ANUNCI
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 30 de maig de 2022 ha aprovat amb el quòrum
legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:
<<
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de Ordenança Fiscal 18 - Taxa
per utilització de locals i instal·lacions culturals, en els termes del projecte que s'annexa
a l'expedient. Es detallen a continuació els articles modificats:


En Article 4. Deute tributari afegir les tarifes següents:

CONCEPTE

EUROS

Utilització de la Sala Massagran de la Torre Folch
- Per dia

212,57€

- Per hora

37,17€

Utilització jardins Torre Folch
- Per dia

265,48€

- Per hora

42,48€

Utilització de la Sala Patufet de la Torre Folch
- Per dia

106,19€

- Per hora

31,86€



En l’article 5. Exempcions : modificar el text d’acord amb el següent

Les escoles i entitats sense afany de lucre amb seu al municipi de Palau-solità i
Plegamans estaran exemptes d’aquest pagament. En tota publicitat i documentació
impresa i digital que s’editi s’haurà de fer constar obligatòriament la inscripció “amb el
suport de” i el logotip de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient,
en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, amb base en l'article 17.3 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i remetre a l'Administració de l'Estat i al Departament
corresponent de la Comunitat Autònoma, en el termini de quinze dies des de l'aprovació,
còpia de l'Acord definitiu d'aprovació i còpia íntegra del text de l'Ordenança, així com
còpia íntegra autenticada d'aquesta.
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SEGON. Exposar al públic l'anterior Acord mitjançant anunci que s'inserirà en el
tauler d'anuncis municipal durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des del
següent al de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, dins del qual
els interessats podran examinar l'expedient i presentar les al·legacions que estimin
oportunes.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

c6f9f556220d4cd1ad576a44886cef25001

Url de validació

https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Palau-solità i Plegamans, 3 de juny de 2022
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L’alcalde,
Oriol Lozano Rocabruna
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