AJUNTAMENT DE GANDESA

Un cop transcorregut el tràmit d’informació pública sense have r-se presentat
cap reclamació,
l’acord d’aprovació provisional ha esdevingut definitiu,
publicant-se a continuació el text íntegra de l’ordenança aprovada.
Contra l’objecte d’aquest anunci es pot interposar recurs contenciósadministratiu 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 Oficial 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, 10 de juliol de 2021.

L’ALCALDE,

Carles Luz Muñoz.
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En compliment del que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, dit acord es va sotmetre a
informació pública durant un termini de trenta dies a efectes d ’examen i de
reclamacions, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona de data 27/05/2021 i en el tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial respectivament.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 13-07-2021 | CVE 2021-06266 |

El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada en data
17/05/2021, va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal
núm. 22, reguladora de la taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions
esportives municipals.

| https://dipta.cat/ebop/

ANUNCI:

Ordenança Fiscal núm. 22

S’afegeix el següent apartat:
i) Tarifes Piscina Municipal aplicables a l’estiu 2021 (situació excepcional pel
COVID 19):
Abonaments:
1.-Única modalitat:
-Abonament de temporada per a residents:
11,00€/persona
2.-Bonificacions:

Única: A les famílies amb 3 o més fills, se’ls hi aplicarà un 50 per 100 de
descompte en l’abonament del 3r. fill i següents.
Entrada:
Única modalitat:
3,30€/persona.
j) Les persones que siguin usuàries de la Piscina Municipal amb motiu de la
realització del curs de natació o per l’activitat d’Aquagim”, hauran de disposar
igualment de l’abonament o, alternativament, adquirir l’entrada cada cop que
accedeixin al recinte de la Piscina.”
La modificació aprovada entrarà en vigor a partir de la data de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i s’aplicarà amb efectes de l’1/07/2021.
Gandesa, 10 de juliol de 2021
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Article 6è. Quota tributària.
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Reguladora de la taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions
esportives municipals.

