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BOP de Lugo

10.- Gastos de publicidade. A Cargo de adxudicatario.
Cospeito, 8 de marzo de 2018.- O Alcalde, Armando Castosa Alvariño,
R. 0664

LUGO
Anuncio
De conformidade co disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas e co obxectivo de mellorar a participación dos cidadáns no
procedemento de elaboración e modificación de normas, sustanciarase unha consulta pública, por un prazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES, a través do Portal de Transparencia integrado na páxina web www.lugo.gal, con carácter
previo á modificación do Regulamento de funcionamento do Consello Municipal de Cultura.
Durante o expresado trámite de consulta pública, os cidadáns, organizacións e asociacións, que se poidan
considerar afectados, directa ou indirectamente, pola antedita norma, poden facer chegar as súas opinións,
indicando o seu nome e apelidos ou denominación social, mediante correo electrónico dirixido a
buzondeconsultapublica@concellodelugo.org, acerca:
a) dos problemas a solucionar coa antedita norma
b) da necesidade e oportunidade da súa modificación
c) dos obxectivos a cumprir coa mesma
d) das posibles solucións alternativas xa sexan regulatorias ou non regulatorias.
As alegacións presentadas que cumpran o requisito recibirán acuse de recibo a través de dita dirección de
correo electrónico.
Lugo, 3 de marzo de 2017.- A ALCALDESA. Lara Méndez López.
R. 0636

MONDOÑEDO
Anuncio
Elevándose a definitivo o acordo adoptado polo Pleno do Concello, na sesión ordinaria de 25 de novembro de
2016, de aprobación provisional da ordenanza reguladora do prezo público de visitas a talleres de artesáns
situados en locais municipais e non presentándose reclamacións durante o período de exposición ao público,
dando cumprimento ao artigo 17.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, transcribe o texto
íntegro da mesma:
ORDENANZA FISCAL N.º 16, REGULADORA DA TAXA POR OCUPACION PRIVATIVA DE LOCAIS MUNICIPAIS.
Art. 1.º. Fundamento e natureza.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985,
de 2 abril, reguladora das Bases de Réxime Local e de conformidade co disposto no artigo 20 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, acórdase a imposición e ordenación da taxa por utilización privativa de locais pertencentes ao dominio
público local e de postos no mercado municipal de abastos.
Art. 2.º. Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible da taxa a utilización privativa –baixo o réxime de autorización ou licencia
demanial- de locais de titularidade municipal pertencentes ao dominio público local para o desenvolvemento de
una actividade económica de mercado.
Considérase actividade económica de mercado toda actividade comercial ou profesional consistente na
prestación de servizos ou subministración a cambio de unha retribución económica.
Non estará suxeita á presente ordenanza a utilización privativa do dominio público local para a realización de
actividades económicas por duración inferior a un mes, que se autoricen por mor dunha festividade ou evento
cultural ou social determinado.
Dentro do feito impoñible se entenderá incluída, en todo caso, a ocupación das instalacións e bens
destinados ó servicio de mercado municipal, con independencia da natureza do título habilitante para a súa
ocupación.

