
LLOC DE TREBALL GRUP DE CLASSIFICACIÓ NÚM. DE LLOCS DE TREBALL

D’IGUAL CLASSIFICACIÓ

Encarregat brigada C 1

Oficials 1ª D 6

Peons E 3

Escombriaires E 2

Vigilants E 1

Encarregat esports C 1

Netejadores E 4

PERSONAL EVENTUAL
LLOC DE TREBALL GRUP DE CLASSIFICACIÓ NÚM. DE LLOCS DE TREBALL

D’IGUAL CLASSIFICACIÓ

Directora llar infants B 1
Puericultora C 9
Aux. llar d’infants E 1
Netejadores E 6

Aux. administratiu D 1
Peons E 12
Oficials 1ª D 1

Contra l’aprovació del pressupost, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la
publicació d’aquest edicte, davant la sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Vielha, 16 de gener de 2005
La secretària, Pilar Hervada Vidal

− ♦ −

AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN

EDICTE 297

Per resolucion d’Alcaldia de data  22 de deseme de 2004, e en tot
hèr us des atribucions conferides per article 53.2 deth Decrèt
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abriu, peth quau s’apròve eth Text
Rehonot dera Lei Municipau e de Règim Locau de Catalunha, s’a
nomenat tinent d’alcalde ath còsso Santiago Vidal Ordoñez.

Çò que se hè public en compliment d’aquerò que dispause er
article 53.2 deth reglament abantes nomentat.
Vielha, 11 de gèr de 2005
L’alcalde, Juan Riu

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ÀGER

ANUNCI 232

Vistes les sol·licituds presentades en aquest Ajuntament per tal
que se li atorgui la llicència ambiental per exercir l’activitat dels
expedients següents:

- Jaume Roigé Baulies: construcció d’una explotació porcina
d’engreix situada al polígon 3, parcel·la 81 del municipi d’Àger.

Per la qual cosa d’acord amb el que estableix l’article 28 de la
Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental, s’exposa al públic per un termini de
20 dies hàbils, perquè es puguin presentar reclamacions.
L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament,
els dies laborables, en horari d’oficina.

Àger, 20 de desembre de 2004
L’alcalde, Jordi Sentenach i Ferré

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALBATÀRREC

EDICTE 227

Mitjançant decret d’Alcaldia 2/05, de data 5 de gener de 2005, es
va aprovar els padrons de l’impost de vehicles de tracció
mecànica i de la taxa de clavegueram, corresponents a l’exercici
2005. Exposar-los al públic durant un termini d’un mes, a partir
del dia següent de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí

Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar-
los, en la Secretaria d’aquest Ajuntament, durant l’horari
d’oficina i presentar les reclamacions i observacions que creguin
adients; en el cas de no presentar-n’hi s’elevarà a definitiu.
Albatàrrec, 7 de gener de 2005
L’alcalde, Baltasar Biosca i Falguera

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALBATÀRREC

EDICTE 300

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 29 de novembre de
2004, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal
que regula la taxa per recollida d’escombraries, es va publicar en
el Butlletí Oficial de la Província número 156, d’11 de desembre
de 2004, durant el termini d’exposició pública no es van
presentar reclamacions o observacions, elevant-se a definitiu,
entrant en vigor el dia següent de la publicació d’aquest edicte en
el Butlletí Oficial de la Província.

Text íntegre de la modificació:
Epígraf primer

EUROS

a) Habitatges
Per cada habitatge habitat.....................................................11,57
Per cada habitatge habitat temporalment o deshabitat ...........7,27
b) Establiments industrials, comercials i professionals .......18,51
Albatàrrec, 12 de gener de 2005
L’Alcalde (il·legible)

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALCANÓ

EDICTE 226

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del RDL 2/04,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals; l’article 111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; i l’article 178.2 del decret
legislatiu 2/03, 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 29 d’octubre de 2004
aprovà provisionalment la modificació de determinades
ordenances fiscals per a l’any 2005.

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 144, del dia 13 de novembre de 2004 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 2005 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret es
modifica el següent article:

Article 4. S’afegeix: 
2. S’aplicarà la següent bonificació:

a) Una bonificació del 100 per 100 per als vehicles històrics, o
aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys
comptats a partir de la data de la seva fabricació, o si aquesta no
es conegués, es prendrà com a data de referència la de la seva
primera matriculació o, en el seu defecte, la data on el
corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar
Segon. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2005 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa
per recollida d’escombraries.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifica el següents article:
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Article 6. Quota tributària: Epígraf primer:
- Per habitant: 22,47 euros.
- Per resident no permanent: 14,60 euros.
- Per habitatge de residència temporal: 47,87 euros.
- Per habitatge tancat: 14,61 euros.
Tercer: Aprovar definitivament per a l’exercici de 2005 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 12,
reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.

El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifica el següent:

Annex de tarifes:
Tarifa primera i única per subministrament domiciliari d’aigua:
0’60 euros per cada m3 consumit.
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, 31 de desembre de 2004
L’alcalde, Josep Rubio Florensa

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALPICAT

EDICTE 285

El Ple de l’Ajuntament de 28 de desembre de 2004 aprovà
inicialment el pressupost general de la Corporació per a 2005. El
que faig públic perquè en el termini de quinze dies comptats a
partir de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
Província els interessats puguin examinar l’expedient i presentar
reclamacions davant el Ple.
Tenen la consideració d’interessats: els habitants del municipi,
els qui resultin directament afectats, encara que no habitin al
municipi, i els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats,
associacions i altres entitats legalment constituïdes per a vetllar
per interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuïn en
defensa dels interessos que els són propis. I només es podran
presentar recursos basats en: a) Per no haver-se ajustat la seva
elaboració i aprovació als tràmits legals; b) Per ometre el crèdit
necessari pel compliment d’obligacions exigibles a l’ens local, en
virtut de precepte legal o qualsevol altre títol legítim; c) Per ser
de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les
despeses pressupostades o d’aquestes respecte de les necessitats
previstes.

Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagin presentat
reclamacions, el pressupost esdevindrà definitivament aprovat;
cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les.

Tot l’esmentat en compliment d’allò esmentat als articles 169 i
170 del RDL 2/04 de 5 de març, text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
Alpicat, 7 de gener de 2005
L’alcalde, Pau Cabré Roure

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALT ÀNEU

EDICTE 270

El Ple de l’Ajuntament d’Alt Aneu, reunit en sessió
extraordinària el passat 25 de novembre, ha aprovat
definitivament l’estudi de detall presentat pel Sr. Gil Triginer
Salvat, i redactat per l’arquitecta Sra. Glòria Cervós Prilló,
consistent en l’ordenació de la quadra situada en el carrer Major
10, Passatge del Riverd, 1, de Son, per tal de transformar-la i
destinar-la a un ús residencial.
Contra aquesta aprovació, es podrà presentar recurs contenciós
administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de

Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva publicació, o qualsevol altre recurs que es
cregui convenient.
València d’Àneu, 4 de gener de 2005
L’alcalde, Joaquim Llena Cortina

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ARSÈGUEL

ANUNCI 295

Atès que durant el termini d’exposició pública de la modificació
de l’ordenança fiscal número 11 de la taxa per al cementiri, no
s’ha presentat cap reclamació, l’acord provisional, publicat en el
Butlletí Oficial de la Província número 147, de 20 de novembre
de 2004, ha esdevingut definitiu.
Arsèguel, 30 de desembre de 2004
L’alcalde, Antoni Casanovas Alís

− ♦ −

AJUNTAMENT DE BELLVÍS

EDICTE 304

El Ple de l’Ajuntament de Bellvís, en sessió celebrada el passat
28 de desembre de 2004, va adoptar els següents acords:
“Primer. Aprovar provisionalment la determinació de la base
imposable dels costos d’urbanització dels polígons B i C, del Pla
Parcial del Sector 1 de Bellvís, d’acord amb el projecte
d’urbanització aprovat, i que ascendeixen a la quantitat de
1.003.679,72 euros.
Segon. Establir com a mòdul de repartiment els percentatges
d’adjudicació d’acord amb el projecte de reparcel·lació aprovat
del Pla Parcial del Sector 1, en concepte de quotes
d’urbanització.
Tercer . Facultar a l’alcalde l’aprovació, mitjançant decret
d’Alcaldia, de la llista de propietaris afectats i la relació de
quotes individuals provisionals a satisfer pels contribuents
segons la relació anterior, d’acord amb el següent detall de
distribució del finançament:
- Cost provisional de l’actuació......................1.003.679,72 euros
- Aportació municipal, 10% ..............................100.367,97 euros
- Aportació dels propietaris, 90% ......................903.311,75 euros
Quart. Determinar que les quotes assenyalades tindran caràcter
provisional i a compte de la liquidació definitiva dels costos
d’urbanització que s’escaiguin una vegada realitzada l’activitat
urbanitzadora.
Cinquè. Declarar nascuda l’obligació de contribuir des del
moment en que les obres hagin estat executades, parcialment o
total, sense perjudici d’allò establert a l’article 189 del RGU,
atorgant la possibilitat de constituir-se en associació
administrativa de contribuents durant el termini d’exposició
pública de l’acord.
Sisè. Sotmetre els anteriors acords a informació pública i
audiència als interessats per un termini de 30 dies hàbils, perquè
puguin presentar les al·legacions que considerin convenients. En
cas que no se’n presenti cap, l’acord provisional esdevindrà
definitiu sense que calgui adoptar-ne cap de nou.”
D’acord amb el que disposa la normativa vigent, l’expedient
s’exposa al públic per un termini de 30 dies hàbils, durant els
quals es podrà examinar a la Secretaria municipal i presentar les
reclamacions que es considerin convenients. En cas que no se’n
presenti cap, l’acord s’entendrà definitivament aprovat sense que
calgui adoptar-ne cap de nou.
Bellvís, 14 de gener de 2005
L’alcalde, Francesc Fabregat i Talarn

− ♦ −
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