Ajuntament de Santa Fe del Penedès

2n) Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals
per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.
3r) 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.

https://bop.diba.cat
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Santa Fe del Penedès, 16 d’octubre de 2020.

Pàg. 1-1

núm. 11 Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
núm. 20 Taxa per l’ús d’espais i locals de titularitat municipal
núm. 21 Preus públics.

CVE 2020028905

1r) Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals següents, així com el seu text refós:

Data 23-10-2020

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 14 d’octubre de 2020, ha aprovat amb el quòrum legalment exigible,
entre d’altres, els acords següents:
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