
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ACORD PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS 

L’Ajuntament d’Arenys de Mar en sessió del Ple de data 19 d’octubre de 2017 ha aprovat amb el 
quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:

PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de les ordenances reguladores dels preus públics 
que a continuació es relacionen així com el seu text refós, segons figuren als annexos d’aquest 
acord del qual formen part a tots els efectes legals per a la seva entrada en vigor un cop s’hagin 
acomplert els requisits dels articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local:

Ordenança número 32 Preu públic per la prestació del servei d’escola bressol

Ordenança número 33 Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària

SEGON: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança general reguladora dels preus 
públics, l’establiment del preu públic del servei de viver d’empreses i la modificació dels preus 
públics que es recullen en les seves tarifes així com el seu refós, segons figuren als annexos 
d’aquest acord del qual formen part a tots els efectes legals, per a la seva entrada en vigor un 
cop s’hagin acomplert els requisits dels articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del 
règim local. 

(...)

QUART: Aprovada definitivament la modificació d’aquestes ordenances, es publicarà 
íntegrament en el BOP, entrant en vigor una vegada transcorregut el termini de 15 dies previst 
a l’art. 65.2 LRBRL. Així mateix s’inserirà l’anunci en el tauler de la Corporació i en el DOGC, 
anunciant la referència al BOP en el que s’hagués publicat íntegrament el text.

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 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, els acords 
provisionals i les ordenances objecte de modificació estaran exposats al públic a la Secretaria 
de l’Ajuntament, a la Riera Bisbe Pol 8, d’Arenys de Mar, 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, els acords provisionals esdevindran definitius.

Aquest anunci s’inserirà també en un diari dels de major difusió de la província, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, i s’exposarà, durant el termini indicat en el Tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament .

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica 
L’Alcaldessa,
Annabel Moreno Nogué

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 1cff4481a2c74c028a633d3f34b06536001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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