Ajuntament de Santa Fe del Penedès

2n) Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i
aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:
núm. 19.- Taxa per l’ús d’espais i locals de titularitat municipal.
3r) Imposar els preus públics i aprovar l’ordenança fiscal reguladora dels mateixos següent:

https://bop.diba.cat

núm. 15.- Taxa per la prestació dels serveis d’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 l’activitat, els controls periòdics i les
revisions periòdiques.
núm. 19.- Taxa per la prestació del servei d’escola bressol.

Pàg. 1-1

1r) Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals següents, així com el seu text refós, que entraran en vigor a partir de la
publicació del seu text refós en el BOP de Barcelona:

CVE 2020006316

En compliment del que disposa l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que el Ple de l’Ajuntament,
en sessió ordinària del dia 19 de febrer de 2020, ha aprovat amb el quòrum legalment exigible,
entre d’altres, els acords següents:

A

ANUNCI

5è) 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 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 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 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.
Santa Fe del Penedès, 20 de febrer de 2020.

B

L’ALCALDE,
Jordi Bosch Morgades,

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4t) Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals
per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.

Data 28-2-2020

Núm. 20.- Preu públics
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