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SERVEI D'ASSESSORAMENT D'INTERVENCIÓ I CONTROL PREVI (03.01)

Referència

Exp. 2019/2/G107.1 - Preus públics serveis educatius municipals curs
2019/2020

El Consell Plenari, en sessió ordinària celebrada el 21 d’octubre de 2019, va aprovar els preus
públics dels següents serveis educatius municipals per al curs 2019/2020:




Llars d’infants municipals
Escola municipal de música de Tarragona
Centre municipal de formació d’adults Fòrum

L’acord manté vigents els preus aplicats el curs 2017/2018, que foren aprovats per Consell
Plenari en sessió de 27 d’abril de 2017 i publicats en el Butlletí oficial de la província de
Tarragona (BOPT) el 17 de maig de 2017, que són els mateixos aplicats el curs 2018/2019,
aprovats pel Consell Plenari en sessió celebrada el dia 15 de juny de 2018 i publicats en el
BOPT de 3 de juliol de 2018.
Contra l’objecte d’aquest anunci podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos comptats a partir de l’endemà de la data de la seva publicació, de conformitat amb el que
disposen la disposició addicional tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i als articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, sens perjudici que pugueu exercitar qualsevol altre recurs que
estimeu procedent.
A Tarragona, en la data de la signatura electrònica.
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