Aquests acords provisionals s’exposaran al públic en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, així com el text complert de l’Ordenança Fiscal modificada,
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.

Begues 29 de maig de 2020
Meritxell Vargas Sardà
Secretària – Interventora
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Secretària

Segon.- ADOPTAR un acord d’indisponiblitat de crèdits del pressupost de
despeses, per l’import equivalent als ingressos que l’Ajuntament de Begues
no ingressarà com a conseqüència d’aquesta mesura, per tal de garantir
que aquesta suspensió no es generadora de dèficit.”

CVE 2020013032

-L’aplicació d’aquesta ordenança fiscal queda suspesa pel període comprès
entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020. Els ingressos
satisfets a la data d’entrada en vigor d’aquesta disposició i que fan
referència a ocupacions que van més enllà del dia 14 de març de 2020,
tindran la consideració d’anticipats i es tractaran com a ingressos indeguts,
procedint-se a la seva devolució.-

Data 9-6-2020

“Primer.- MODIFICAR l’Ordenança Fiscal nº 34 mitjançant la incorporació
de la següent disposició transitòria:

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 27
de maig de 2020, ha adoptat els següents acords:
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