DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
INTERVENCIÓ

Segon. Aprovar provisionalment, d’acord amb el que disposen els articles 20.3, 20.4
i 132 en relació amb els articles 15 a 19 del TRLRHL, les modificacions de
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de la Diputació de Tarragona que han de
regir a partir de l’exercici 2021.
Tercer. Obrir un termini d’exposició pública de trenta dies, comptats a partir de la
data de publicació al BOP, durant els quals podran presentar-se les reclamacions,
objeccions i suggeriments que els tercers interessats considerin oportunes.
L’expedient podrà ésser consultat a les dependències de la Intervenció General de
la Diputació, ubicades a la Primera Planta del Palau Provincial, en horari de dilluns a
divendres de 9.00h a 14.00h. Així mateix, es pot consultar electrònicament a la Seu
electrònica de la Diputació de Tarragona: https://seuelectronica.dipta.cat/tauler-danuncis.
Quart. Si durant el termini d’exposició pública no es presentessin reclamacions, el
present acord serà elevat a definitiu, procedint-se a la publicació del text de les
modificacions aprovades que entraran en vigor i seran d’aplicació a partir de l’u de
gener de 2021.
Cinquè. Publicar al BOP els acords definitius i els textos íntegres de les ordenances.

La secretària general
Pilar Sánchez Peña
Tarragona, a data de la signatura electrònica

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Primer. Aprovar provisionalment les modificacions de l'Ordenança fiscal general de
gestió dels ingressos de dret públic de la Diputació de Tarragona que han de regir a
partir de l’exercici 2021.
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El Ple d’aquesta Corporació, en data 25 de setembre de 2020, ha aprovat
inicialment les modificacions de l'Ordenança fiscal general i de l’Ordenança fiscal
reguladora de les taxes de la Diputació de Tarragona per l’exercici 2021, que en la
seva part resolutiva estableix el següent:

| https://dipta.cat/ebop/

ANUNCI

