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El document ha estat signat per :
1.- Alcalde de l'Ajuntament de Vilobí del Penedès. Signat 10/11/2021 21:49
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Segon.- Exposar-la al públic per termini de 30 dies, mitjançant la inserció del
corresponent anunci en el tauler municipal d’anuncis, la pàgina web municipal i
en el Butlletí oficial de la província de Barcelona.
Tercer.- Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat reclamacions
ni al·legacions, considerar definitivament aprovada la modificació i procedir a la
seva publicació en el tauler municipal, en la pàgina web municipal i en el Butlletí
oficial de la província.
Vilobí del Penedès, 11 de novembre de 2021.
Francesc Xavier Edo Vargas.
Alcalde i responsable d’hisenda.-

https://bop.diba.cat
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 2,
reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Data 12-11-2021

En compliment d'allò que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, s'anuncia que l'ajuntament en sessió del Ple del dia 10 de
novembre de 2021, ha adoptat el següent acord:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI
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comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilobipenedes

A

Codi per a validació: YXNIW-B4GCI-22C80
Data d'emissió: 10 de Novembre de 2021 a les 21:50:09
Pàgina 1 de 1

Plaça de la Vila, 1 · 08735 · Vilobí del Penedès · Barcelona · T 93 897 89 80 · F 93 897 83 11 · vilobi@diba.cat · www.vilobi.cat

