31 DE DESEMBRE 2008

Article 16è
Si l’actuació realitzada pels infractors suposa risc potencial per a
la salut de les
persones, per al medi ambient o per a qualsevol dels béns jurídics
emparats per la legislació penal o implica una manifesta
desobediència de l’autoritat local, l’Administració municipal ha
de fer denúncia davant la jurisdicció ordinària i, si escau, en
donarà compte al Ministeri Fiscal.
Article 17è
Si es vulneren les disposicions de l’ordenança i amb
independència de la imposició de les multes que siguin
procedents, l’Administració municipal, amb la finalitat de
restaurar els espais malmesos a causa de les infraccions comeses,
podrà adoptar les mesures següents:
a) Suspendre provisionalment els treballs d’abocament que
contradiguin les disposicions d’aquest reglament o que es facin
indegudament.
b) Requerir l’infractor perquè, en el termini atorgat, faci les
rectificacions necessàries per ajustar-les a les condicions del
permís o a les prescripcions de l’ordenança i/o, si escau restablir
els espais degradats.
c) Ordenar l’aplicació de les mesures tècniques adequades que
garanteixin el compliment de les prescripcions de l’ordenança i,
en general, de la legislació vigent en aquesta matèria.
d) Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les
instal·lacions o a qualsevol altre bé del domini públic que en
resulti afectat.
Article 18è
Règim supletori
En tot allò que no prevegi l’ordenança s’ha d’aplicar, segons els
casos, la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus; el
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció; la Llei 2/2003, de 15 d’abril, Text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i la resta de
disposicions sectorials en matèria de residus i de règim local que
les despleguen, complementen o modifiquen.
Disposició transitòria
Els titulars de les activitats i/o obres que generen terres o runes
iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’ordenança, i
que estan pendents encara de gestionar-les, tot i que no hagin
constituït les fiances corresponents, estan obligats a fer-les de
manera adequada i poden ser requerits per l’Ajuntament, en
qualsevol moment per tal que així ho acreditin.
Disposició final
L’ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies
hàbils comptats a partir de l’endemà del dia que es publiqui la
seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.
L’Albagés, 18 de desembre de 2008
L’alcalde, Albert Donés Antequera

−♦−
AJUNTAMENT DE L’ALBI
EDICTE

99

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 183

Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
l’acord d’aprovació provisional esdevé definitivament aprovat.
Contra l’aprovació definitiva, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des
del dia següent de la seva publicació, d’acord amb el que
estableix l’article 10 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26
Reguladora de la taxa de la prestació del servei de menjador
a la llar d’infants municipal
Árticle1. Naturalesa, objecte i fonament
En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
específicament l’article 58 del Text Refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els
articles 20 a 27, aquest ajuntament fixa la taxa per la prestació de
menjador en la llar d’infants municipal.
Aquesta taxa afecta els menjars que es reparteixen als alumnes de
la llar d’infants municipal que abans s’hagin matriculat en el
menjador escolar.
Article2. Fet imposable
El constitueix l’ús de qualsevol dels serveis que regula aquesta
ordenança.
L’obligació de contribuir comença en el moment que s’usa el
servei de menjador de les escoles bressol.
Tenen la consideració de subjectes passius i estan obligats al
pagament:
Els qui es beneficiïn dels serveis que regula aquesta ordenança o
els seus representants legals.
Article 3. Horari
L’horari s’estructura de dilluns a divendres de 13.00 a 15.00
hores.
Article 4. Tarifes
Les tarifes a aplicar són les següents:
Tiquet diari per alumne 5,00 euros per dinar i 4,35 euros per
monitor.
Article 5. Normes de gestió
El pagament de les tarifes fixades en l’article anterior es liquidarà
durant els 5 primers dies del més següent, essent obligatòria la
domiciliació bancària.
Disposició transitòria
El preu de la tarifa establert en l’article 4 entrarà en vigor a partir
del’1 de gener de 2009.
Disposició final
Aquesta Ordenança Fiscal i el preu de la tarifa establert en
l’article 4 entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2009 i
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació.
L’Albi, 22 de desembre de 2008
L’alcalde, Víctor Guiu i Gaya

13710

Es fa públic que aquest Ajuntament, en sessió celebrada pel ple
de la corporació el 23 d’octubre de 2008 va acordar crear i
aprovar provisionalment per a l’exercici de 2009 i següents la
imposició de l’ordenança reguladora de la taxa de la prestació del
servei de menjador a la llar d’infants municipal.
L’esmentat acord ha estat exposat al públic, amb exposició al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP núm. 157 de 8 de
novembre de 2008 per trenta dies hàbils, sense haver-se presentat
reclamacions ni al·legacions.
En compliment del que disposen els articles 70.2 de la Llei 7/85
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’art. 65 i
66 del Reglament d’obres, activitats i serveis i l’art. 178.1.c. del

−♦−
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Aprovació definitiva, si no hi ha reclamacions
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
l’Ajuntament en sessió plenària amb data 30 d’octubre de 2008
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aprovà provisionalment la modificació de determinades
ordenances fiscals per a l’any.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 160, del dia 15 de novembre, i atès que ha
transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que
s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2009 i
següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora
de l’impost sobre recollida i tractament d’escombraries.
Aprovar un augment de l’IPC anual a les diferents categories
establertes, i que consten al text de l’ordenança.
Aprovar la categoria de taxa local industrial amb 50 euros anuals,
amb un augment lineal de l’IPC anual.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Alcanó, 29 de desembre de 2008
L’alcalde, Sebastià Ricart Florensa

−♦−
AJUNTAMENT D’ALCANÓ
EDICTE

13785

Havent exposat al públic el pressupost per a l’exercici de 2008 i
la plantilla orgànica i relació de llocs de treball segons s’anuncià
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 165 de data 25 de
novembre de 2008, i aprovat definitivament, es fa públic a
continuació el Pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla
orgànica i relació de llocs de treball.
RESUM ESTAT INGRESSOS
Cap. I
Cap. III
Cap. IV
Cap. V
Cap. VII
Cap. IX

Impostos directes.............................................................24.500,00 euros
Taxes i altres ingressos ...................................................93.600,00 euros
Transferències corrents..................................................115.491,38 euros
Ingressos patrimonials .....................................................40.200,00 euros
Transferències de capital.................................................34.500,00 euros
Passius financers.............................................................12.939.52 euros
Total estat ingressos ......................................................321.231,25 euros

Cap. I
Cap. II
Cap. III
Cap. IV
Cap. VI
Cap. IX

Despeses personal ...........................................................53.900,00euros
Despeses de béns corrents i serveis.............................124.866,57 euros
Despeses financeres ............................................................200,00 euros
Transferències corrents ...................................................25.650,00 euros
Inversions reals..............................................................103.675,16 euros
Passius financers.............................................................12.939,52 euros
Total estat de despeses .................................................321.231,25 euros

RESUM ESTAT DESPESES

PLANTILLA ORGÀNICA
1. Funcionaris de carrera
I) Funcionaris d’habilitació nacional
1. Secretaria Intervenció; Vacant (agrupació amb Sunyer i
Alfés.)
2. Personal laboral
Núm. de lloc: 1; denominació del lloc: auxiliar administratiu;
categoria professional: auxiliar administratiu; durada del
contracte: indefinida.
Núm. de llocs: 2; denominació del lloc: personal neteja; categoria
professional: netejadora; durada del contracte: indefinida.
Núm. de llocs: 3; denominació del lloc: auxiliar administratiu;
categoria professional: peó; durada del contracte: determinada de
6 mesos.
RELACIÓ DE LLOCS
1. De personal funcionari de carrera
Núm. d’ordre: 1; lloc de treball: Secretaria – Intervenció; grup de
classificació: B; nivell de complement de destí: 16; titular:
vacant; sistema de provisió: concurs oposició.

2. Personal laboral
Núm. d’ordre: 1; lloc de treball: auxiliar administrativa; categoria
professional: auxiliar administrativa; tipus de contractació:
indefinida: R. Rubio.
Núm. d’ordre: 2; lloc de treball: personal neteja; categoria
professional: netejadora; tipus de contractació: indefinida: N.
Cabré.
Núm. d’ordre: 3; lloc de treball: manteniment espais públics;
categoria professional: peó; tipus de contractació: durada
determinada de 6 mesos: M. Curcó.
Alcanó, 29 de desembre de 2008
L’alcalde president, Sebastià Ricart Florensa
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En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós
de la Llei reguladora de les 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 locals; 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 l’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió plenària de data
29 d’octubre de 2008, aprovà provisionalment la modificació de
determinades ordenances fiscals per a l’any 2009.
Atès que aquest acord fou publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida núm. 159, de 13 de novembre de 2008 i atès
que ha transcorregut el període d’exposició pública de
l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals han esdevinguts definitius, per la qual cosa es
procedeixi a donar publicitat al text íntegre de les modificacions
adoptades, als efectes de considerar-les vigents a partir de l’1 de
gener de 2009 i fins que es procedeixi a la seva modificació o
derogació expresses, d’acord amb l’art. 17.4 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i altres disposicions
concordants.
Contra les ordenances definitivament aprovades es podrà
interposar recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que preveu
l’art. 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Alcoletge, 21 de desembre de 2008
L’alcaldessa, Alexandra Cuadrat Capdevila
ANNEX
1) Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la
taxa per expedició de documents administratius, en quant al seu
article 7, per la qual cosa l’article quedarà redactat en els termes
següents:
Epígraf primer. Censos de població.
1. Certificats d’empadronament, convivència i residència vigents
................................................................................................3,20
2. Certificats d’empadronament, convivència i residència de
censos anteriors ......................................................................5,20
Epígraf segon. Certificacions, compareixences i compulses
1. Certificació de documents o acords municipals.................3,20
2. Altres certificacions............................................................3,20
3. Per compareixences davant l’alcaldia per qualsevol finalitat
amb constància per escrit, sol·licitades a instància
de part .....................................................................................3,20
4. Compulses
1r full del document ...............................................................1,00
2n full del document i següents .............................................0,25
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