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EDICTE
El ple de l'Ajuntament d’ Alcoletge, en sessió celebrada el dia 29 de juny de 2017, ha aprovat
provisionalment la modificació, als efectes de la seva entrada en vigor per al curs escolar
2017/2018, de l’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27. SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR
D’INFANTS, en quant al seu article 3, tarifes.
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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1En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que les seves
dades seran tractades per tal de donar resposta al procediment/tràmit iniciat per vostè. Les seves dades passaran a formar part dels fitxers
responsabilitat d'aquest Ajuntament i només seran tractades per la finalitat descrita. Tan mateix, li informem que les seves dades podran ser
comunicades a aquelles Administracions Publiques que, en el correcte desenvolupament del procediment/tràmit iniciat o quan una llei així ho prevegi.
En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a aquest Ajuntament o bé mitjançant l'espai
d'atenció al ciutadà de la pàgina web.
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