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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37 

 

Preu públic pels serveis prestats als usuaris de la Biblioteca Municipal 

 
Edicte 

 

L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada en data 29.01.2009, va aprovar 

provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 37, reguladora del preu públic per 

serveis prestats als usuaris de la Biblioteca de Gandesa. 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 del 29.01.2009.  

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 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 recurs que es consideri 

pertinent previst a la legislació vigent.  

 

 

 

Gandesa, 30 de novembre de 2009. --- L'ALCALDE, Miquel Aubà Fleix. 
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ANNEX-1 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37 

Reguladora del preu públic per serveis prestats als usuaris de la Biblioteca Gandesa 

 

 

Article 3er. Preus:  

S'hi afegeix la tarifa següent:  

5. Per l'expedició de duplicat del carnet de soci de la biblioteca, per pèrdua o deteriorament, 

3,00 euros.  

 

 

Gandesa, 30 de novembre de 2009. 
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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37 

 

Preu públic pels serveis prestats als usuaris de la Biblioteca Municipal 

 
(Text íntegre de l'Ordenança) 

 

Article 1. Concepte.  

D'acord amb el que disposa l'article 41 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, s'estableix el preu 

públic per serveis prestats als usuaris de la Biblioteca de Gandesa.  

 

Article 2. Obligats al pagament.  

Estan obligats al pagament d'aquest preu públic les persones o entitats que utilitzin els 

serveis prestats a la Biblioteca de Gandesa, en matèria de fotocòpies, impressions, 

connexions a internet i subministres de CDR i DVD.  

 

Article 3. Preu.  

1. Per fotocòpies:  

Din A4 b/n: . . . . . . . . . . .  0,10 euros  

Din A 4 color: . . . . . . . . .  0,50 euros  

Din A3 b/n: . . . . . . . . . . .  0,30 euros  

Din A3 color: . . . . . . . . . .  1,00 euros  

 

2. Per impressions:  

Din A4 b/n: . . . . . . . . . . .  0,10 euros  

Din A 4 color: . . . . . . . . .  0,50 euros  

Din A3 b/n: . . . . . . . . ...    0,30 euros  

Din A3 color: . . . . . . . . . .1,00 euros  

 

3. Connexions Internet:  

Fins a 30 minuts . . . . . . . . . gratuït. 

 

A partir de 30 minuts,  

per franges de 15 minuts: . .0,20 euros  
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4. Venda material:  

CDR: . . . . . . . . . . . . . .1,00 euros/u  

DVD: . . . . . . . . . . . . . .2,00 euros/u  

 

Article 4. Exempcions i bonificacions.  

No es preveu cap exempció ni bonificació.  

 

Article 5. Gestió i cobrament.  

L'obligació del pagament neix en el moment en què s'adquireixi qualsevol dels llibres abans 

relacionats. 

 

Article 6. Disposició final.  

La present Ordenança, aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de data 29 d'octubre de 

2008, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 

Tarragona, i començarà a aplicar-se a partir d'aquella data 


