ÀREA DE SERVEIS GENERALS
Tresoreria Municipal
Aprovació ordenances fiscals 2020

A partir del dia següent de la finalització de la suspensió prevista en el paràgraf precedent,
l’ordenança recuperarà íntegrament la seva vigència de forma automàtica, sense necessitat
d’acord exprés.
SEGON.- EXPOSAR al públic els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la
pàgina web municipal www.viladecans.cat, i també en un diari de gran difusió de la província,
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.
TERCER.- En cas de no haver-se produït RECLAMACIONS, publicar en el “Butlletí Oficial de la
Província” els acords elevats a definitius i el text modificat de les ordenances fiscals aprovades,
les quals moment a partir del qual s’entendrà vigent i aplicable.

Viladecans, 2 de novembre de 2020

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-1

Amb motiu de les conseqüències produïdes per la crisi sanitària del Covid-19, es suspèn la
vigència de l’Article 2. Fet imposable. Secció quarta: Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa, de l’Ordenança Fiscal núm. 1.10, REGULADORA DE LES TAXES
PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL, fins al 31 de desembre de 2021, sense perjudici de l'obligació de sol·licitar la
corresponent autorització, que no es veu afectada per la present disposició.
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Disposició Transitòria.

Data 10-11-2020

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació puntual d'Ordenances Fiscals per a 2021,
concretament la incorporació d’una disposició transitòria a l’Ordenança Fiscal núm. 1.10,
reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal,
abans de la disposició final, d’acord amb el següent detall:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En compliment d’allò que disposen l’article 17 del R.D. Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, es fa públic que l’Ajuntament de Viladecans, en sessió
plenària ordinària del dia 29 d’octubre de 2020, adoptà per majoria absoluta, entre d’altres, els
següents acords:

A

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

B

L’Alcalde President
Carles Ruiz Novella
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