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 la modificació aprovada, la qual
entrarà en vigor a partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província i s’aplicarà amb efectes d’aquesta data.
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 l’Ajuntament, 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, 8 d’abril de 2022.

L’ALCALDE,

Carles Luz Muñoz.
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Pàg. 1-2

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 Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, dit acord es va sotmetre a informació pública durant un
termini de trenta dies mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona de data 25/01/2022 i en el tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial respectivament.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 29-04-2022 | CVE 2022-03190 |

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 30/12/2021, va
aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 38,
reguladora del preu públic per l’estada a l’Alberg de Temporers de Gandesa.

| https://dipta.cat/ebop/

ANUNCI:

MODIFICACIÓ APROVADA:

Concepte
Estada per persona
Estada per persona
Estada per persona
Estada per persona

Preu per persona
12,00€/dia
65,00€/setmana
118,00€/2 setmanes
189,00€/mes

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 29-04-2022 | CVE 2022-03190 |

Gandesa, 8 d’abril de 2022.

Termini de l’estada
1 dia
1 setmana
2 setmanes
1 mes

Pàg. 2-2

Article 3. Preu:

| https://dipta.cat/ebop/

▀-Ordenança fiscal núm. 38, reguladora del preu públic per l’estada a
l’Alberg de Temporers de Gandesa
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Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 272 de data 26/11/2009

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 38
Preu públic estada a l’Alberg de Temporeres de Gandesa

EDICTE
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 31 d'agost de 2009, va aprovar provisionalment
la imposició i ordenació del preu públic per l'estada a l'Alberg de Temporers, segons
l'Ordenança fiscal núm. 38.
En compliment del que disposen els articles 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 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. 225, de data 1.10.2009 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 provisional ha esdevingut definitiu.
En compliment del que estableix l'article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es publica íntegre
a continuació 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 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, 23 de novembre de 2009. - L'ALCALDE, Miquel Aubà Fleix. –

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 272 de data 26/11/2009

Ordenança fiscal núm. 38
Reguladora del preu públic per l'estada a l'Alberg de Temporers de Gandesa
(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 l'estada a l'Alberg de Temporers de Gandesa.
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament d'aquest preu públic les persones que sol·licitin l'estada a l'Alberg
de Temporers de Gandesa, ubicat a la zona d'equipaments del Polígon Industrial "la Plana",
TM de Gandesa.
Article 3. Preu.
El preu de l'estada és de 5,00 euros/per persona i dia.
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 els interessats sol·licitin la prestació
d'aquest servei. En aquest sentit, poden sol·licitar-lo els treballadors temporers o bé els
pagesos que els han contractat.
Article 6. Disposició final.
La present Ordenança, aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de data 31 d'agost de 2009,
entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà
a aplicar-se a partir d'aquella data.
La present Ordenança continuarà vigent mentre que no s'acordi la seva modificació o
derogació.
Gandesa, novembre de 2009.

