1. La quantia dels preus públics regulats en aquesta Ordenança es
determinen aplicant les següents tarifes:
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL. Per a infants de segon cicle
d’educació infantil i d’educació primària
CONCEPTE
1 activitat 1 dia a la setmana
1 activitat 2 dies a la setmana

TARIFA EN €
90,00
150,00

Els imports s’abonaran fraccionats en quatre quotes, els mesos de novembre de
2019 i de gener, març i maig de 2020.
Contra l’aprovació de les Ordenances fiscals, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal superior de justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el
Butlletí oficial de la província de Barcelona.
Vilobí del Penedès, 6 de febrer de 2020.
Francesc Xavier Edo Vargas.
Alcalde.-
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Article 5. Quantia

Data 24-2-2020

Ordenança fiscal número 14: Preu públic per la prestació de serveis
culturals i esportius.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que
s’hagin presentat reclamacions, l’acord provisional ha esdevingut definitiu, i es
procedeix a la publicació del text de la modificació, que és el següent:

B

En compliment d’allò que disposen 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;
l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i
l’article 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, es fa públic que
l’ajuntament en sessió plenària de data 13 de novembre de 2019, aprovà
provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 14, reguladora del
preu públic per la prestació de serveis cultural i esportius.
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ANUNCI

