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BOP de Girona núm. 239 - 18 de desembre de 2006

Hores extres fora horari escolar:
Menjador escolar fixes:
Menjador escolar esporàdics:

2,00 €/hora
4,75 €/dia
5,00 €/dia

Ordenança Fiscal núm. 22.- Sobre els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució.
Article 27è.Tarifa
La tarifa a aplicar serà la següent: 450,00 € per habitació i per any.
Ordenança Fiscal núm. 23.- Taxa de llicències d’Auto-Taxi i vehicles de lloguer.
Article 5è.- Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o activitat, d’acord amb la tarifa següent:
1. Per concessió, expedició i registre o transmissió de llicència dels vehicles de classe A,B i C :

120,00 €

2. Per any d’ús i explotació de llicència dels vehicles de classe A,B i C:

75,00 €

3. Per substitució de vehicles de les classes A, B, i C :

75,00 €

Agullana, 1 de desembre de 2006
Alfons Quera i Carré
Alcalde

Núm. 14945

AJUNTAMENT DE
L’ARMENTERA

Edicte sobre aprovació definitiva de
l’expedient de determinació de preus públics
No havent-se presentat reclamacions contra
l'acord de determinació de preus públics i
establiment de tarifes , publicant-se el text
íntegre dels acords:
Primer - Determinar els següents conceptes de
preus públics que seran d’aplicació en el terme
municipal de l’Armentera:
Preu públic per la utilització del servei de
casalet d’hivern
Preu públic per la utilització del servei de
casalet d’estiu
Segon - Aprovar la tarifa del preu públic per
utilitzar el servei de casalet d’hivern que
s’incorporarà d’annex I a la Reglamentació
General de Preus Públics aprovat per l’ajuntament:
ANNEX I
Matrícula per l’inici del curs escolar: 70 €
Assistència al casalet d’hivern:
Tot el dia 150 €/mes
Matins 90 €/mes
Tardes 90 €/mes
L’Armentera, 4 de desembre de 2006
Miquel Isern Serra
Alcalde

Núm. 14914

AJUNTAMENT
D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Edicte de delegació de competències
Es fa públic que l’Alcaldia Presidència de
l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, en
data 30 de novembre de 2006 va emetre el
següent Decret:
Atès que he d’absentar-me del municipi per
vacances del dia 4 al 10 de desembre de 2006.
Vist el que disposa l’article 47 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel reial decret
2568/1986, de 28 de desembre, aquesta
Alcaldia-Presidència he RESOLT :
Primer - Delegar al tinent d’alcalde Sr. Josep
Burgas Cifuentes, l’exercici de les funcions
d‘Alcalde durant els dies esmentats.
Segon - Notificar l’anterior acord a l’interessat.
Tercer - Donar publicitat de l’acord al BOP i al
tauler d’anuncis de l’ajuntament.
Maria Terradas Bosch
Alcaldessa

Núm. 14915

AJUNTAMENT DE
BANYOLES
Àrea d’Urbanisme

Edicte sobre aprovació
projecte d’urbanització

inicial

d’un

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada
en data de 20 de novembre de 2006, va
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar
inicialment el PU 06020503.2006.0006 que
conté el PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE
LA RONDA FORTIÀ ENTRE EL CARRER
LLIBERTAT I EL CARRER LA CREU DEL
TERME redactat pels serveis tècnics
municipals, per import de 394.505,12 € IVA
inclòs, disposant-se la sotmissió del projecte
esmentat a informació pública per un període
de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la
publicació d’aquest Anunci al BOP i al tauler
d’anuncis de la casa consistorial.
Banyoles, 1 de desembre de 2006
Pere Bosch i Cuenca
Alcalde

