Expedient: 3016/2019 2275
Assumpte: Aprovació del preu públic del servei municipal d'escola bressol i de la seva
ordenança reguladora

Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació o modificació d’ordenances, així
com el text refós aprovat de les mateixes, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de
la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i entraran en vigor un cop
transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local.
Els anteriors acords inicials consten publicats a efectes de la seva consulta a la seu
electrònica del web municipal https://canetdemar.cat/seu_electronica.
Canet de Mar, la data de signatura electrònica.
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02/08/2019 Alcaldessa

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Alcaldessa

Pàg. 1-1

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.

CVE 2019028934

La qual cosa s’exposa al públic durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província durant
el qual, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Data 8-8-2019

En compliment del que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local, s’anuncia que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 1
d’agost de 2019, va adoptar els acords inicials de supressió de les tarifes pel servei d’escola
bressol municipal, i de derogació de la seva ordenança reguladora. Així mateix, i condicionat
a l’adopció dels acords anteriors, va acordar l’establiment del preu públic pels serveis de
l’escola bressol municipal i l’aprovació inicial de la corresponent ordenança reguladora.

A

ANUNCI

