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diPUtAció de GirOnA 
INSPAI, Centre de la Imatge 

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació del preu públic de la col·lecció 
Quaderns de Fotografia a l’annex de l’Ordenança reguladora del preu pú-
blic pel servei de subscripcions i venda d’edicions i publicacions corpora-
tives

No havent-se presentat al·legacions contra l’aprovació inicial de la 
modificació del preu públic de la col·lecció Quaderns de Fotografia 
a l’annex de l’Ordenança reguladora del preu públic pel servei de 
subscripcions i venda d’edicions i publicacions corporatives, apro-
vades inicialment per la Junta de Govern, en la sessió de 19 de febrer 
de 2019, sotmeses a informació pública durant 30 dies, mitjançant 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 44 de 4 de 
març de 2019, de conformitat amb el que determina l’article 178 del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, apro-
vat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’acord adoptat queda 
elevat a definitiu i es publica el text íntegre. 

El preu públic de la col·lecció Quaderns de Fotografia de l’annex de 
l’Ordenança reguladora del preu públic pel servei de subscripcions 
i venda d’edicions i publicacions corporatives es fixa per un preu de 
venda al públic, per un import de 27,00 €, IVA inclòs.

Contra el present acord es podrà interposar recurs contenciós admi-
nistratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació, d’acord amb el que preveuen els articles 8,10 
i 46 de la llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Girona, 23 de maig de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 


