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AJUNTAMENT DE BALAGUER
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 36A
EDICTE
L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del 28 de juliol de 2022, va acordar aprovar
provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen.
Ordenança núm. 36A, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments artístics – Escola
Municipal de Música.
Els esmentats acords van ser publicats mitjançant edicte al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província
núm. 150 de data 5 d’agost de 2022, al diari Segre del 2 d’agost de 2022 i durant el període d’exposició
pública de l’expedient no es van presentar al·legacions, per aquest motiu queda aprovat definitivament
d’acord amb els annexes que es transcriuen a continuació, i de conformitat amb el Decret d’Alcaldia número
2022-1520, de data 21 de setembre de 2022.
Contra el present acord definitiu solament es pot interposar recurs contenciós administratiu de conformitat
amb l’article 19 del RDL 2/2004, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província.
Balaguer, 22 de setembre de 2022
El paer en cap, Jordi Ignasi Vidal Giné
ANNEX
Modificació de l’Ordenança fiscal número 36A, reguladora del preu públic per la prestació dels serveis
d’ensenyaments artístics – Escola Municipal de Música, del tenor literal següent:
Llibres d’iniciació musical (de 4 a 6 anys): 22,00 € IVA inclòs
Llibres de Llenguatge Musical (de 1r a 4t NE): 32,00 € inclòs
La taxa que correspon a la pròrroga per a l’accés a la plataforma on-line es manté tal i com estava:
Pròrroga de l’accés a i-Musi: 10,00 €
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