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Administració Local

2014-08770
Ajuntament de Gandesa

EDICTE:

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 29 d’abril de 2014, va aprovar provisionalment la imposició i ordenació 
del preu públic per la cessió d’ús de dependències i prestació de serveis del Viver d’Empreses i Centre Empresarial 
de Gandesa, segons l’Ordenança fi scal núm. 42 que l’ha de regular. 

En compliment del que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
i concordants, dit 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 Ofi cial de la Província de Tarragona núm. 113, de data 
17.05.2014 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 
inicial ha esdevingut defi nitiu, publicant-se a continuació el text íntegra de 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 Ofi cial 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, 31 de juliol de 2014.
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz.

- Ordenança Fiscal núm. 42

Reguladora del preu públic per la cessió d’ús de dependències i prestació de serveis del Viver d’Empreses i Centre 
Empresarial de Gandesa.

(Text íntegre de l’ordenança)

Article 1. Fonament. 
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 la cessió d’ús de dependències i 
prestació de serveis del Viver d’Empreses i Centre Empresarial de Gandesa.

Article 2. Fet imposable:
Consisteix en la cessió d’ús de dependències i prestació de serveis del Viver d’Empreses i Centre Empresarial de 
Gandesa. 

Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic les persones que sol·licitin utilitzar les dependències i els serveis 
del Viver d’Empreses i Centre Empresarial de Gandesa.

Article 4. Preu.
Tarifes aplicables:
1. Preus per la utilització dels despatxos i/o tallers
PREU 1r any 2n any 3r any 4t any 5è any
DESPATX 140,00€ 160,00€ 180,00€ 200,00€ 220,00€
TALLER 231,00€ 264,00€ 297,00€ 330,00€ 363,00€
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2. Preu per connexió a Internet i servei de telèfon: 10,00€/mes.
3. Preu pel servei de fax: 0,30€/full
4. Preus per la utilització d’equipaments/espais generals:
Equipament/espai Allotjats Allotjats No allotjats No allotjats
Sala reunió 1 Gratuït Gratuït De 1h – 4 h: 5,00€ 2,00€ h/addicional
Sala reunió 2 Gratuït Gratuït De 1 h – 4 h: 10,00€ 5.00€ h/addicional
Aula Formació 5 h gratuïtes al mes 10,00€/h addicional De 1 h – 4 h: 50,00€ 10,00€ h/addicional
Sala d’Actes 1 h – 4 h: 50,00€ 10,00€/h addicional De 1 h – 4 h: 50,00€ 10,00€ h/addicional

Article 5. Exempcions i bonifi cacions.
No es preveu cap exempció ni bonifi cació.

Article 6. Meritació.
L’obligació de pagament del preu públic neix en el moment en què els interessats sol·licitin la cessió d’ús de 
dependències i la prestació de serveis del Viver d’Empreses i Centre Empresarial de Gandesa.

Article 7. Gestió i cobrament.
El preu públic serà cobrat mitjançant rebut domiciliat al compte que designi l’usuari del servei.
En cas d’impagament del preu públic en via voluntària, s’efectuarà la gestió recaptatòria de dit preu públic per via 
de constrenyiment.

Article 8. Disposició fi nal.
La present ordenança, aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 29 d’abril de 2014, entrarà en vigor 
el dia de la seva publicació en el Butlletí Ofi cial de la Província, i començarà a aplicar-se amb efectes d’aquesta 
mateixa data.

La present ordenança continuarà vigent mentre que no s’acordi la seva modifi cació o derogació.

Gandesa, 31 de juliol de 2014.
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz.
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