
 
 

 

 
 

MERITXELL VARGAS SARDÀ, secretària de l’Ajuntament de Celrà, comarca del 

Gironès 

 

CERTIFICO: 

 

Que el Ple de l’Ajuntament, en  data 15 de desembre de 2020, va prendre  l’acord 

que pres de l’esborrany de l’acta diu així: 

  
Vista la proposta de modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la 
prestació del servei de cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament de Celrà. 
 
Vist l’informe d’intervenció que consta a l’expedient.   
 

Vist l’article 41 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 (TRLRHL); 49 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en relació amb l’article 
178.1 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; 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 

Informativa Directorial, el Ple de la corporació aprova per unanimitat dels 13 
membres que legalment el constitueixen (vots a favor GM CUP AMUNT: Daniel 
Cornellà Detrell, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel Jiménez Elvira, 
Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram Aymerich 
Besalú; GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell 
Molar; GM PSC-CP: Alicia Hernandez Navarro i GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas 
Roselló) el següent 

 
ACORD 

 
Primer. Aprovar inicialment l’establiment i modificació de preus públics de 
l’ordenança reguladora de preu públic per a la prestació del servei de cursos i taller 
organitzats per l’Ajuntament de Celrà que ha de regir a partir de la seva aprovació 

definitiva, i que figura com a document annex del present acord. 
 
Segon. Sotmetre l’acord a un període d’informació pública mitjançant un anunci que 
s’ha de publicar en el butlletí Oficial de la Província, per un termini de trenta dies 
hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el butlletí Oficial de la 
Província, per a la formulació, si s’escau, de reclamacions i al·legacions. En el supòsit 
de no formular-se al·legacions ni reclamacions en el tràmit d’informació públic l’acord 

inicial esdevindrà definitiu, prèvia publicació íntegra de la modificació de l’ordenança 
en el BOP. 
 
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: 



 
 

 

 
 

Matrícula Quota

2 setmanes 30,00 € 160,00 €

3 setmanes 30,00 € 200,00 €

4 setmanes 30,00 € 235,00 €

5 setmanes 30,00 € 270,00 €

1 setmana addicional (*) 80,00 €

TALLER ARTISTIC

 

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

Matrícula Quota

CASAL NATURA 100,00 € 205,00 €

CASAL NATURA

 
 
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)” 

 
 

I, per què consti, lliuro el present certificat per ordre i amb el vistiplau de l’alcalde. 
 

        

Vist i Plau 

      DANIEL CORNELLÀ DETRELL 
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