
Capçanes, del PAM 2008-2011, acceptar la renuncia i incloure
una nova obra de l'Ajuntament de Capçanes i redistribuir la
subvenció concedida a l'ajuntament de Santa Coloma de Queralt.

Aprovar diverses contractacions menors de diferents
Organismes Autònoms de la Diputació de Tarragona.

Adjudicar provisionalment el contracte del subministrament i
instal·lació d'un sistema de localització a través de
GPS/GMS/GPRS per a 20 vehicles del Parc de Maquinària de la
Diputació de Tarragona.

Desestimar la petició de prórroga i declarar la finalització del
contracte del servei de transport de personal de la Brigada de
carreteres, amb centre de treball a Tortosa, subscrit amb l'empresa
La Hispano de Fuente en Segures, SA (HIFE, SA).

Desestimar la petició de prórroga del contracte del servei de
sega i esbrossada de cunetes i marges de les carreteres de la
Diputació de Tarragona, zona: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i
Ribera d'Ebre subscrit amb l'empresa Ute SERVIDEL, SLU-ITEM
Serveis Auxiliars de la Construcció i iniciar els tràmits de la nova lici-
tació.

Retornar garanties definitives constituïdes amb motiu de diversos
contractes. 

Concedir permisos i liquidar taxes per expedició de permisos
d'obres dels Serveis Tècnics Territorials.

Liquidar preus públics que han de pagar els ens locals de la
província de Tarragona per l'ajuda tècnica en la redacció de
projectes i direcció d'obres.

Liquidar preus públics que han de pagar els ajuntaments per
l'ajuda tècnica en treballs qualificats.

Anul·lar la liquidació N1/2009/17 practicada a l'Ajuntament
de Vallclara i aprovar, en el seu lloc, la liquidació N1/2009/158.

Aprovar justificants de diverses aportacions i subvencions
concedides a Entitats, regulades per convenis.

Acceptar la documentació justificativa i lliurar l'aportació de la
Diputació de Tarragona al Consorci Forestal de Catalunya (CFC)
per al desenvolupament del projecte de "Gestió i dinamització
socioambiental dels Boscos del Castell d'Escornalbou" (conveni
2006).

Aprovar les justificacions de diverses subvencions de la Unitat
de Medi Ambient del SAM (amb reducció de la subvenció
concedida).

Aprovar les justificacions de diverses subvencions del Patronat
de Turisme (amb reducció de la subvenció concedida).

Aprovar justificants de subvencions i certificacions del PAM.

Aprovar justificants de despeses i reconeixement d'obligacions
(factures).

Deixa sense efecte i anul·lar el pagament i les operacions
comptables de la factura núm. 900522.

Aprovar comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.

Tarragona, 6 de març de 2009. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

AJUNTAMENTS

2009/3369 – AJUNTAMENT DE L’ALDEA

Edicte

L'Ajuntament en sessió plenària realitzada el 19 de desembre de
2008, va aprovar inicialment la modificació de les ordenances
fiscals següents:

- Ordenança fiscal número 10: tractament i eliminació d'escom-
braries i altres residus urbans.

- Ordenança fiscal número 12: conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local.

- Ordenança fiscal número 16: taxa pel subministrament d'aigua.
Creació de l'Ordenança municipal de control de culícids.

Durant l'exposició pública que es va dur a terme, no es va produir
cap tipus d'al·legació o reclamació, per la qual cosa aquell acord va
esdevenir definitiu.

Es transcriu alhora el text íntegre de la modificació de les orde-
nances fiscals i creació de l'ordenança de control de culícids.

Contra aquest acord es pot interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació
d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

L'Aldea, 16 de febrer de 2009. --- L'alcalde-president, Daniel
Andreu i Falcó.

PROJECTE DE MODIFICACIÓ D'ORDENANÇA FISCAL

NÚMERO 10 TAXA PER RESOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ
D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS

L'Ordenança fiscal número 10 reguladora de la taxa per reco-
llida, tractament i eliminació d'escombraries i atlres residus urbans,
aprovada mitjançant acord plenari adoptat el dia 16 de novembre
de 2007, i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 18
del dia 22 de gener de 2008 determina, entre d'altres:

Article 6. Quota tributària.
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de

local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels
immobles. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 

TIPOLOGIA D'IMMOBLES ANY 2009
Vivendes familiars 60,00 euros
Bars i cafeteries 100,00 euros
Hotels, fondes i residències 100,00 euros
Locals industrials 75,00 euros
Locals comercials 75,00 euros

I ara es proposa modificar-la per tal que hi digui:

Article 6. Quota tributària.
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de

local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels
immobles. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 

TIPOLOGIA D'IMMOBLES ANY 2009
Vivendes familiars 60,00 euros
Magatzems / locals d'ús domèstic 60,00 euros
Bars - Cafeteries - Bars Musicals- Restaurants Bar . 100,00 euros
Hotels, Pensions, residencies, fondes 100,00 euros
Locals industrials 75,00 euros
Locals comercials 75,00 euros
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NÚMERO 12 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS
LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS

FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

L'Ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa per pres-
tació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i atlres
serveis fúnebres de caràcter local, aprovada mitjançant acord plenari
adoptat el dia 3 d'agost de 2005, i publicada al Butlletí Oficial de
la Província número 193/1 del dia 23 d'agost de 2005 determina,
entre d'altres:

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa

següent:

CONCESSIONS DE NÍNXOLS ANY 2005 euros
Concessió nínxols 1a fila 669,32 euros
Concessió nínxols 2a fila 831,76 euros
Concessió nínxols 3a fila 539,35 euros
Concessió nínxols 4a fila 99,43 euros

INHUMACIONS ANY 2005 euros
Nínxols 1a fila 40,62 euros
Nínxols 2a fila 40,62 euros
Nínxols 3a fila 28,92 euros
Nínxols 4a fila 22,10 euros
Fossa comú 7,16 euros
Inhumacions de fetus 5,72 euros

EXHUMACIONS ANY 2005 euros
Nínxols 1a fila 40,62 euros
Nínxols 2a fila 40,62 euros
Nínxols 3a fila 29,18 euros
Nínxols 4a fila 22,10 euros

TRASPÀS DE NÍNXOLS ANY 2005 euros
Nínxols 1a fila 78,96 euros
Nínxols 2a fila 105,60 euros
Nínxols 3a fila 68,88 euros
Nínxols 4a fila 52,64 euros

LLICÈNCIES PER DECORAR ANY 2005 euros
Làpida 25,99 euros
Marc 10,40 euros
Retocar parets 20,80 euros
Qualsevol altra decoració 15,60 euros

CANON ANUAL DE CONSERVACIO ANY 2005 euros
Per cada nínxol 11,37 euros

CONDUCCIÓ DE CADÀVERS ANY 2005 euros
Per cada enterrament 28,60 euros

I ara es proposa modificar-la per tal que hi digui:

CONCESSIONS DE NÍNXOLS ANY 2009
Concessió nínxols 1a fila 669,32 euros
Concessió nínxols 2a fila 831,76 euros
Concessió nínxols 3a fila 539,35 euros
Concessió nínxols 4a fila 99,43 euros

INHUMACIONS ANY 2009
Nínxols 1a fila 40,62 euros
Nínxols 2a fila 40,62 euros
Nínxols 3a fila 28,92 euros
Nínxols 4a fila 22,10 euros
Fossa comú 7,16 euros
Inhumacions de fetus 5,72 euros

EXHUMACIONS / TRASLLAT RESTES ANY 2009
Nínxols 1a fila 40,62 euros
Nínxols 2a fila 40,62 euros
Nínxols 3a fila 29,18 euros
Nínxols 4a fila 22,10 euros

TRASLLAT DE RESTES A UN ALTRE CEMENTIRI 40,62 euros

CANVI DE TITULARITAT NINXOL ANY 2009
Nínxols 1a fila 78,96 euros
Nínxols 2a fila 105,60 euros
Nínxols 3a fila 68,88 euros
Nínxols 4a fila 52,64 euros

LLICÈNCIES PER DECORAR ANY 2009
Làpida 25,99 euros
Marc 10,40 euros
Retocar parets 20,80 euros
Qualsevol altra decoració 15,60 euros

CANON ANUAL DE CONSERVACIO ANY 2009
Per cada nínxol 11,37 euros

NÚMERO 16 TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

L'Ordenança fiscal número 16 reguladora de la taxa pel submi-
nistrament d'aigua, aprovada mitjançant acord plenari adoptat el dia
16 de novembre de 2007, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província número 18 del dia 22 de gener de 2008 determina, entre
d'altres:

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifa 1
SUBMINISTRAMENT ANY 2008 euros
QUOTA DE SERVEI
Fins a 13 mm 15,37 euros/ab/trimestre
De 15 a 20 mm 29,78 euros/ab/trimestre
A partir de 25 mm 39,42 euros/ab/trimestre

ÚS DOMÈSTIC
Fins a 18 m3/trimestre 0,2404 euros/m3

De 18 a 36 m3/trimestre 0,3606 euros/m3

De 36 a 54 m3/ trimestre 0,4808 euros/m3

De 54 a 72 m3/trimestre 0.6010 euros/m3

Excés de 72 m3/trimestre 0.9015 euros/m3

ÚS INDUSTRIAL 
Fins a 50 m3/trimestre 0,3606 euros/m3

De 50 a 100 m3/trimestre 0,4207 euros/m3

Excés de 100 m3/trimestre 0,6010 euros/m3

CONSERVACIÓ D'ESCOMESES I COMPTADORS
Fins a 13 mm 1,64 euros/ab/trimestre
De 20 mm 2,90 euros/ab/trimestre
De 25 mm i superiors 4,17 euros/ab/trimestre

Tarifa 2. Connexió
S'estableix un cànon de connexió de 100,00 euros per cadascun

dels habitatges i locals que expressi el projecte d'obres, sense
perjudici de la comprovació i investigació que es dugui a terme per
part de l'Administració municipal o de l'empresa concessionària del
servei (SOREA).

I ara es proposa modificar-la per tal que hi digui:

SUBMINISTRAMENT ANY 2009 euros
QUOTA DE SERVEI DOMÈSTIC
Fins a 18 m3/trimestre 10,76 euros/ab/trimestre
De 18 a 36 m3/trimestre 13,06 euros/ab/trimestre
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SUBMINISTRAMENT ANY 2009 euros
De 36 a 54 m3/ trimestre 15,37 euros/ab/trimestre
De 54 a 72 m3/trimestre 23,04 euros/ab/trimestre
més de 72 m3/trimestre 23,04 euros/ab/trimestre

ÚS DOMÈSTIC
Fins a 18 m3/trimestre 0,2404 euros/m3

De 18 a 36 m3/trimestre 0,3786 euros/m3

De 36 a 54 m3/ trimestre 0,5289 euros/m3

De 54 a 72 m3/trimestre 0,6912 euros/m3

més de 72 m3/trimestre 1,0818 euros/m3

QUOTA DE SERVEI INDUSTRIAL
Comtpador fins a 13 mm 16,13 euros/ab/trimestre
Comptador de 20 a 25 mm 31,26 euros/ab/trimestre
Comptador de més de 25 mm 41,39 euros/ab/trimestre
ÚS INDUSTRIAL 
Fins a 50 m3/trimestre 0,3786 euros/m3

De 50 a 100 m3/trimestre 0,4838 euros/m3

Més de 100 m3/trimestre 0,7513 euros/m3

CONSERVACIÓ D'ESCOMESES I COMPTADORS
Comptador de 13 mm 1,35 euros/ab/trimestre
Comtpador de 20 mm 2,52 euros/ab/trimestre
Comptador de 25 mm 4,77 euros/ab/trimestre
CONNEXIÓ XARXA 205,12 euros/UT

PROVISIONAL OBRES
Connexió xarxa 205,12 euros/UT
Consum provisional obres
Fins a 50 m3/trimestre 0,3786 euros/m3

De 50 a 100 m3/trimestre 0,4417 euros/m3

Més de 100 m3/trimestre 0,6311 euros/m3

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONTROL DE CULÍCIDS

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Fonamentació.
1. La present Ordenança té la seva justificació en el que disposa

l'article 43 de la Constitució Espanyola "es reconeix el dret a la
protecció de la salut" i "és competència dels poders públics organitzar
i tutelar la salut pública a través de mesures preventives, etc.", la Llei
14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, l'article 4 de la Llei
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim i l'article 8
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.

2. Per a l'aprovació i publicació de la mateixa, s'estarà al que
disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril i els
articles 177 i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Article 2.
1. L'objecte d'aquesta Ordenança és regular les condicions a les

que s'hauran de sotmetre totes aquelles actuacions encaminades al
control dels Culícids en aquest terme municipal, així com la inter-
venció municipal en aquelles activitats i situacions per tal de garantir
la salubritat pública, qualitat de vida i benestar dels seus ciutadans.

2. Aquesta ordenança neix amb l'esperit d'establir una conducta
responsable en els ciutadans, atès que el problema generat per un
particular, no sols li afecta a ell, sinó que afecta a la resta de la
col·lectivitat.

Article 3.
1. El municipi delega la competència del control dels Culícids del

seu terme municipal al CODE, per motius de salubritat pública,
qualitat de vida i benestar dels seus ciutadans.

2. Els controls es realitzaran amb el personal que disposa el
CODE, baix la supervisió dels seus tècnics, aplicant com a base de

control el mètode antilarvari (seguiment dels punts de cria i control
larvari de les poblacions generades), utilitzant els productes antilar-
varis més adequats, eficaços, respectuosos amb la fauna acom-
panyant, autoritzats i més punters.

3. A grans trets, el control de culícids s'aplica en tres àmbits:
urbà, agrícola i el d'espais naturals. Cadascun d'ells amb metodo-
logia, tècnica i objectius concrets.

4. Sols en moments de forta presència de mosquits en una àrea
determinada, motivat per la impossibilitat material o física de control
d'un focus larvari pròxim de grans magnituds, està previst realitzar
controls adulticides. Aquests es realitzaran per mitjà terrestre,
mitjançant la nebulització de productes adulticides de manera
controlada, homologats i autoritzats pels organismes corresponents.

Article 4.
1. Respecte de la problemàtica urbana, generada fonamen-

talment pels mosquits del gènere Culex, es fixen els següents criteris
d'obligat compliment, per part dels particulars:

a) En la delimitació del nucli urbà, queda prohibit el rec per
inundació de camps de conreu, solars i d'altres terrenys,
que suposi una inundació total o parcial de la superfície, la
qual comporti que el terreny estigui inundat més de dos
dies, evitant així, el més que provable, desenvolupament de
les larves de mosquits.

b) Les parcel·les o solars urbans edificats o no, inclosos en
l'àrea esmentada, el propietari vetllarà perquè es
mantinguin les següents condicions:
- evitar la inundació de la parcel·la.
- evitar l'existència de l'aigua peridomèstica (tota aigua de
tipus sanitari o d'ús domèstic, haurà d'estar conduïda de
forma soterrada al corresponent clavegueram municipal).

- de no disposar de zona de clavegueram municipal, i
utilitzar una fossa sèptica, aquesta haurà d'estar sote-
rrada, amb les corresponents obertures (ventilació i
buidat), totalment tapats amb tela mosquitera. Serà
responsabilitat del propietari la corresponent revisió
periòdica d'aquesta tela, amb la finalitat de garantir el seu
perfecte estat de conservació, evitant així, que aquestes
aigües siguin utilitzades com a punts de proliferació de
mosquits.

- tenir el conjunt de la parcel·la o solar net i sense acumu-
lació d'andròmines ni recipients (pneumàtics, bidons,
poals, llaunes, etc.), és a dir, tot element que pugui
contenir aigua de pluja, ja que aquesta esdevé un
excel·lent punt de cria de mosquits.

- procurar que l'aigua retinguda en els sifons exteriors de
l'habitatge, no pugui allotjar poblacions de mosquits. Es
recomana afegir-hiperiòdicament un rajolí de gas-oil o oli,
que formarà una petita pel·lícula superficial, que inhibeix
el desenvolupament larvari.

- els dipòsits d'aigua potable, de les teulades o soterrats, es
mantindran en perfecte estat de conservació i amb la seva
tapa corresponent.

- d'existir alguns punts d'acumulació d'aigua (piscina, bassa
de reg o ornamental), aquestes estaran ben entretingudes.
La primera clorada, i les altres col·locant peixes larvofags,
que mantindran el lloc net de larves de mosquit (en aquest
cas el CODE pot facilitar aquests peixos).

- de criar animalets a la parcel·la o solar, es procurarà
canviar l'aigua dels abeuradors i demés punts d'aigua, al
menys un cop a la setmana, evitant així, el desenvolu-
pament larvari.

Article 5.
1. Respecte a les activitats industrials que comportin acumulació

exterior d'aigua, aquesta serà vigilada pels responsables de l'acti-
vitat, perquè no esdevingui un focus de cria.

2. Tota acumulació de possibles receptacles d'aigua no podran
ser dipositats a l'exterior. De ser materialment impossible, aquests
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hauran d'estar tapats amb una lona impermeable, evitant que l'aigua
de pluja pugui acumular-se i esdevenir un focus de cria. Presenta
especial menció, l'acumulació de pneumàtics usats a d'intempèrie.

3. Tota possible implantació d'una activitat que comporti l'acu-
mulació d'aigua exterior, o bé condicioni el normal desenvolupament
de la campanya de control, haurà de ser estudiat el projecte d'im-
plantació, pels serveis tècnics municipals i el tècnic del CODE.

Article 6.
1. Tota superfície de terreny de titularitat privada que no estigui

conreada hi hagi esdevingut erm el propietari estarà obligat a:
a) permetre el lliure accés al personal especialitzat en el

control de mosquits.
b) no modificar el comportament hídric de la zona que afavo-

reixi la periòdica inundació no natural d'aquests terrenys.
Així com fer el necessari per tal que la superfície no esde-
vingui un focus de cria artificial de cria de mosquits, espe-
cialment del gènere Aedes.

c) previ informe dels tècnics de CODE quan es detectin
anomalies d'aquest tipus seran objecte d'un estudi apro-
fundit per part dels tècnics municipals corresponents i llurs
propietaris, a fi de cercar la formula idònia per resoldre la
problemàtica generada per aquest focus de cria. Cas de
ser necessari de dur a terme treballs de millora, aquests
seran a càrrec del propietari.

Article 7.
Als efectes dels apartats anteriors, la classificació urbanística,

qualificació, zonificació i sector urbanístics són els que figuren al
planejament vigent en cada moment al municipi.

CAPÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI

Article 8.
1. Totes aquelles finques de la que no es pugui obtenir una

producció agrícola per raó de l'aplicació d'aquesta ordenança,
hauran de mantenir, per part del seus respectius propietaris en condi-
cions d'higiene i salubritat pública.

2. En cas d'incompliment, l'ajuntament de L'Aldea podrà, amb
caràcter subsidiari, procedir als treballs corresponents, a càrrec del
propietari de la finca.

Article 9.
1. Les contravencions a la present ordenança seran objecte de

tramitació del corresponent expedient sancionador, sense perjudici de
les responsabilitats civils i penals que se'n poguessin derivar.

2. Les infraccions es qualificaran en lleus, greus i molt greus, per
la Llei 11/1999, de 21 d'abril, en la seva Disposició addicional
única, atenent al grau de perjudici produït, intencionalitat, benefici
obtingut i reincidència, segons el que es preveu al Reial Decret
1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del
Procediment per a l'exercici de la Potestat Sancionadora, que ha de
correspondre sempre el municipi on s'han comès la falta, el qual
haurà de tramitar -prèvia denuncia del personal del CODE, motivada,
justificada i documentada- l'expedient corresponent.

3. En efecte: Tant l'article 4 de la LRBR que atribueix "a les
Administracions Públiques de caràcter territorial, i dins l'esfera de les
seves competències, en tot cas, les potestats d'execució forçosa i
sancionadora", com als articles 7 i 8 de la Llei 30/1992, (pel que
fa als "Convenis-Consorcis", etc) i als articles 127 a 138 de la
mateixa llei, en la redacció que els dóna la Llei 4/1999, de 13 de
gener, no es preveu que -pel principi de legalitat- les Administracions
Públiques "puguin" delegar ni transferir la que els és competència
pròpia, exclusiva i excloent, en un Consorci, que té tan sols unes fina-
litats concretes i uns mitjans per al desenvolupament dels seus fins,
però que no pot "suplantar" a les Administracions que integren el
Consorci pel que fa a la potestat sancionadora. I si la potestat sancio-
nadora ha de tenir el seu suport en la "Llei" (principi de legalitat
articles 127 i 129 Llei 30/92) és clar, i així ho estableix la

Sentència, del T.S. de 20 de gener de 1987, com la posterior (entre
altres) de 13 de novembre de 1995 que "és necessària una regulació
de les infraccions i sancions "en seu de llei".

Article 10.
1. Les infraccions lleus es sancionaran amb multa de fins a

150,25 euros.
2. Les infraccions greus es sancionaran amb multa de fins a

1502,53 euros.
3. Les infraccions molts greus es sancionaran amb multa de fins a

3005,06 euros.

Disposició final
La present Ordenança, en tot allò que no contradigui el que

disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril i el 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, entrarà en vigor al dia següent d'estar publicat el
seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i romandrà vigent
fins que no s'acordi la seva modificació i/o derogació.

2009/2016 – AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Edicte

Sol·licitada per la mercantil Frisian Horses SL, llicència municipal
per l'obertura de l'establiment i exercici de l'activitat dedicada a
obertura de centre hípic, ubicat al polígon 24, parcel·la 130, del tm
d'Amposta.

De conformitat amb el que determinen els articles 48 i següents
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei d'urbanisme, es sotmet el projecte i la sol·licitud a
informació pública per un termini d'un mes, comptat a partir del
següent al de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de
la Província, als efectes del seu examen i presentació de reclama-
cions o al·legacions, podent consultar-se l'expedient en el
Departament d'Obres d'aquest Ajuntament (exp. 119/2008).

Amposta, 9 de febrer de 2009. --- L'ALCALDE, Manel Ferré i
Montañés.

2009/3553-U – AJUNTAMENT DE BATEA

Edicte

L'Alcaldia de l'Ajuntament de Batea, mitjançant resolució de data
6 de març de 2009, va aprovar inicialment els plecs de clàusules
econòmico administratives particulars i tècniques per a la contractació
de l'obra d'arranjament de la Travessia de Tarragona.

D'acord amb l'article 277.1 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 i l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, s'exposa al públic, per la tramitació
d'urgència, els esmentats plecs de clàusules per un termini de deu dies
hàbils, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació d'aquest
edicte en el BOPT i DOGC, perquè es puguin presentar reclamacions.

Batea, 6 de març de 2009. --- L'alcalde, Joaquim Paladella
Curto.

2009/3487-U – AJUNTAMENT DE BOT

Anunci

El Ple d'aquest Ajuntament, en data 19 de gener de 2009 va
aprovar inicialment els projectes d'obra "Pavimentació carrer Pau
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