3. Resta exempt d’aquestes tarifes el servei dels bucs d’assaig que es realitzi
durant l’obertura ordinària de l’Espai Jove l’Escorxador.
4. El servei dels bucs d’assaig implica l’abonament de 50€ en concepte de
fiança.

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari del de
més divulgació de la província els anteriors acords provisionals, així com el text
complet del Preu Públic per la prestació d’activitats esportives promogudes per
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 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 d’aquest expedient, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a l’article 18 del TRLHL aprovat per RD 2/2004, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text del
Preu Públic aprovat.

QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament en la propera
sessió que se celebri.
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>> Es modifica l’article 4 incloent el punt 3 i 4, quedant de la següent manera:

Data 15-6-2018

PRIMER.- Aprovar les modificacions del Preu Públic per a la prestació del
Servei de bucs d’assaig, conforme al següent detall:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ACORD

B

En compliment del que disposa 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 l’Ajuntament en sessió de Ple de data 31 de maig de 2018 ha aprovat amb el
quòrum legalment exigible, entre d’altres, l’acord següents:

A

ANUNCI

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
Palau-solità i Plegamans, 8 de juny de 2018

A
https://bop.diba.cat

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances
fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30
dies comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de
la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes.

CVE 2018023678
Data 15-6-2018
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

B

Teresa Padrós Casañas
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L’alcaldessa,

