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AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS
ANUNCI 14041
Per Decret d’Alcaldia núm. 122/2009, de data 3 de desembre de
2009, s’aprovà l’adjudicació definitiva de l’arrendament del pis
de les escoles de Baén, el què es publica als efectes de l’article
138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic:
1. Objecte
L’objecte del contracte és l’arrendament de l’immoble, propietat
d’aquest Ajuntament qualificat com a bé patrimonial, situat al
Carrer Únic, n. 17, del nucli de Baén, per destinar-lo a vivenda.
Descripció de l’immoble:
Situació: C. Únic, n. 17, del nucli de Baén.
Superfície: 88 m2 construïts (segons cadastre).
Descripció: consta d’una única planta que disposa de cuina, sala,
banys, dos habitacions i rebost amb una superfície de 62 m2
construïts i una planta baixa destinada a l’ús de magatzem amb
una superfície de 26 m2 construïts.
Referència cadastral: 3075X0100CG48G0001TA.
Destí: vivenda.
Import base de licitació: 220,00 euros/mes.
Durada del contracte: 5 anys prorrogables.
Publicació al BOP núm. 128, de 10 de setembre de 2009.
2. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Forma: únic criteri d’adjudicació, el preu més elevat.
3. Adjudicació definitiva
Data: 03-12-2009
Adjudicatari: Antoni Soler Ricart
Import d’adjudicació: 241,00 euros mensuals.
Gerri de la Sal, 3 de desembre de 2009
L’alcalde, Xavier Ribera Jordana

− ♦ −

AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL
EDICTE 14029
D’acord amb l’article 17 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, el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
en sessió extraordinària, de 24 de setembre de 2009, aprovà
provisionalment la modificació del tipus d’imposició de
l’ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles: IBI
urbana. Publicada inicialment al BOP número 145, de data 15 de
d’octubre de 2009. Una vegada resoltes les al·legacions al Ple, de
4 de desembre de 2009.
D’acord amb l’article 17.4 del RD 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), es publica el nou text de l’ordenança.
L’article 8, pel que fa als immobles objecte de naturalesa urbana
objecte d’aquesta modificació.
1. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base
liquidable els tipus impositors següents:
- Béns immobles de naturalesa urbana......................0,54% euros
Bell-lloc d’Urgell, 7 desembre de 2009
L’alcalde, Ramon Consola Palau

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ES BORDES
EDICTE 14050
Aquesta alcaldia fa saber que s’ha presentat per part de Endesa
Generación, SA una petició d’autorització ambiental per la
producció d’energia elèctrica a la Central Hidroelèctrica de
Benós-Barrados-Jueu emplaçada a la Ctra. de França, Km. 171
(CN-230), inclosa en l’annex II.2 del Decret 136/1999 de 18 de
maig.

Mitjançant aquest anunci s’obre el període d’informació pública
de 20 dies previst a l’article 43 de l’esmentat Decret, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament de la Llei d’intervenció
integral de l’administració ambiental (RIIA), perquè es puguin
presentar al·legacions o reclamacions. Un exemplar de la
documentació es troba a l’Ajuntament, on podrà ser consultada
en hores d’oficina. 
Es Bòrdes, 7 de desembre de 2009
L’alcalde, Frances Medán Juanmartí

− ♦ −

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DE LA RIBERA
EDICTE 14051

Aprovació definitiva del preu públic per a la utilització de les
cadires municipals

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals; 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 2 de juliol de 2009
aprovà provisionalment la imposició de l’ordenança fiscal
reguladora del preu públic per a la utilització de les cadires
municipals.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 113 del dia 11 d’agost de 2009 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:
Aprovar per a l’exercici de 2009 i següents la imposició de
l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la utilització
de les cadires municipals, la qual seguidament es transcriu:
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb l’establert en els articles 2, 41 i 127 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, aquest
Ajuntament estableix un preu públic per a la utilització de la
cadires municipals per a la celebració d’actes varis, que es regirà
per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a
l’establert en els articles 41 a 47 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.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic els qui es beneficien
del servei d’utilització de les cadires municipal, per a la
celebració de qualsevol tipus d’acte susceptible de la seva
utilització
Article 3. Exempcions i bonificacions
Restaran exempts del pagament d’aquest preu públic tots els
veïns empadronats en el terme municipal de Castellar de la
Ribera que sol·licitin el servei de les cadires municipals per a la
realització d’actes varis.
Article 4. Quantia
Fins a 50 cadires ..............................................................30 euros
A partir de 50 cadires .....................................................50 euros
Article 5. Obligació de pagament
L’obligació del pagament del preu públic neix des de que s’inicia
la prestació del servei o la realització de l’activitat, si bé es podrà
exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial.
Article 6. Procediment de constrenyiment
Els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment
administratiu de constrenyiment.
Disposició final única
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha
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estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en
data 2 de juliol de 2009 entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació
a partir de l’endemà de la publicació íntegra del seu text,
romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.
Contra l’aprovació d’aquesta ordenança fiscal 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.
Castellar de la Ribera, 16 de novembre de 2009
L’alcaldessa, M. Teresa Canal i Morera

− ♦ −

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DE LA RIBERA
EDICTE 14052

Aprovació definitiva del preu públic per a la utilització de la
tarima municipal

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals; 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 10 de juliol de 2008
aprovà provisionalment la imposició de l’ordenança fiscal
reguladora del preu públic per a la utilització de la tarima
municipal.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 106 del dia 29 de juliol de 2008 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:
Aprovar per a l’exercici de 2008 i següents la imposició de
l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la utilització
de les cadires municipals, la qual seguidament es transcriu:
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb l’establert en els articles 2, 41 i 127 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, aquest
Ajuntament estableix un preu públic per a la utilització de la
tarima municipal per a la celebració d’actes varis, que es regirà
per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a
l’establert en els articles 41 a 47 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.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic els qui es beneficien
del servei d’utilització de la tarima municipal, per a la celebració
de qualsevol tipus d’acte susceptible de la seva utilització
Article 3. Exempcions i bonificacions
Restaran exempts del pagament d’aquest preu públic tots els
veïns empadronats en el terme municipal de Castellar de la
Ribera que sol·licitin el servei de la tarima per a la realització
d’actes varis.
Article 4. Quantia
Fins a 12 taulons amb la seva estructura.........................60 euros
A partir de 12 taulons amb la seva estructura ..............100 euros
Article 5. Obligació de pagament
L’obligació del pagament del preu públic neix des de que s’inicia
la prestació del servei o la realització de l’activitat, si bé es podrà
exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial.

Article 6. Procediment de constrenyiment
Els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment
administratiu de constrenyiment.
Disposició final única
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha
estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en
data 10 de juliol entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació
a partir de l’endemà de la publicació íntegra del seu text,
romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.
Contra l’aprovació d’aquesta ordenança fiscal 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.
Castellar de la Ribera, 16 de novembre de 2009
L’alcaldessa, M. Teresa Canal i Morera

− ♦ −

AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ
EDICTE 14028

Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del RDL
2/2004, de 5 de març, del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals; 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 el Ple d’aquest Ajuntament de Castellserà, en sessió
plenària de 21 d’octubre de 2009, va aprovar provisionalment la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei
de recollida d’escombraries.
Aquest acord provisional ha estat exposat al públic i publicat al
BOP núm. 153, de 31 d’octubre de 2009, per un termini de 30
dies hàbils, sense que s’hagin presentat reclamacions, per la qual
cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu i entrarà en vigor
a partir de 1 de gener de 2009.
Contra el present acord definitiu, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant la sala corresponent del tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent de la publicació d’aquest anunci al BOP.
Es fa públic a continuació el text íntegre dels articles modificats:
Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida

d’escombraries
Article sisè. Quota tributària.
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per local o
habitatge, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí
dels immobles.
2. A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:
Habitatges ...................................................................99,00 euros
Pastisseries, Bars, cafeteries o establiments similars .99,00 euros
Farmàcies, llibreries, entitats bancàries,
i altres comerços .........................................................99,00 euros
Tallers i locals industrials ...........................................99,00 euros
Comerços d’alimentació i begudes, i restaurants ....130,00 euros
Altres locals no inclosos en apartats anteriors ...........99,00 euros
Habitatges amb compostatge de matèria orgànica .....75,00 euros
3. Aquells habitatges que es vulguin acollir al compostatge de
matèria orgànica ho hauran de sol·licitar abans del 31 de
desembre de l’exercici anterior a la vigència. 
Aquesta opció es podrà renovar o cancel·lar cada any i tindrà
vigència per l’exercici següent.
Els habitatges acollits a aquesta opció no se’ls recollirà la fracció
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