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AJUNTAMENT DE SUDANELL
EDICTE

2286

L’Ajuntament ple, en sessió del dia 6 de març de 2001, aprovà
inicialment els estatuts de la societat “Elèctrica Sudanell S.L.”.
S’exposa al públic durant el termini de trenta dies, podent-se
examinar l’expedient a la Secretaria de l’Ajuntament, en horari
d’oficina, i presentar les observacions i reclamacions que es
creguin adients.
Sudanell, 15 de març de 2001.
L’Alcalde (il·legible).

−♦−
AJUNTAMENT DE TALARN
EDICTE

2350

Aprovat pel ple de l’Ajuntament, en sessió de 2-2-2001,
l’expedient d’anul·lació de drets reconeguts d’exercicis tancats,
per tal d’integrar-lo en la liquidació del pressupost de 2000.
S’exposa al públic durant el termini de quinze dies, a fi que es
pugui examinar, i si s’escau presentar reclamacions. En cas de no
presentar-se cap, es considerarà definitivament aprovat.
Talarn, el Pallars Jussà, 19 de març de 2001.
L’alcalde, Ramon Erta i Gallart.

−♦−
AJUNTAMENT DE TARRÉS
EDICTE

2495

De l’Ajuntament de Tarrés, sobre informació pública per a la
cessió de domini d’un bé.
Es fa públic que en virtut del decret de l’Alcaldia de 12 de març
de 2001, s’ha tramitat l’expedient administratiu per cedir
gratuïtament a la Fundació Catalana Privada de Llars
Residencials, el domini de les finques següents del terme
municipal de Tarrés:
Polígon 3, parcel·les 156, 157 i 158 per a la implantació de
l’equipament residencial, cultural i recreatiu a Tarrés.
Aquest expedient se sotmet a informació pública per un termini
de 30 dies des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el
BOP de Lleida, perquè les persones afectades puguin consultarlo a la Secretaria de l’Ajuntament i presentar les al·legacions que
considerin oportunes.
Tarrés, 23 de març de 2001.
L’alcalde, Jesús Domènech Palau.

−♦−
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
ANUNCI

2487

El ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella del dia 25 de
gener de 2001, aprovà inicialment la imposició i l’establiment de
la taxa per la prestació del servei de llar d’infants, així com
l’ordenança número 13, reguladora de l’esmentada taxa.
Aquest acord provisional, l’ordenança fiscal núm. 13 i els
expedients han estat exposats al públic durant el termini de trenta
dies hàbils, mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de la
Província núm. 17 del 8 de febrer de 2001 i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, perquè els interessats els examinessin i hi
poguessin presentar reclamacions. Atès que no ha estat
presentada cap reclamació, aquests acords han estat elevats a
definitius.
Per tot això, i d’acord amb l’article 17.4 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals es publica
l’anterior acord com a definitiu i el text íntegre i definitiu de
l’ordenança següent:

Ordenança fiscal núm. 13
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE LLAR D’INFANTS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat al que
disposen els articles 15 a 27 i 58 de la LHL, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació del servei de llar d’infants.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de
llar d’infants.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei
general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats pel servei
local establert a l’article anterior, que presti aquesta entitat local.
Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del
subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es
refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les
societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb
l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Quota tributària
2.
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, que
s’assenyala d’acord a la tarifa que conté l’article següent.
Article 6. Tarifa
La tarifa a què es fa referència en l’article anterior s’estructura de
la següent manera:
CONCEPTE

IMPORT

Matrícula .............................................................................4.000
Quota mensual......................................................................9.485
Article 7. Meritament
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment
en què s’iniciï la realització del servei.
Article 8. Recaptació
El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà pels interessats contra
rebut que expedirà l’encarregat de recaptació.
Article 9. Infraccions i sancions
En tot el que sigui relatiu a la qualificació d’infraccions
tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas,
hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la llei
general tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia de la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. Es mantindrà
vigent mentre no sigui modificada o derogada.
Contra els acords anteriors es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia de la
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, tot
això de conformitat amb allò que disposen els articles 10.1, 25.1
i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, de 13 de juliol de 1998. No obstant això, es pot
interposar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent, d’acord
amb allò que disposa l’art. 58.2 de la Llei 30/1992.
La Torre de Capdella, 22 de març de 2001.
L’alcalde, Josep Soldevila i Tartera.

− ♦−
AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
ANUNCI

2316

Sobre publicació canvi de nom de llicència d’activitat
classificada.
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