Sobre exposició pública de l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança
Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana.

A

ANUNCI

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Xavier González Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 14 de març de 2022
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NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_388_ORDENANCES FISCALS 2022. MODIFICACIO
NUM. 2. PLUSVALUA

B

CODI DE L’EXPEDIENT: 388

CVE 202210042452

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1975, de 2 d’abril,
regulador de les Bases de Regim Local; 17.1 i 18 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 anteriors acords hauran d’estar exposats al públic a l’E-tauler del
web municipal (www.lapalmadecervello.cat) 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.

Data 22-3-2022

Aprovar provisionalment per a l’exercici 2022 i següents la modificació de l’Ordenança
Regulador de l’Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
(Plusvàlua)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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
de La Palma de Cervelló en sessió ordinària del Ple de data 11 de març de 2022 ha aprovat
amb quòrum legalment exigible, entre d’altres, el següent acord:

https://bop.diba.cat
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