El text de la modificació de les Ordenances Fiscals esmentades, consta a l’expedient
com document annex 1.
Segon.- Exposar al públic l'anterior acord provisional, 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. Prèviament, es procedirà a inserir l'anunci en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari dels de major difusió de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l'Ordenança, 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'ulterior acord.

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-2
CVE 2020012252

Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2020 la modificació de l'Ordenança
fiscal 1.4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO),
l'Ordenança fiscal 2.1 reguladora de taxa per expedició de documents administratius,
l'Ordenança fiscal 2.2 reguladora de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques o per la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme,
l'Ordenança fiscal 2.3 reguladora de la 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, així com pels controls
posteriors i revisions a l’inici de l’activitat, l'Ordenança fiscal 2.8 reguladora de la taxa
per la qual es regula els serveis dels mercats municipals i mercadet setmanal, i
l'Ordenança fiscal 2.10 reguladora de la taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de
la via pública.

Data 29-5-2020

En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article
111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 178 del
decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal
de règim local de Catalunya, es fa públic que el dia 20 de maig de 2020 amb el
quòrum legalment exigible ha acordat el següent:
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Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici 2020, així com el text resultant, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
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