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AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
ANUNCI
de l'Ajuntament de Caldes de Montbui sobre l'aprovació dels preus públics per a l'estacionament de vehicles
de tracció mecànica a l'aparcament a les Hortes de Baix. Expedient 7780/2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de novembre de 2018, va aprovar els acords següents:
«Primer. Aprovar inicialment l’establiment dels preus públics per l'estacionament de vehicles de tracció
mecànica a l'aparcament a les Hortes de Baix:
El preu públic s’estableix pels 365 dies a l’any les 24 h de la forma següent:
TARIFES

PREU PÚBLIC
2 hores

1 minut (IVA inclòs)
0,025 €

1 hora (IVA inclòs)
1,5 €

1 minut *(IVA inclòs)

1 hora * (IVA inclòs)

QUOTA REDUÏDA
tipus A
Vehicles en el cens
de l’Impost de

0€

0,025 €

1,5 €

0€

0,025 €

1,5 €

vehicles de tracció
mecànica de Caldes
de Montbui
QUOTA REDUÏDA
tipus B
Persones
empadronades a
Caldes conductors
vehicle rènting
* Minuts i hores posteriors a les dues hores de quota reduïda.
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler electrònic de l’Ajuntament i a un diari
de màxima difusió comarcal per un període de 30 dies perquè es puguin presentar les al·legacions o les
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reclamacions que se estimin pertinents. Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat cap al·legació o
reclamació els preus públics que ara s’aproven inicialment es consideraran aprovats definitivament sense
més tràmit.
Tercer. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs; sense
perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»
Durant el termini indicat, l'expedient es podrà consultar a l'Àrea de Desenvolupament Territorial de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui, tots els dies laborables de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i a través
del web municipal www.caldesdemontbui.cat, per tal que es puguin formular les al·legacions,
observacions, suggeriments i/o reclamacions que s'estimin pertinents.
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