5.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 17.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març i 178.1 b) 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 TRENTA (30) DIES hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu i es procedirà a
la publicació del text íntegre de les modificacions adoptades al Butlletí Oficial de la Província i
als efectes de la seva entrada en vigor.
Alcoletge, a data de signatura electrònica.
L'alcaldessa,
Ma. Lluïsa Prat Boneta
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4.

Ordenança Fiscal núm.1. Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
Ordenança Fiscal núm. 8. Taxa del cementiri municipal.
Ordenança Fiscal núm. 21. Taxa per la prestació del servei de cases de banys, dutxes, piscines i
altres instal·lacions anàlogues.
Ordenança Fiscal núm. 23. Taxa per utilització privativa i l’aprofitament especial d’immobles i
instal·lacions municipals.
Ordenança Fiscal núm. 33. Taxa per la prestació del servei de l’alberg municipal.
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

El ple de l'Ajuntament d’ Alcoletge, en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2017, ha aprovat
provisionalment la modificació per a l’exercici 2018 i següents, de les ordenances fiscals que
s’indiquen:
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