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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE MURO

176689 Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal de la taxa d'instal·lació de trats,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i indústries volanderes i ambulants i rodatge
cinematogràfic del Ajuntament de Muro

ELEVACIÓ AUTOMÀTICA A DEFINITIU DE L'ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ D'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE TRASTS, BARRAQUES , CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS I INDÚSTRIES VOLANDERES I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC DEL AJUNTAMENT DE MURO

El BOIB núm. 43, de 30 de març de 2021, publicà el corresponent edicte d'exposició al públic de l'acord d'aprovació provisional del Ple de
l'Ajuntament, en sessió ordinària de dia 25 de març de 2021 de la modificació d'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la instal·lació de
trasts, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i industries volanderes i ambulants i rodatge cinematogràfic del Ajuntament de
Muro.

Havent finalitzat el termini per a la presentació de reclamacions contra l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple, sense que s'hagi formulat cap
reclamació, de conformitat amb allò que estableix l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, queda definitivament aprovat. El que es fa públic als efectes previnguts a l'article 17.4 de
l'esmentat Reial Decret Legislatiu, amb la publicació del text íntegre del acord d'aprovació :

«Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la instal·lació de trast, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
i industries volanderes i ambulants i rodatge cinematogràfic.

 Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la instal·lació de trasts, barraques, casetes de venda,PRIMER.
espectacles o atraccions i indústries volanderes i ambulants i rodatge cinematogràfic, amb la redacció que a continuació es recull:

 amb efectes des«Disposició Transitòria. Degut a la situació provocada per el virus COVID19 i les mesures establertes per la seva contenció
de dia 1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021 es redueixen un 50% les següents tarifes:

TARIFA PRIMERA. MERCATS
TARIFA SEGONA. FIRES I FESTES
TARIFA TERCERA. INDÚSTRIES VOLANDERS I AMBULANTS »

 Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest AjuntamentSEGON.
i en  per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB),
plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament https://seumuro.absiscloud.com.

 Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord ésTERCER.
definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.

 Facultar al Sr. Batle-President per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.QUART.

Disposició final

La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.»

Muro, 14 de maig de 2021

El batle
Antoni Serra Sastre
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