BOP de Girona núm. 81 - 25 d’abril de 2008
Ajuntament
Vilobí d'Onyar
Vilobí d'Onyar
Vilobí d'Onyar

Nº d'expedient
2008/001837
2008/001838
2008/001839

25
Cognoms i Nom
NAJERA*CAMPOY,JOSE MARIA
CRISGRIF SL
DEU*IBARZ,ANA MARIA

DNI
038144854K
B60156999
046108287A

Import multa
60,00
60,00
60,00

ÒRGAN RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT:
Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva.
TERMINI PER REBRE LA NOTIFICACIÓ:
Els interessats o el seu representant hauran de comparèixer en un termini de QUINZE DIES naturals comptats a partir del següent al de la publicació
d’aquest edicte, per tal de rebre la resolució mencionada. Una vegada transcorregut aquest termini, i en cas que els interessats (o el seu representant)
no hagin comparegut per tal de rebre la resolució, aquesta es considerarà efectuada a tots els efectes legals.
LLOC DE COMPAREIXENÇA:
Oficina del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (Passeig de Sant Salvador, 19, de Santa Coloma de Farners, telèfon
972840178 - www.selvatributs.cat), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
Oficina del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (C/ Sant Antoni, 2, de Tossa de Mar, telèfon 972343067 –
www.selvatributs.cat), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
Santa Coloma de Farners, 15 d’abril de 2008
Olvi Pineño Herreros
Cap del Servei

Núm. 5246
CONSELL COMARCAL
DE LA SELVA

Aquest acord se sotmet a informació pública
per general coneixement.

Núm. 5249
AJUNTAMENT DE
L’ARMENTERA

Santa Coloma de Farners, 14 d’abril de 2008
Edicte sobre la contractació de personal
El president del Consell Comarcal de la Selva
ha resolt contractar la Sra. Carme Martí González (DNI 79302192D), auxiliar administrativa, adscrita a l’Àrea de Benestar Social del
Consell Comarcal de la Selva, en règim laboral
temporal, amb la modalitat contractual de
contracte d’interinitat a partir del dia 8 d’abril
de 2008, a fi i efecte substituir la baixa per IT
de la Sra. M. Rosa Velasco.
Aquest acord se sotmet a informació pública
per general coneixement.
Santa Coloma de Farners, 14 d’abril de 2008
Robert Fauria i Danés
President

Núm. 5247
CONSELL COMARCAL
DE LA SELVA
Edicte sobre la contractació de personal
El president del Consell Comarcal de la Selva
ha resolt contractar el Sr. Blas Marquez Bernal
(DNI 33913874Y) com a educador social, en
règim laboral temporal i a jornada complerta,
amb la modalitat contractual de contracte
d’obra i servei determinat a partir del dia 8
d’abril i fins el 31 de desembre de 2008, a fi i
efecte de cobrir les demandes d’atenció social
primària a l’ajuntament de Santa Coloma de
Farners.

Robert Fauria i Danés
President

Ajuntaments
Núm. 5248
AJUNTAMENT
D’ARBÚCIES
Edicte d’exposició pública de sol·licitud
d’una llicència ambiental
Per part de JOSÉ LÓPEZ TEIJEIRO, s'ha
sol·licitat d'aquesta Alcaldia, llicència ambiental, per a exercir l'activitat de DISCOTECA – SALA DE BALL, a la Ctra. de Santa
Fe s/n d'aquest municipi.
En compliment del que disposa l'article 43 del
Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'Administració ambiental, s'exposa
al públic per un termini de vint dies hàbils
perquè es puguin presentar reclamacions.
L'expedient es pot consultar a la Secretaria
d'aquest Ajuntament, carrer Major, núm.2, els
dies laborables de les 9 a les 14 hores.
Arbúcies, 11 d’abril de 2008
Roger Zamorano i Rodrigo
Alcalde

Edicte d’aprovació definitiva d’imposició i
ordenació de contribucions especials per a
l’execució d’una obra”
Que en sessió de 2 d’abril de 2008, el Ple de
l’Ajuntament de l’Armentera va acordar
desestimar les al·legacions formulades en el
tràmit d’exposició pública, aprovar definitivament la imposició i ordenació de contribucions
especials per al finançament de l’obra anomenada “Urbanització del Camí de Santa Cristina” de l’Armentera, i publicar aquest acord
amb el text íntegre de l’ordenança al BOP de
Girona per al general coneixement.
“Ordenança fiscal específica de les contribucions especials per al finançament de les
obres “Urbanització del Camí de Santa Cristina”,
Art. 1.- OBJECTE
L’Objecte de la present ordenança fiscal, és
desenvolupar i fixar les especialitats de règim
jurídic aplicables per a la realització de l’obra
“Urbanització del Camí de Santa Cristina”,
previstos a l’article 34.4 del text refós de la
Llei d’Hisendes Locals.
Art. 2.- COST TOTAL DE L’OBRA
El cost total de l’obra es xifra en 418.028,50 €.
Art. 3.- IMPORT A REPARTIR ENTRE ELS
BENEFICIARIS DE L’OBRA
El cost suportat per la Corporació és preveu de
128.151,72 euros que corresponen a la diferència entre el cost total de l’obra per una banda, el cost que ha d’assumir la UA5, la
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subvenció de 120.000€ concedida en el marc
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
any 2006 i el cost a repartir entre els
beneficiaris de l’obra.
La quantitat provisional a repartir entre els
beneficiaris de les obres i instal·lacions a executar, s’estableix inicialment en 115.327,55 €
quantitat que representa el 90%, mentre que
l’Ajuntament i participa amb un 10%. Les
finques resultants de l’antiga UA6, que van
ajornar l’execució de les obres d’urbanització
del camí Santa Cristina, gaudiran d’una
reducció del 50%. El cost total pressupostat de
l’obra tindrà caràcter de mera previsió. Si el
cost real fos major o menor que el previst,
s’utilitzarà el cost previst als efectes del càlcul
de les quotes corresponents.
Art. 4. FET IMPOSABLE
El fet imposable està constituït per un augment
de valor que experimentaran els béns immobles grafiats en el projecte tècnic com a conseqüència de la realització de les obres
projectades.
No es consideraran immobles especialment
beneficiats a aquests efectes, els béns de domini públic municipal afrontadors amb la
superfície de sòl sobre la qual s’executarà
l’obra.
Art. 5. CRITERI DE REPARTIMENT
Tenint en compte l'obra que s'ha d'executar i
les característiques tècniques de la mateixa, es
considera més adequat per a l'equitatiu
repartiment del cost de l'obra o servei entre els
contribuents afectats, aplicar conjuntament els
següents mòduls de repartiment:
METRES LINEALS DE FAÇANA: 50 %
VOLUM EDIFICABLE: 50 %
Art. 6. SUBJECTES PASSIUS
Finques directament beneficiades i padró de
contribuents. Són les incloses en el padró
d’urbana, siguin cases, solars, pallers, habitatges i/o construccions per a activitats econòmiques directament beneficiades, identificades
inicialment amb el nom del propietari o nom
de la casa.
Les persones o entitats concretes que tinguin la
condició de subjectes passius en els termes
assenyalats a l’article 36 de la llei general
tributària, són les que figuren juntament amb
els respectius mòduls de repartiment de quotes
a la relació annexa.
Art. 7. COL·LABORACIÓ CIUTADANA
Els afectats per les obres esmentades podran
constituir l’Associació Administrativa de Contribuents, dins del període d’exposició al públic de l’acord d’imposició i ordenació.
Art. 8. MERITACIÓ
Les contribucions especials es meritaran en el
moment en què les obres s’hagin executat. No
obstant això, d’acord amb allò que disposa
l’art. 33.2 del text refós de la LHL, un cop
aprovat l’acord d’adjudicació de l’obra,
s’exigirà per anticipat el pagament de les
quotes aprovades provisionalment.
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Art. 9. FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT
Un cop notificada al subjecte passiu la quota
provisional i d’acord amb allò previst a l’art.
32.3 del text refós la LHL, l’Ajuntament podrà
concedir, a sol·licitud de la persona interessada
el fraccionament del pagament en quatre
terminis trimestrals.
Art. 10è.- DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot allò no previst en aquesta ordenança
fiscal específica regirà l’Ordenança Fiscal
General de Contribucions Especials que té
aprovada aquest ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL.
D’acord amb l’article 17.4 del text refós de la
Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, aquesta ordenança fiscal
no entrarà en vigor fins que el seu text íntegre
hagi estat publicat al BOP de Girona.
Contra el present acord que posa fi a la via
administrativa, pot interposar recurs de
reposició, en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent de la publicació en el BOP,
amb caràcter previ al recurs contenciós administratiu, davant el jutjat Contenciós-Administratiu del tribunal Superior de Justicia, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la resolució del recurs segons L’article 46 de la Llei de la jurisdicció Contenciosa
i Administrativa.
L’Armentera, 11 d’abril de 2008
Josep Oliveras Tubert
Alcalde

Núm. 5250
AJUNTAMENT
D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Anunci d’aprovació definitiva d’establiment del servei de menjador escolar
El ple de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, en sessió de data 7 d’abril de 2008, va
adoptar, entre altres, l’acord següent:

el termini de dos mesos des de la recepció
d’aquesta notificació, si bé es pot interposar
qualsevol altre recurs o acció que es consideri
convenient.
ANNEX: Text íntegra del reglament.
REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL
DE MENJADOR ESCOLAR
Art.1
L’objecte d’aquest reglament és la regulació de
la prestació del servei públic municipal de
menjador escolar, activitat que resta assumida
com a pròpia per aquest Ajuntament.
Art.2
L’activitat pròpia del servei de menjador escolar és assumida per l’Ajuntament d’Avinyonet
de Puigventós d’acord amb l’art.25 i ss de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’art.66 i ss 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.
Art.3
El servei municipal de menjador escolar es
prestarà sota la forma de gestió directa per la
mateixa organització de l’Ajuntament.
La forma de prestació del servei podrà
modificar-se de conformitat amb allò que
determina la normativa de règim local.
Art.4
Les prestacions que es donaran a través del
servei esmentat seran les següents, amb les
determinacions que en cada cas s’especifiquen:
Servei de menjador escolar el qual comprèn:
1. Entrar de forma correcta al menjador, és a
dir, per ordre i sense presses.
2. Fer servir els coberts.
3. Menjar els aliments per ordre (1r, 2n i
postres).
4. Asseure’s bé a taula.
5. Respectar les monitores que treballen i
coordinen el servei de menjador.
Serveis d’acollida, és a dir, d’estada a l’escola
des que acaba l’escola al matí fins que
comença l’escola per la tarda.
Organització d’activitats de lleure per a l’ocupació del temps lliure.

PRIMER.- Establir el servei municipal de
menjador escolar d’acord amb la memòria
justificativa i els documents complementaris
adjunts, servei que es prestarà de forma directa
per part de l’Ajuntament.
SEGON.- Aprovar el projecte d’establiment
del servei públic municipal de menjador escolar.
TERCER.- Aprovar el reglament del servei, i
disposar-ne la publicació íntegra al BOP, al
DOCG la referència de l’anunci al BOP, i al
taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

En cas que algun dels usuaris tingui problemes
de salut, podrà demanar que se li confeccioni
un menú de règim, però caldrà dir-ho a la
tutora abans d’entrar a classe.

Contra els acords i les disposicions anteriors,
que son definitius en via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós-administratiu
davant la sala Contenciosa i Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en

Art.5
Per tal d’accedir a les prestacions esmentades
en l’article anterior, caldrà haver-se presentat
la corresponent sol·licitud a les oficines de
l’Ajuntament. L’admissió comportarà la decla-

Tots els serveis descrits es prestaran tenint en
compte les limitacions d’espai, personal i
materials de què es disposi.

