
Pàg. 73

Administració Local Ajuntaments

Núm. 203 – 23 d’octubre de 2014

Núm. 11140

AJUNTAMENT D’OLOT 

El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de data 25 de se-

-

glament del Mercat municipal.

En compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, re-

guladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei munici-

pal i de règim local de Catalunya i 66 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

-

cació del Reglament del Mercat municipal.

Olot, 13 d’octubre de 2014 

Josep M. Corominas Barnadas

Alcalde

En l’article 28.7.a) del Reglament s’incrementa el nombre màxim de 

El redactat serà el següent: 

“28.7.- Mix Comercial del Mercat d’Olot.

-

perar les següents proporcions de superfície de venda, expressades 

en mòduls, per a les denominacions principals indicades: 

FRESC BLAU: Un màxim de 8 mòduls o números.

FRESC VERMELL. Un màxim de 18 mòduls o números.

FRESC VERD. Un màxim de 5 mòduls o números.

ALTRES DENOMINACIONS (GROC). Un màxim de 34 mòduls o 

números.”

reglament del mercat municipal d’Olot passa de 62 a 65.



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'OLOT

ANUNCI sobre aprovació definitiva de la modificació del Reglament del mercat municipal.

De conformitat amb el que disposa l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s’anuncia als efectes legals
oportuns que en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 203, de 23 d’octubre de 2014, es va
publicar el text íntegre de la modificació del Reglament del Mercat municipal, aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 25 de setembre de 2014.

Olot, 24 d’octubre de 2014

Josep M. Corominas Barnadas

Alcalde

(14.300.022)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc


