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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Edicte d’aprovació inicial servei taxi i Reglament regulador
El Ple de l’Ajuntament de Rosselló, en sessió celebrada el dia 25 de setembre de 2015, va adoptar l’acord
següent:
Primer. Aprovar inicialment la creació del servei de taxi a Rosselló i el reglament regulador del mateix, així
com, l’establiment de 1 llicència d’autotaxi per a la prestació del servei, amb vehicle adaptat a minusvàlids,
Segon. Aprovar inicialment el Reglament regulador del servei d’autotaxi, i sotmetre’l a informació pública al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i tauler d’anuncis municipal, durant un termini de 30 dies, dins dels
quals els interessats podran examinar l’expedient i presentarhi les al∙legacions que estimin convenients. En
cas de no produirse aquestes, el reglament es considerarà definitivament aprovat sense la necessitat
d’adoptar un nou acord, publicantse íntegrament al BOP de Lleida, el qual entrarà en vigor un cop
transcorreguts vint dies naturals des de la última publicació.
De conformitat amb el que disposen l’art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, l’art. 178 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, i els arts. 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, s’exposa aquest acord a informació
pública durant un termini de 30 dies, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP,
durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar, en el seu cas, les al∙legacions i
observacions que considerin oportunes. Transcorregut aquest termini sense que se’n presentin, l’acord es
considerarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre un altre acord, i es publicarà el text definitiu
del reglament.
Rosselló, 25 de febrer de 2016
L’alcalde, Josep Abad i Fernàndez
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