPB:

Data 5-11-2019

-OF.41 Serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i
grans transports
-OF.42 Per gaudir de llotges, entrada a espectacles i actes populars diversos
-OF.43 Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
-OF.45 Servei de la brigada municipal i per l’ús de vehicles i material

Estat d'elaboració: Original

