Divendres, 5 de febrer de 2016
ALTRES ENTITATS
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
ANUNCI
D'acord amb allò que preveu l'article 17.4 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, es fa públic que la Junta General del Consorci de la Vall del Ges, Orís
i Bisaura en sessió ordinària del dia 22 d'octubre de 2015 va aprovar la modificació provisional de l'ordenança de preu
públic reguladora dels cursos del Centre de Formació Forestal Especialitzada de l'any 2016, i havent transcorregut
trenta dies a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província sense haver-hi hagut cap
reclamació, l'acord provisional que s'especifica a continuació ha esdevingut definitiu:
"PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança de preus públics reguladora dels cursos del Centre de
Formació Forestal Especialitzada per a l'exercici 2016, en referència a:
Curs d'especialista en l'ús de la serra mecànica i la tala d'arbres petits (35h)
Curs d'especialista en la tala d'arbres mitjans
Curs de producció de biomassa

Preu Públic
550,00 EUR
490,00 EUR
320,00 EUR

SEGON.- Incloure a les tarifes dels preus públics per a l'exercici 2016, els següents conceptes:

Curs d'especialista en tala d'arbres mitjans + grans (35 hores)

Preu públic
800,00 EUR/alumne

Contra aquest acord que és definitiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals, en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent al de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
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