Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ANUNCI
Assumpte: Aprovació definitiva i publicació íntegra de la modificació de l’Ordenança
Fiscal 37 per a 2013.
En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició pública, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord de la Junta de Govern Local d’aprovació inicial de la
modificació de l’Ordenança Fiscal número 37 el text íntegre de la qual es fa públic, per al
seu coneixement general i en compliment del previst en 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, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
“Annex – Tarifes CURSET INTENSIU DE JULIOL

CURSET INTENSIU DE JULIOL
Per dur a terme el càlcul estimatiu de costos es te en conte la realitat de l'any anterior:

Previsió d'inscripcions de nens

Hores

50

Preu hora

Total

Hores de
monitors

163 X

17,55

=

2.860,65

Hores de
reforç

44 X

14,09

=

619,96

Hores coordinació

40 X

20,44

=

817,60

Base . . . . . . . . . . . . . . . .
I.V.A. 21,00% . . . . . . . . .

4.298,21
902,62

Cost total

5.200,83
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Cost total

Inscripcions
5.200,83

50

Marge x cobrir descomptes als abonats
i families nombroses

PREU PROPOSAT

Preu
104,02

005,98

110,00

”

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós–
administratiu, davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Vilassar de Dalt, 12 de juliol de 2013
L’alcalde,

Xavier Godàs Pérez
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