Dimarts, 2 de maig de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de la Llagosta
EDICTE
Donat que no s'ha pogut practicar la notificació a la persona interessada que es dirà i, en compliment de l‘article 44 de la
Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per mitjà del present
edicte es notifica a l'interessat l'acord del Ple del 26 de gener de 2017:
En sessió ordinària celebrada per l'Ajuntament en Junta de Govern Local amb data 26 de gener de 2017, ha adoptat
entre d'altres l'acord que transcrit literalment diu:
"PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM.
RELACIÓ DE FETS.
1. El 20 d'octubre de 2016, en sessió ordinària per l'Ajuntament en Junta de Govern Local, es van aprovar les
liquidacions tributàries pel concepte de taxa del 4t trimestre de 2016 del Mercat Municipal de la Llagosta.
2. L'ordenança fiscal núm. 11, mitjançant la qual s'aprova la Taxa del Mercat Municipal de la Llagosta, a l'article 4
disposa que el cànon es farà efectiu trimestralment mitjançant l'aprovació, per part de la corporació, del corresponent
padró trimestral de concessionaris.
3. D'acord amb les concessions actuals i les sol·licituds presentades, el padró per al 1er trimestre de 2017 és el que
s'annexa.
4. El 27 de gener de 2017, el tècnic superior adscrit a l'Àrea d'Economia i Hisenda ha emès informe en relació amb el
padró del Mercat Municipal corresponent al 1er trimestre de 2017.
FONAMENTS DE DRET.
1. L'article 5 de l'ordenança fiscal núm. 11, mitjançant la qual s'aprova la taxa del Mercat Municipal de la Llagosta.
2. L'article 3 de la taxa núm. 11 pel que fa als tipus de gravamen.
3. El Decret d'Alcaldia núm. 409/2015 de 29 de juny de 2015, per raó del qual es delega en la Junta de Govern Local la
competència, entre d'altres, per a l'atorgament de les llicències urbanístiques, d'activitat comercial i industrial i
d'ocupació de via pública la competència de les quals correspon a l'Alcaldia.
4. L'informe emès pel tècnic superior adscrit a l'Àrea d'Economia i Hisenda en relació amb el padró del Mercat Municipal
corresponent al 1er trimestre de 2017.
PROPOSTA

2. Exposar el padró corresponent al 1er trimestre de 2017, de la Taxa núm. 11 del Mercat Municipal de la Llagosta, al
tauló d'anuncis de l'Ajuntament per un període d'un mes.
3. De conformitat amb l'acord de delegació de competències en matèria de recaptació aprovat per l'Ajuntament de la
Llagosta, el pagament de l'esmentada liquidació es farà una vegada rebut l'abonaré emès per l'Organisme de
Recaptació de la Diputació de Barcelona que rebreu al domicili designat als efectes de notificacions.
4. Notificar aquest decret a l'Associació de Concessionaris del Mercat Municipal, a l'Organisme de Gestió Tributaria de
la Diputació de Barcelona, comunicar-ho a Tresoreria i publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona)."
Es publica aquest acord als efectes oportuns.
La Llagosta, 19 d'abril de 2017
L'alcalde, Oscar Sierra Gaona
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1. Aprovar el padró corresponent al 1er trimestre del 2017 de la taxa núm. 11, i que s'annexa a aquest acord, pel
gaudiment i l'aprofitament de les parades, locals o espais del Mercat Municipal per un import total de 7.627,60 EUR.

