Expedient:
Descrip.:

001/2022/1802/I155
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 17 - TAXA
PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE REALITZA
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

La quota mensual es calcularà en funció de la renda i el nombre de membres
de la unitat familiar a la que pertany l’alumne, d’acord amb els llindars de
renda establerts en la següent taula:
Nº
membres
unitat
familiar
2

Llindar de Renda Familiar (IRSC: 7967,73€)
TRAM A

TRAM B

TRAM C

Igual o menor

de

9.561,28 €

9.561,28 €

15.934,82 €

15.934,82 €

de

22.309,61 €

22.309,61 €

3

11.951,60 €

11.951,60 €

19.918,53 €

19.918,53 €

27.887,02 €

27.887,02 €

4

14.341,91 €

14.341,91 €

23.902,23 €

23.902,23 €

33.646,42 €

33.646,42 €

5

16.732,23 €

16.732,23 €

27.885,94 €

27.885,94 €

39.041,82 €

39.041,82 €

6

19.122,55 €

19.122,55 €

31.869,65 €

31.869,65 €

44.619,22 €

44.619,22 €

7

21.512,87 €

21.512,87 €

35.853,35 €

35.853,35 €

50.196,63 €

50.196,63 €

8

23.903,19 €

23.903,19 €

39.837,06 €

39.937,06 €

55.774,03 €

55.774,03 €

9

26.293,51 €

26.293,51 €

43.820,76 €

43.820,76 €

61.351,43 €

61.351,43 €

10

28.683,83 €

28.683,83 €

47.804,47 €

47.804,47 €

66.928,84 €

66.928,84 €

Maria Alba Pijuan Vallverdú
Ramon Morell i Gassó

Signatura 1 de 2

08/04/2022 Secretari

Signatura 2 de 2

08/04/2022 Alcaldessa

a

TRAM D
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MATERIAL

10,00 €

ASSEGURANÇA
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LLOGUER D'INSTRUMENTS

10,00 €

a

més de
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Per tal que la quota mensual es calculi en funció de la renda i el nombre de
membres de la unitat familiar a la que pertany l’alumne, d’acord amb els llindars de
renda establerts en la taula “llindar de renda familiar”, les famílies hauran de signar
la casella corresponent al full de matrícula a secretaria durant els dies que
realitzarem les matrícules, sinó per defecte, se’ls aplicarà la quota corresponent al
llindar D.
Aquesta comprovació es durà a terme exclusivament durant el període de
matriculació.

Signatura 2 de 2

Maria Alba Pijuan Vallverdú
Ramon Morell i Gassó

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província el text íntegre de les modificacions efectuades.
I perquè consti i faci els efectes oportuns, segons l’art. 206 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, a reserva dels termes que
resulten de l’aprovació definitiva de l’acta, signo la present amb el vistiplau de
l’alcaldessa.

08/04/2022 Secretari
Signatura 1 de 2

08/04/2022 Alcaldessa

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels
diaris de major difusió de la província, pel 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.
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