Divendres, 28 de febrer de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
ANUNCI
Anunci de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, sobre l'aprovació definitiva de l'acord de modificació del Preu Públic
per a la prestació del servei de Bucs d'Assaig.
El Ple d'aquest Ajuntament, a la seva sessió de data 28 de novembre de 2013 adoptà l'acord de modificació del preu
públic per a la prestació del servei de Bucs d'Assaig.
Dins el termini d'exposició al públic de l'acord provisional de la modificació del referit preu públic, no ha estat presentada
cap reclamació per persona legítimament interessada.
Per la qual cosa ha esdevingut definitiu l'acord de modificació de l'ordenança reguladora del Preu Públic per a la
prestació del servei de Bucs d'Assaig, en el seu article 2.1, conforme al següent detall:
Article 2
Es modifica el redactat del punt 1 de l'article 2, quedant de la següent manera:
1. Els preus públics regulats en aquesta proposta constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic que es
satisfaran pels usuaris que sol·licitin la prestació del servei de Bucs d'Assaig o bé el lloguer del material que conforma el
servei.
"Es modifiquen els preus descrits en el punt 2 de l'article 4 i s'hi afegeix un nou punt 3, (l'anterior punt 3 passa a ser el
punt 4), quedant el redactat de la següent manera:
La tarifa del preu públic del servei dels bucs d'assaig serà la següent:
Els preus públics que es preveu establir per la cessió dels bucs són:
•
•
•
•
•
•

2 hores setmanals seran 40 EUR mensuals (5 EUR preu/hora).
3 hores setmanals seran 48 EUR mensuals (4 EUR preu/hora).
4 hores setmanals seran 56 EUR mensuals (3,5 EUR preu/hora).
5 hores setmanals seran 60 EUR mensuals (3 EUR preu/hora).
6 hores setmanals seran 72 EUR mensuals (3 EUR preu/hora).
7 hores setmanals seran 70 EUR mensuals (2,5 EUR preu/hora).

Contra el referit acord de modificació del preu públic per a la prestació del servei de Bucs d'Assaig, podran els
interessats interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la
publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.
Palau-solità i Plegamans, 14 de febrer de 2014
L'alcaldessa, Teresa Padrós i Casañas
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Usos externs als bucs del bakline 5 EUR/hora (també caldrà una bestreta de 100 EUR que serà retornada un cop
finalitzada l'activitat i supervisat el material). Podran fer ús del servei les associacions juvenils donades d'alta al registre
de l'Ajuntament. En el cas que l'associació juvenil formi part de la federació d'entitats juvenils de la Descoordinadora,
que cogestiona l'Espai Jove l'Escorxador, restarà exempt d'aquesta taxa.

