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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

8539

Aprovació inicial ordenança de taxes de llocs de venda als mercats

El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 29 d’Abril de 2014, va acordar aprovar inicialment l’Ordenança de taxes de llocs de
venda als mercats que es realitzin al Municipi de Puigpunyent
En compliment del que disposa l'article 102.a) de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet
l'esmentat acord a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de el següent al de publicació d'aquest anunci al
BOIB; termini durant el que els ciutadans i persones legítimament interessades poden examinar l'expedient i formular les reclamacions,
objeccions o observacions que estimin pertinents.
Així mateix es concedeix audiencia a les Asociacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i usuarias del terme municipal de
Puigpunyent, que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Asociacions veïnals i que els seus fins tinguin una relació directa amb
l’objecte d’aque4sta disposició a l’efecte de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la
tramesa d’una còpia del text íntegre del Reglament
El termini de l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació.
En cas de no presentar-se al·legacions ni suggeriments el Reglament s’entendrà definitivament aprovat comunicant-se a la Delegació del
Govern, Govern de les Illes Balears i Consell de Mallorca en compliment del que preveuen els articles 103 en relació al 113 de llei 20/2006 i
un cop transcorregut el termini fixat a l’article 113 es publicarà el Reglament íntegrament al BOIB a l’efecte de la seva entrada en vigor

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/68/869504

Puigpunyent a 12 de Maig de 2014
El batle
Gabriel Ferrà Martorell
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