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Administració Local

2017-08869
Ajuntament de Vilalba dels Arcs

EDICTE Modifi cació ordenança

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 19 d’octubre de 2017, va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment el 
text de la modifi cació de les Ordenances fi scals, per a l’exercici de l’any 2018 d’acord amb el Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

L’índex de les Ordenances fi scals modifi cades per a l’any 2018, és el que segueix:

O R D E N A N C E S  F I S C A L S  2 0 1 8

Primer.- ORDENANCES QUE ES MODIFIQUEN
O.F. Ordenança reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, el present acord provisional, així com el text de les Ordenances Fiscals 
annexes al mateix, s’exposaran al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Ofi cial de 
la Província.
Tercer.- Durant el termini d’exposició pública de les Ordenances, les persones directament interessades, en els 
termes prevists a l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que estimin pertinents. 
Quart.- Elevació automàtica a defi nitiu de l’acord provisional en el supòsit que no es presentin reclamacions.
Cinquè.- Publicació íntegra dels texts modifi cats i aprovats defi nitivament en el BOP.

Vilalba dels Arcs 20 d’octubre de 2017
L’alcalde, Isidro Sampé Busom
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