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Administració Local

2016-06125
Ajuntament de Vilalba dels Arcs

Edicte d’aprovació defi nitiva de modifi cació de l’Ordenança fi scal núm. 11

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 
de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i 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 fa públic que en no haver-se presentat al·legacions, reclamacions i suggeriments durant el període 
d’exposició al públic ha quedat automàticament elevat a defi nitiu l’acord d’aprovació provisional de la modifi cació de 
l’ordenança fi scal reguladora de la taxa per la prestació de serveis de piscina municipal, instal·lacions esportives, 
activitats culturals i actes festius, adoptat pel Ple de la corporació en la sessió celebrada el dia 1 de juny de 2016, 
publicat al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona núm. 113, el dia 14 de juny de 2016, essent el text íntegre de 
la modifi cació d’aquesta ordenança el següent:

Article 2.- Fet imposable
Consisteix en la utilització de la piscina municipal, les instal·lacions esportives, propietat de l’Ajuntament i realització 
d’activitats culturals i actes festius per part de l’Ajuntament.

Article 6è.- Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents.

Tarifa. PISCINA MUNICIPAL
- Entrada individual 3,20 euros/dia.
- Abonament individual 10 euros per temporada, per persones entre 10 i 64 anys.
- Curs de natació 31,00 euros.

Tarifa. FESTES
- Sant Joan: 3,00€ 

Contra aquesta aprovació defi nitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciós 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà 
de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Ofi cial de la Província sens perjudici que es pugui interposar qualsevol 
altre recurs que es consideri procedent. 

L’alcaldessa, Mª Teresa Mariné Solé.
Vilalba dels Arcs, 22 de juliol de 2016.
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