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Núm. 8.280
AJUNTAMENT DE
PERALADA
Edicte
...
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 20 d’abril de
2001, va adoptar per majoria absoluta els següents acords, que
han estat elevats a definitius en virtut del que disposa l’article
17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre:
“Primer. Establir i ordenar provisionalment, com a tribut
propi, la taxa per la retirada i/o immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública.
Segon. Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la retirada i/o immobilització de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública.
Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el
termini de 30 dies hàbils, mitjançant un anunci que es publicarà
al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi que les persones interessades puguin formular-hi les
reclamacions i/o al·legacions que estimin pertinents.
Quart. Si no es presenten reclamacions o al·legacions, els
acords provisionals s’entendran elevats a definitius sense cap
altre tràmit i l’ordenança entrarà en vigor una vegada complert
el tràmit exigit per l’article 17, apartat 4, de la Llei 39/1988, de
28 de desembre.”
Contra aquests acords i contra l’ordenança que es publica a
continuació com annex, 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 de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
Província.
Peralada, 9 de juliol de 2001.— L’Alcalde. Signat: Joan
Padern i Casanovas.
ANNEX
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS SINGULARS DE
REGULACIÓ I CONTROL DEL TRÀNSIT URBÀ (RETIRADA I/O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA)
FONAMENT I NATURALESA
Article 1. En ús de les facultats atorgades per l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la retirada i/o
immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, que es regeix per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveu
l’article 58 de la Llei 39/1988 esmentada.
FET IMPOSABLE
Article 2. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de:
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a) Retirada de vehicles els conductors o propietaris dels
quals, després d’haver estat advertits per mobilitzar-los, no
corregeixin la deficiència que ha motivat la mesura;
b) Retirada de vehicles abandonats o estacionats abusivament a la via pública;
c) La immobilització o retirada de vehicles en els supòsits
previstos en l’Ordenança municipal de circulació, i d’altres
supòsits establerts legalment.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 3. L’obligació de contribuir neix per l’aplicació de
l’article 7 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial, modificat per la Llei 5/1997 de
24 de març, i afecta qualsevol vehicle el conductor o propietari
del qual, després d’haver estat advertit a mobilitzar-lo per
l’agent de circulació, no corregeixi la deficiència causant de
l’advertència, i la permanència d’un vehicle al carrer pel fet de
trobar-se estacionat a la via pública de manera que impedeixi la
circulació, signifiqui un perill o la destorbi greument, així com
en el supòsit d’abandonament del vehicle.
SUBJECTE PASSIU
Article 4. En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats o immobilitzats, els quals estan obligats a pagar les
tarifes que s’assenyalen, amb independència de la multa que
correspongui segons la infracció comesa.
TARIFES
Article 5. Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:
Retirada de vehicles a la via pública
Pessetes
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles
de 3 rodes i altres característiques similars
4.000
2. Automòbils de turisme, camions i
similars fins a 3.500 kg de PMA
10.000
3. Tota mena de vehicles amb P.M.A.
superior a 3.500 kg de PMA
15.000
Immobilització de vehicles
1. Tota mena de vehicles
Dipòsit de vehicles, a partir de 24 hores
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles
de 3 rodes i altres de característiques
anàlogues
2. Automòbils de turisme, camions i
similars fins a 3.500 kg de PMA
3. Tota mena de vehicles amb PMA
superior a 3.500 kg de PMA

Euros
24,04
60,10
90,15

5.000

30,05

300

1,80

1.200

7,21

2.500

15,03

NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ
Article 6. El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de
la prestació del servei. L’import de la taxa es fa efectiu a l’oficina corresponent contra el lliurament d’un comprovant que
dóna l’Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els
imports recaptats s’ingressen diàriament als comptes restringits
oberts amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l’Ajuntament.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 7. Els encarregats del cobrament a les oficines municipals corresponents són responsables de la defraudació que es
pugui produir en l’expedició dels comprovants referits, amb la
penalització conseqüent d’acord amb les disposicions legals
vigents.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigència a partir del dia
següent al de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la

Núm. 8.396
AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA
Anunci
...
Per Decret d’Alcaldia Presidència de
data 23 de juliol de 2001, s’ha aprovat
inicialment el Projecte bàsic per a la
construcció d’una llar d’infants a Riells i
Viabrea amb un pressupost d’execució
per contracte de 42.673.025 ptes., IVA
inclòs (256.470,05 euros).
Per tot això, se sotmet a exposició
pública per un termini de trenta dies,
comptats des de l’última publicació, per
tal que es puguin presentar al·legacions o
reclamacions, considerant que, si en el
termini esmentat no se’n presenten,
l’esmentat document s’entendrà aprovat
definitivament sense necessitat de cap
nou acord.
Riells i Viabrea, 23 de juliol de
2001.– L’Alcalde-President. Signat: Josep
Ferrer i Ferrés.
...

Núm. 8.288
AJUNTAMENT DE
RIPOLL
Urbanisme i Serveis
Edicte
...
El Sr. Manuel Muñoz Oliveros, en
qualitat de Director de “Tallers Casals,
S.A.” ha sol·licitat la legalització d’una
activitat de Fabricació de màquines i útils
de bricolatge a desenvolupar a la Ctra.
Sant Joan, s/n.
D’acord amb l’article 43 del Decret
136/99, de 18 de maig, pel que s’aprova
el Reglament General de desplegament de
la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, s’ha obert informació pública, durant el termini de vint dies,
perquè aquelles persones que d’alguna
manera es considerin afectades per causa

Província de Girona i continuarà vigent mentre no se n’aprovi la
seva modificació o derogació.
...

de l’activitat que es pretén establir,
puguin fer les observacions pertinents.
L’expedient es troba i pot ésser consultat en hores d’oficina a l’Àrea d’Urbanisme, Obres i Serveis Municipals
d’aquest Ajuntament.
Ripoll, 13 de juliol de 2001.— El
Regidor Delegat Medi Ambient. Signat:
Joan Casas i Capdevila.
...

Núm. 8.362
AJUNTAMENT DE
RIUDAURA
Anunci
De l’Ajuntament de Riudaura,
sobre contractació d’obres
...
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2001.
Comarca: Garrotxa
Corporació local: Riudaura
Aprovats pel Ple de l’Ajuntament el
plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la subhasta pública
per a la contractació de l’obra que es
detalla a continuació, inclosa en el Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya, any
2001, i atès l’article 270 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, s’exposa al públic
pel termini de vint dies hàbils, a’efecte de
presentació de possibles reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia la subhasta
pública, si bé condicionada al que disposa
l’art. 78 del Reial Decret Legislatiu
2/2000 de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
1.- Entitat adjudicatària:
a) Organisme: Ajuntament de Riudaura
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria
c) Número d’obra: AT-2001/31-PG
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció del projecte: Planta
solar fotovoltaica.

b) Divisió per lots i números. No procedeix.
c) Lloc d’execució: Riudaura
d) Termini d’execució: 3 mesos
3.- Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Subhasta pública.
4.- Pressupost base de licitació:
Import total: 8.900.000,- PTA, IVA
vigent inclòs.
5.- Garanties:
La garantia definitiva a constituïr serà
del 4% d’aquest preu.
6.- Obtenció de documentació i informació:
Depenen dels dies:
a) Entitat: Ajuntament de Riudaura.
Domicili: Plaça del Gambeto, 1
Localitat i codi postal: Riudaura
17179
Telèfon: 972- 26.44.22
FAX: 972- 27.20.25
b) Entitat: Consell Comarcal de la
Garrotxa
Domicili: Av. Onze de Setembre, 22
Localitat i codi postal: Olot 17800
Telèfon: 972- 27.49.00
FAX: 972.27.15.94
c) Data límit per a l’obtenció de
documents i informació: Sis dies abans de
prescriure la presentació d’ofertes.
7.- Requisits específics del contractista:
a) Clasificació : Grup I, Subgrup 9.
b) Altres requisits: Els establerts en
els plecs de claùsules administratives particulars.
8.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: Vint-isis dies naturals posteriors al de l’última
publicació d’aquest Edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya.
b) Documentació a presentar: La
detallada en els plecs de clàusules administratives particulars.

