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Núm. 4751
AJUntAment de ceLrÀ 

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de dues ordenances fiscals

Exp. x343/2019 

El Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 9 d’abril de 2019, va apro-
var provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 
19, reguladora de la taxa per la prestació del servi d’escola bressol i 
l’Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la prestació 
del servi d’escola de dansa (publicat al BOP número 74, de 15 d’abril 
de 2019, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis de la corporació).

No havent-se presentat reclamacions durant el període d’exposició 
pública, l’acord d’aprovació provisional esdevé definitiu, d’acord 
amb el que disposa l’article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.

De conformitat amb el que preveu l’article 17.4 del text refós esmentat, 
es publica el text íntegre de les modificacions introduïdes, que es man-
tindran vigents mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, podeu inter-
posar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província. No obstant això, es pot 
exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

ANNEX 

A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FIS-
CALS QUE HAN DE REGIR A PARTIR DEL CURS 2019-20.

Ordenança Fiscal núm. 19: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ESCOLA BRESSOL

Modificar el concepte de la matrícula de l’apartat 1 de l’article 6, 
titulat “Quota Tributària”, en el sentit següent:

Allà on fa referència a Matrícula (pels 2 cursos) s’ha de substituir 
per Matrícula (únic pagament per tots els cursos)
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Ordenança Fiscal núm. 20: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ESCOLA DE DANSA

1.- Modificar el títol de les tarifes de “Tècniques de Circ” de l’apartat 
1 de l’article 6, titulat “Quota Tributària”, pel títol següent:

“Tècniques de circ, danses ètniques, veu i moviment i Kung-fu 
i altres”

2.-Modificar les tarifes a l’apartat 1 de l’article 6, titulat “Quota Tri-
butària”, d’adults i de Tècniques de circ, danses ètniques, veu i mo-
viment i Kung-fu i altres, quedant amb el  redactat següent:

Adults (€/trim.)
1 hora/setmana.........................................................  75 €
1,25 hores /setmana .................................................  80 €
1,5 hores/setmana ....................................................  88 €
2 hores /setmana ......................................................  120 €
2,5 hores/setmana   ..................................................  144 €
2,75 hores/setmana ..................................................  150 €
3 hores /setmana ......................................................   157 €
a partir de 3 hores s’incrementarà la taxa trimestral a raó de  
52 €/h 
1h pavelló + 1,5h emdc/setmana  ..........................  112,50€
2h pavelló + 1,5h emdc/setmana ...........................  145,80€

Tècniques de circ, danses ètniques, veu i moviment i Kung-fu i al-
tres (€/trim)

1 hora/setmana ........................................................  85 €
1,25 hores /setmana  ................................................  90 €
1,5 hores/setmana  ...................................................  100 €
2 hores /setmana  .....................................................  165 €

3.-Afegir noves tarifes a l’apartat 1 de matrícules de l’article 6, titulat 
“Quota Tributària”, amb el redactat següent:

Matrícules (€/curs)

Matrícula escola de dansa + escola d’art 48€
Matricula escola de dansa + escola d’art: restauració de mobles 89€

Celrà, 6 de juny de 2019 

Daniel Cornellà Detrell 
Alcalde en funcions 


