BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Dilluns, 6 d'agost de 2018 - Número 152

Administració Local
2018-06846
Ajuntament de Gandesa
ANUNCI:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 27/03/2018, va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment
la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. Un cop transcorregut
el termini de trenta dies d’exposició pública de l’acord de referència, sense haver-se presentat reclamacions de cap
tipus, aquest ha esdevingut definitiu, de conformitat amb allò que preveu l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Donant compliment al que determina l’article 16.1c) del RDL abans esmentat, es determina que la modificació
aprovada entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i s’aplicarà
amb efectes d’aquella data.
En compliment del que estableixen els articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, abans esmentat, es publica a l’Annex-1 el text íntegre
de la modificació aprovada.
Contra l’acord plenari esmentat, un cop ha esdevingut definitiu, pot interposar-se directament recurs contenciósadministratiu, a partir de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en la
forma i terminis que estableixen les normes reguladores de l’esmentada jurisdicció.
Contra l’acord plenari de referència pot interposar-se qualsevol recurs que es consideri pertinent previst a la
legislació vigent.
Gandesa, 20 de juliol de 2018
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz

ANNEX-1
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
Article 7è. Exempcions:
S’hi afegeix el següent apartat:
c) Les obres d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques en habitatges, promogudes per persones
amb discapacitat de mobilitat reduïda residents al municipi.
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