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Administració Local

2016-06051
Ajuntament de Gandesa

EDICTE:

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 27/01/2016, va aprovar provisionalment la imposició i ordenació de 
la taxa municipal per les entrades de vehicles a traves de les voreres i reserves de via pública per a estacionament 
exclusiu, de conformitat amb l’Ordenança fi scal núm. 45 que l’ha de regular. 

En compliment del que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
i concordants, dit acord es va sotmetre a informació pública durant un termini de trenta dies a efectes d’examen i 
de reclamacions, mitjançant edictes publicats en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona núm. 34, de data 
19/02/2016 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial respectivament.

Un cop transcorregut el tràmit d’informació pública sense haver-se presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació 
inicial ha esdevingut defi nitiu, publicant-se a continuació el text íntegra de l’ordenança aprovada.

Contra l’objecte d’aquest edicte es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el 
Butlletí Ofi cial de la Província.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del Ple de la Corporació 
Municipal, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Gandesa, 18 de juliol de 2016.
L’ALCALDE ACCTAL., Sergi Portolés Jardí.
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