ANUNCI d’exposició pública de l’acord d’aprovació provisional de les Ordenances reguladores
de Prestacions Patrimonials Publiques no tributàries per l’exercici 2020

OF núm. 12 - Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
de caràcter local
OF núm. 21 a) - Prestació del servei de transport col·lectiu de viatgers municipal.
OF núm. 21 b) – Prestació dels serveis no obligatoris del servei local i logístic de la deixalleria
municipal.
OF núm. 23 - Prestació de serveis i realització d’activitats en el Complex esportiu municipal Sant
Vicenç dels horts - piscina Montserrat Canals
OF núm. 24 - Prestació de serveis a les escoles bressol municipals (l’Alegria).
OF núm. 26 – Per l’estacionament de vehicles de tracció mecánica en les vies publiques municipals
Tercer. Els acords definitius en matèria de derogació i aprovació d’Ordenances per a l’exercici de
2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així
com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou 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 el període d’exposició pública de les Ordenances, 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 aprovar per 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””.

El Tinent d’Alcaldia d’Economia
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Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents les ordenances reguladores de
Prestacions Patrimonials Publiques no tributàries que a continuació es relacionen, així com el seu text
refós:

CVE 2019040710

OF núm. 26 – Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies publiques municipals
amb efectes a l'entrada en vigor de les ordenances reguladores de la prestació patrimonial de
caràcter públic no tributari.

Data 3-12-2019

OF núm. 12 - Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local
OF núm. 23 – Preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats en el Complex esportiu
municipal Sant Vicenç dels horts - piscina Montserrat Canals

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“”Primer. Derogar les ordenances fiscals següents:

A

En compliment del que disposa 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 l’Ajuntament en sessió del Ple
de data 21 d’octubre de 2019 ha aprovat amb el quorum legalment exigible, entre d’altres, els acords
següents:

B

Sant Vicenç dels Horts, 25 d’octubre de 2019
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