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Administració Local
2017-05243
Ajuntament de Gandesa
EDICTE:
El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària de data 4 de maig de 2017, va aprovar provisionalment la
modificació de les ordenances fiscals que tot seguit es relacionen:
- Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives
municipals.
- Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per impartició del curs de natació.
En compliment del que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i 17.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, l’esmentat 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 Oficial de la Província de Tarragona núm. 93, de data 16 de
maig de 2017, en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i en la web de l’Ajuntament, respectivament.
Un cop transcorregut el tràmit d’informació pública sense haver-se presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació
provisional ha esdevingut definitiu de conformitat amb el que preveuen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladores de les hisendes locals.
En compliment del que estableixen els articles 70.2 de la Llei 7/1985 i 17.4 del RDL 2/2004, abans esmentats, es
publiquen a continuació, el text íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor a partir de la
seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i s’aplicaran amb efectes d’aquella data.
Contra l’acord plenari esmentat, un cop ha esdevingut definitiu, es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu 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 altre recurs que es consideri pertinent previst a la
legislació vigent.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Gandesa, 29 de juny de 2017
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz
MODIFICACIONS APROVADES:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
Reguladora de la taxa pel Servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals

1. Piscines Municipals
a) Entrada nens de 5 a 14 anys, per dia:
b) Entrada majors de 14 anys, per dia:
c) Abonament de temporada per a nens de 5 a 14 anys:
d) Abonament de temporada per a majors de 14 anys:
e) Abonament de temporada per a unitat familiar, segons inscripció en el Padró Municipal d’Habitants,
màxim 5 membres:
f) Abonament de temporada per a grup familiar no inscrit en el Padró Municipal d’Habitants, màxim 5
membres:
g) Abonament de 15 dies per a nens de 5 a 14 anys:
h) Abonament de 15 dies per a majors de 14 anys:

Import
2,50 €
3,50 €
20,00 €
31,00 €
52,00 €
60,00 €
30,00 €
42,00 €
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Article 6è. Quota tributària
Serà el resultat d’aplicar les tarifes següents:
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2. Pavelló Municipal

Import

a) Utilització pista amb llum per hora:

12,00 €

b) Utilització pista sense llum per hora:

8,00 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29
Reguladora de la taxa per impartició del curs de natació
Article 5è. Quota tributaria
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant la tarifa següent:
40,00 € per alumne i curs.
La tarifa no podrà ser prorratejada per mesos.
Article 6è. Exempcions i bonificacions.
1. No s’aplicaran exempcions per la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per
aquesta taxa.
2. A les famílies nombroses degudament acreditades, amb 3 o més fills, se’ls hi aplicarà una bonificació del 50 per
100 de la quota a partir del 3r. fill que realitzi el curs de natació.

CIE: BOPT-I-2017-05243

Gandesa, 29 de juny de 2017
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz

https://www.dipta.cat/ebop/
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Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 66 de data 18/03/2008

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29
Taxa per impartició del curs de natació

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant la tarifa següent: 33,44 euros per alumne i
curs.
2. La tarifa no podrà ser prorratejada per mesos.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 150 de data 30/06/2006

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29
Taxa per impartició del curs de natació

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant la tarifa següent: 32,25'- euros per alumne i
curs.
2. La tarifa no podrà ser prorratejada per mesos

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 139 de data 17/06/2005

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29
Taxa per impartició del curs de natació

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant la tarifa següent: 31,00 euros per alumne i
curs.
2. La tarifa no podrà ser prorratejada per mesos

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 78 de data 02/04/2004

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29
Taxa per impartició del curs de natació

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant la tarifa següent: 30,00 euros per alumne i
curs.
2. La tarifa no podrà ser prorratejada per mesos

