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Administració Local

2017-10276
Ajuntament de Vinyols i els Arcs

EDICTE

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs en sessió realitzada el dia 28 de novembre de 2017, 
va acordar l’aprovació del preu públic per a la realització de la revetlla de cap d’any 2017-2018, el text íntegre 
del qual es fa públic en compliment del disposat a l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques 

“TEXT REGULADOR DEL PREU PÚBLIC PER LA REVETLLA DE CAP D’ANY 2017-2018.

Article 1r. Objecte 
Constitueix l’objecte d’aquest preu públic l’assistència a la revetlla de cap d’any 2017-2018, que dóna dret a gaudir 
del grup musical que contracta al seu càrrec l’Ajuntament i a gaudir de la barra de begudes.

Article 2n. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament del preu públic aquí regulat aquells que sol·licitin l’entrada.

Article 3r. Quantia 
L’import del preu o tarifa és, IVA inclòs, el següent:

Concepte Import 
Entrada d’adult a la revetlla de cap d’any 2017-2018 20,00 €

Article 4t. Naixement de l’obligació de pagament i forma de pagament 
El pagament s’efectuarà prèvia o simultàniament a l’entrada.
Les tarifes exigibles per aquest preu públic es faran efectives mitjançant ingrés directe a la Tresoreria Municipal 
mitjançant el seu pagament en metal·lic.

Article 5è. Remissió normativa 
El present preu públic es regirà, en tot allò no previst en el present text regulador, per la normativa que regula els 
preus públics.

Article 6è. Entrada en vigor 
El present preu públic entrarà en vigor el dia següent de la publicació d’aquest text al Butlletí Ofi cial de la Província 
i continuarà en vigor fi ns la seva modifi cació o derogació...”. 

Contra aquest acord, que és defi nitiu en via administrativa, els interessats podran interposar recurs Contenciós - 
Administratiu davant la Sala del mateix ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins del termini de dos 
mesos des del dia següent a la publicació d’aquest Edicte.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Vinyols i els Arcs, 30 de novembre de 2017
L’alcalde, Arnau Guasch i Girona
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