
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PUBLICA DE L’ACORD PROVISIONAL 
D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCALS REGULADORES DE LA 

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I 

INDUSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES 
CINEMATOGRÀFIC

En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple 
amb data 28.09.2010 ha aprovat per majoria absoluta entre d’altres, els acords 
següents:

Primer.   Aprovar provisionalment la nova Ordenança reguladora de la Taxa 
per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en 
terrenys  d’ús  públic  i  indústries  del  carrer  i  ambulants  i  rodatges 
cinematogràfics

Segon.   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 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i 178.1b) 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 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.

Les, 2 d’agost de 2011.
L’Alcalde.

Emilio Medán Ané
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DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Butlletí Oficial de la Província

Assumpte: Remissió Edicte informació pública de l’aprovació 
provisional d’una ordenança fiscal. 

Adjunt us faig a mans anunci sobre aprovació provisional 
de l’Ordenança fiscal reguladores de la Taxa per parades, 
barraques,  casetes  de  venda,  espectacles  o  atraccions 
situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatges cinematogràfics, als efectes de la 
seva publicació al B.O.P., en tot sol·licitar l’exempció de 
la Taxa de publicació per ser una publicació obligatòria 
per norma legal vigent.

Les, a 2 d’agost de 2011

L’ALCALDE

Emili Medán Ané
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