No havent-se presentat reclamacions durant el període d'exposició pública, l’acord
d’aprovació inicial esdevé definitiu, d’acord amb el que disposa l’article 49.c de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article
178.1.c 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.
De conformitat amb el que preveu l’article 178.2 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
publica el text íntegre de les modificacions introduïdes, que començaran a regir a partir
de la data de la seva publicació i que es mantindran vigents mentre no s'acordi la seva
modificació o derogació.
Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, podeu interposar un Recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. No obstant això, podeu exercitar
qualsevol altre recurs que considereu procedent.
ANNEX I
Ordenança reguladora núm. 2: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CURSOS I TALLERS ORGANITZATS PER
L’AJUNTAMENT DE CELRA
1. Afegir noves tarifes a l’apartat 2 de l’article 4, titulat “Quantia”, amb el següent
redactat:

Infantils
Cursos 1h/setmana

66,00€/trim

2. Modificar les tarifes del taller artístic de l’apartat 2 de l’article 4, titulat “Quantia” amb el
següent detall:
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El Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de desembre de 2020, va aprovar
inicialment la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del
servei de cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament de Celrà (publicat al BOP número
2020_0_244_9695 de 21 de desembre de 2020, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis
municipal).

Butlletí Oficial de la Província de Girona

EDICTE
Aprovació definitiva de modificació ordenances reguladores de preus públics
(exped. x2020000156)

Matrícula
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
1 setmana addicional (*)

Quota
160,00 €
200,00 €
235,00 €
270,00 €
80,00 €

(*) Una setmana addicional que s’afegeix a les setmanes ja matriculades. Mai un
taller artístic es farà per una sola setmana.
CASAL NATURA
CASAL NATURA

Matrícula
100,00 €

Quota
205,00 €

3. Modificar de l’apartat 8.b) de l’article 4 titulat “Quantia”, amb el següent:
Allà on diu “pels curs de l’Escola d’Art i de català”
Ha de dir “pels curs de l’Escola d’Art i de català (nivells intermedi i suficiència)”

Butlletí Oficial de la Província de Girona

DANIEL CORNELLÀ DETRELL
L’alcalde
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