Ajuntament de Vallbona de les Monges

EDICTE
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del TRLLHL aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, RBRL; i l’article 178.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLLMRLC, es fa públic que l’Ajuntament en sessió
plenària amb data 05.07.2018, aprovà provisionalment la modificació de determinades
ordenances fiscals per l’exercici econòmic de 2018 i següents.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el BOP núm. 135 del dia 12.07.2018 i atès que ha
transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals, han esdevingut definitius.
Contra els acords definitius, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la present publicació, sens perjudici que
amb caràcter potestatiu es pugui interposar recurs de reposició dins el termini d’un mes.
Es fa públic el text íntegre de les modificacions de conformitat amb el que s’estableix a l’article
17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març TR LRHL.
“Primer.- Aprovar amb caràcter provisional per l’exercici econòmic de 2018 i següents, la
modificació de les Ordenances fiscals següents:
Ordenança fiscal número 12. Reguladora dels preus públics.
Article 2. Preus públics
M- Sala de ball, espai piscines, altres equipaments i espais públics
Lloguer de la sala per activitats comercials
Lloguer de l’espai de les piscines per activitats comercials
Lloguer de l’espai en equipaments i espais públics
Lloguer de taules per la sala, per taula
Lloguer de cadires per la sala, per cadira
Preu de reposició
Per taula
Per cadira
N- Ocupació via pública
Per taula
Per cadira
Ñ- Lloguer de Carpes
Per carpa (màxim 2 dies)
Preu de reposició
Per carpa

El que es fa públic per a general coneixement.
Vallbona de les Monges, 28 de setembre de 2018
Ramon Bergadà Benet
Alcalde
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