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ANUNCI de l’Ajuntament de Sant Celoni
Sobre l’aprovació de l’ordenança fiscal número 18, de taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment
a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici
de les activitats pel que fa a la instal·lació d’atraccions de fira a les festes majors de Sant
Celoni i de la Batllòria.
Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió presencial celebrada el dia 31 de maig de
2018 va aprovar provisionalment adaptar l’ordenança fiscal número 18, incorporant el
procediment 19, referit a la tramitació de la llicència municipal d’establiment no permanent
desmuntable destinat a atracció de fira en les fires de festa major de Sant Celoni i de la
Batllòria, amb vigència a partir de la serva aprovació definitiva, amb el següent text:
Procediment 19: Tramitació de la llicència municipal d’establiment no
permanent desmuntable destinat a atracció de fira en les fires de festa major
de Sant Celoni i de la Batllòria

59,75

Aquesta ordenança i l’expedient de la seva raó romandran exposats al públic a l’àrea de
Territori municipal al carrer Bruc, 26 i a la web de l’Ajuntament (www.santceloni.cat) per un
termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.

Francesc Deulofeu Fontanillas 07/06/2018 Alcalde
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