
Dilluns, 1 d'agost de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

ANUNCI d'exposició pública de l'acord relatiu a la modificació de preus públics per la realització d'activitats en l'Àmbit  
Cultural, educatiu, musical i d'esbarjo del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de  
les Franqueses del Vallès

En compliment del que disposa l'article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que la Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en sessió de data 18 d'abril de 2016 ha aprovat, els 
acords relatius als preus públics corresponent a les entrades del cicle Humor & Co., Concert d'Any Nou, Cloenda de la 
Mostra "Festival dels Amateurs" o d'altres programacions de caràcter professional, per a públic adult que el Patronat 
pugui promoure. Aquest acord ha estat esmenat per decret de la presidència de data 13 de juliol de 2016. Essent els  
preus públics fixats els següents:

PROPOSTA PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A  LES ENTRADES:  Cicle  Humor  &  Co.,  Concert  d'Any  Nou, 
Cloenda de la Mostra Festival dels Amateurs, altres programacions de caràcter professional,per a públic adult que el 
Patronat pugui promoure per aplicar a partir de l'1 de setembre de 2016

Majors de 65 anys, pensionistes, aturats, menors de 25 anys. Venda anticipada
Gran format 18,00 EUR 15,00 EUR
Gran-mitjà format 14,00 EUR 11,00 EUR
Mitjà format 11,00 EUR  9,00 EUR
Petit-mitjà format  9,50 EUR  8,00 EUR
Petit format  8,00 EUR  6,00 EUR

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i 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, l'anterior acord provisional, així com el text complet de la proposta d'implantació de preus públics per a la 
realització de les activitats que té previst realitzar el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, i que 
s'adjunta en aquest edicte per a coneixement general, estaran exposats al públic al tauler d'anuncis de la Corporació de 
l'Ajuntament  durant  30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació  d'aquest  anunci  al  "Butlletí  Oficial  de la 
Província", perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

Les Franqueses del Vallès, 25 de juliol de 2016
L'alcalde, Francesc Colome i Tenas 

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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