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 les modificacions aprovades, les
quals entraran 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 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, 28 de gener de 2022.

L’ALCALDE,

Carles Luz Muñoz.
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Pàg. 1-3

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 30/07/2021 i en el tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial respectivament.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 21-02-2022 | CVE 2022-01086 |

El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada en data
19/07/2021, va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal
núm. 9, reguladora de la taxa del Cementiri Municipal, l’Ordenança fiscal núm.
16, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades
de venda, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en
terrenys d’ús públic, indústries de carrer, ambulants i rodatge cinematogràfic i
l’Ordenança fiscal núm. 44, reguladora del preu públic per la utilització de les
dependències municipals, respectivament.
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ANUNCI:

MODIFICACIONS APROVADES:

▀-Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa del Cementiri Municipal.

-Urbanització Vella
Nínxol antic
Panteó i fossa
Altres
Columbari

997,50€/unitat
997,50€/unitat
606,90€/unitat
2.205,00€
221,00€/unitat
531,35€/m2
26,25€/unitat

b) SERVEIS:
-Servei
1.Obertura nínxol
2.Obertura i tancament nínxol
3.Obertura i tancament panteó
4.Obertura i tancament fossa
5.Arreglar restes
6.Treure i col·locar làpida
7.Treure vidriera
8.Trasllat de restes de fossa i/o panteó a nínxol
9.Trasllat de restes de nínxol a nínxol
10.Obertura i tancament de columbaris

Import
36,30€
127,05€
336,38€
336,38€
186,34€
98,01€
36,30€
559,02€
140,36€
23,65€

c) TÍTOLS
1. Títol de concessió de nínxols
2. Títol de concessió de fossa o panteó
3. Títol de concessió de columbari

22,60€
22,60€
22,60€

d) CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI:
1. Per família i any
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11,20€

Pàg. 2-3

-Urbanització Nova
Per nínxol 1r pis
Per nínxol 2n pis
Per nínxol 3r pis
Per concessió integrada per 3 nínxols seguits en vertical
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a) CONCESSIONS:
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Article 6è. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:

▀-Ordenança fiscal núm. 44, reguladora del preu públic per la utilització
de dependències municipals.
Article 4. Preu
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Tarifes aplicables:
a) Per la utilització fins a 3 hores:

Pàg. 3-3

4,00€/hora
4,00€/hora
5,00€/hora
4,00€/hora

b) Per la utilització de més de 3 hores:
-Sala del Castellà: 30,00€/acte
-Casal de Joventut: 25,00€/acte
-Camp de Futbol: 25,00€/acte
-Ca la Vila Vella:
25,00€/acte
-Sala sessions
Casa Consistorial: 25,00€/acte
-Sala del Delme
Palau del Castellà 25,00€/acte
-Local àrea recreativa
la Fonteta:
25,00€/acte
Article 5. Exempcions i bonificacions.
Restaran exemptes les entitats locals d’interès sociocultural i esportiu.

▀-Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic parades de venda, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, indústries del
carrer, ambulants i rodatge cinematogràfic.
Article 6è. Quota tributària.

És el resultat d’aplicar les tarifes següents:
-Llocs o parades de venda a la via pública:
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a) De venda en general, per metre lineal i dia:

1,45€

b) De venda amb vehicle, per dia:
c) De productes del municipi, per lloc i dia:

6,40€
0,95€
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-Sala del Castellà:
-Casal de Joventut:
-Camp de Futbol:
-Ca la Vila Vella:

