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Administració Local

2016-05513
Ajuntament de Vilalba dels Arcs

ANUNCI PREUS PÚBLICS CASAL MUNICIPAL D’ESTIU 2016

En data 30 de juny de 2016, El Ple de l’Ajuntament va aprovar el següent acord que es transcriu literalment: 

“De conformitat amb el que disposen els articles 41 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs vol establir 
el preu públic per a la realització del casal d’estiu 2016.
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per les prestacions 
de serveis i la realització d’activitats efectuades en règim de dret públic, quan es produeixi qualsevol de les 
circumstàncies següents:
a) Que siguin de sol·licitud o de recepció voluntària pels sol·licitants.
b) Que siguin prestats o realitzats pel sector privat.
Atès que l’article 47 de l’esmentada normativa atribueix la competència per a l’establiment dels preus públics al Ple 
de la Corporació, 
Per tot això, el Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.- Establir el preu públic per a la realització del casal d’estiu 2016 
L’import dels preus públics és el següent:
Preus per tot el mes de juliol:  120 €
Preus per tot el mes de juliol per germans/es:  100 €
Preus per quinzena:  75 €
Són obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques que es benefi cien dels serveis o les 
activitats pels quals s’hagin de satisfer.
L’obligació de pagar els preus públics neix des de que s’inicia la realització de l’activitat, tot i que l’Ajuntament pot 
exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Ofi cial de la Província. “

Vilalba dels Arcs, 1 de juliol de 2016.
L’alcaldessa, Mª Teresa Mariné Solé.
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