
EDICTE 

D’acord amb el que disposa l’Ordenança general dels preus públics de Vila-real, es fa 

públic l’acord de la Junta de Govern Local del dia 4 de juny de 2012 que es copia a 

continuació: 

 “ESTABLIMENT DEL PREU PUBLIC PER LA VENDA DEL LLIBRE DEL  

CERTAMEN LITERARI CIUTAT DE VILA-REAL 2011, MODALITAT ASSAIG, 

“ELS PANELLS CERAMICS DEVOCIONALS DE VILA-REAL 

“Vist l’expedient tramitat a l’efecte amb l’informe favorable d’Intervenció, i d’acord 

amb el dictamen de la Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes, la Junta de Govern 

Local, per unanimitat, acorda: 

PRIMER.- Aprovar l'establiment del Preu Públic per venda del llibre que se indica amb 

els següents elements substantius: 

a) Prestació: Venda del Llibre  “Els Panells Ceràmics Devocionals de Vila-real”. 

b) Destinataris del preu públic: Establiments dedicats a la venda de llibres. 

c) Obligats al pagament: Establiments que adquirisquen els llibres objecte del preu 

públic per a la seua venda al públic en general. 

d) Tarifa: “Els Panells Ceràmics Devocionals de Vila-real” 8,65 Euros, més l’Iva. 

corresponent. 

e) Inici de la seua aplicació: El present preu públic es començarà a exigir a partir de 

l'entrada en vigor del present acord. 

En el no previst en el present acord s'estarà al que es disposa en l'Ordenança General 

Reguladora dels Preus Públics de Vila-real aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de 9 

de juny de 2008. 

SEGUNDO.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en 

vigor l'endemà d'aquesta publicació, de conformitat amb l'article 7, apartat g), de 

l'Ordenança General de Preus Públics de Vila-real. 

 

TERCER.- Contra el present acord es podrà interposar el recurs de reposició previst en 

l'article 14 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 

mitjançant Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en termini d'un mes explicat a 

partir de l'endemà al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.” 

L’alcalde, 

Vila-real, 5 de juny de 2012 


