ANUNCI

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
Tercer.- Publicar l’acord definitiu del text íntegre de la modificació de les Ordenances en el
Butlletí Oficial de la Província, les quals entraran en vigor el dia següent a la seua publicació
definitiva i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació
d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament,
de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 947/1994, de 21 de febrer, d’assignació
de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i
Finances.
Sentmenat, 4 de juliol de 2020
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en
els termes previstos a l’article 18 del Text Refós de la LIei d’Hisendes Locals, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Data 7-8-2020

Segon.- Sotmetre aquest acord a exposició pública, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 14, Reguladora del
preu públic per a la prestació dels serveis d'Escola Bressol Municipal.

A

En compliment d’allò que disposa l’article 17 del R.D. 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que l’Ajuntament de Sentmenat,
en sessió ordinària del Ple del dia 30 de juliol de 2020, ha adoptat els següents acords:
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