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Turisme de la Vall Fosca, i les respectives plantilles orgànica i
relacions de llocs de treball, segons s’anuncià al Butlletí Oficial
de Província número 53, del dia 16 d’abril de 2009, i aprovat
definitivament, es fa públic a continuació el pressupost general
resumit a nivell de Capítols.
INGRESSOS

PRESSUPOST
CORPORACIÓ

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VII
Total

1.530.000,00
150.721,00
221.900,00
414.656,49
126.300,00
1.170.355,26
3.613.932,75

DESPESES

PRESSUPOST
CORPORACIÓ

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol VII
Total

627.500,00
976.469,18
0,00
84.100,00
1.920.863,57
5.000,00
3.613.932,75

PRESSUPOST
P. M. T. VALL FOSCA

0,00
0,00
137.500,00
70.600,00
700,00
0,00
208.800,00
PRESSUPOST
P. M. T. VALL FOSCA

88.300,00
119.900,00
600,00
0,00
0,00
0,00
208.800,00

TRANSF.
INTERNES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSF.
INTERNES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ESTAT
CONSOL.

1.530.000,00
150.721,00
359.400,00
485.256,49
127.000,00
1.170.355,26
3.822.732,75

715.800,00
1.096.369,18
600,00
84.100,00
1.920.863,57
5.000,00
3.822.732,75

−♦−
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
5790

El Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella del dia 17 de
desembre de 2008, aprovà inicialment la modificació de
l’ordenança número 13, reguladora de la taxa per la prestació del
servei de llar d’infants.
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. 146 del 18 de novembre de 2004 i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, per què els interessats els
examinessin i hi poguessin presentar reclamacions. Atès que en
ple de 7 maig de 2009 es van resoldre les al·legacions
presentades, i s’ha procedit a elevar a definitiva l’ordenança.
Per tot això, i d’acord amb l’article 17.4 el Real Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals, es publica el text íntegre de les
modificacions definitivament aprovades:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
Reguladora de la taxa per a 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 en un centre docent de titularitat municipal. “
Article 6. Tarifa
1. La tarifa a que es fa referència en l’article anterior, pel que fa
al servei de la llar d’infants, s’estructura de la següent manera:
CONCEPTE

IMPORT

Matrícula i assegurança ...................................................30 euros
Quota mensual ................................................................80 euros
Quota mensual ½ jornada ...............................................60 euros
2. La tarifa pel que fa al servei diari de menjador escolar és de 4
euros.
3. Pel que fa al casal d’estiu de la llar d’infants les quotes són les
següents:

SETMANA

−♦−

ESTAT
CONSOL.

La Torre de Capdella, 8 de maig de 2009
L’alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil

ANUNCI

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, 8 de maig de 2009
L’alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil

PREU PER
NEN

PREU NEN MÉS
D’UN GERMÀ

PREU NENS
ESCOLA TOT
ANY

PREU NENS
ESCOLA TOT
L’ANY AMB
GERMANS

50 EUROS

45 EUROS

40 EUROS

35 EUROS

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
ANUNCI

6073

Corporació local: Torrefarrera
Comarca: Segrià
Any del Pla Únic d’Obres i de Serveis de Catalunya 2009
Aprovació del plec de clàusules administratives particulars
d’una obra
Aquesta corporació local ha aprovat el plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir el concurs per
procediment obert per contractar l’obra que s’especifica a
continuació. Aquest plec s’ha d’exposar al públic durant vint dies
hàbils, perquè s’hi puguin presentar reclamacions. Així mateix, el
projecte i el plec de clàusules es poden examinar a la Secretaria
d’aquesta corporació local, durant el període de presentació de
proposicions, a les hores d’oficina.
Anunci de concurs públic de l’obra
Simultàniament, aquesta corporació local anuncia el concurs
públic de l’obra condicionada a l’article 122.2 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Dades de l’obra
Títol: “urbanització dels carrers del nucli antic”
Número d’obra: PG DL 843/2009
Pressupost de licitació: 451.538’76 euros
Termini d’execució (en mesos): 12 mesos
Classificació requerida (Grup, subgrup i categoria): Grup A E G
I Subgrup 1 2 3 5 6 7, Categoria D
Data prevista d’inici de l’obra: (dins del termini d’un mes
comptador des de l’adjudicació definitiva)
Presentació de proposicions
Les proposicions s’han de presentar a la Secretaria d’aquesta
corporació local, durant el període de 26 dies naturals posteriors
a la data de publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la
Província, dins de les hores d’oficina. Cada proposant ha de
presentar dos sobres tancats en què ha de constar el següent.
Dades que han de constar en el sobre A
“Sobre A. documentació i referències per al concurs de l’obra
número PG DL 843/2009 titulada: Urbanització dels carrers del
nucli antic”: que presenta (nom i cognoms)”.
Aquest sobre ha d’incloure la documentació a la qual fa
referència el plec de clàusules administratives particulars que
regeix la subhasta.
Dades que han de constar en el sobre B
“Sobre B. Proposició econòmica per optar al concurs de l’obra
número (número), titulada (títol), que presenta (nom i
cognoms)”:
Aquest sobre ha de contenir el plec de la proposició
reglamentàriament reintegrat, d’acord amb el model següent: “El
senyor/senyora (nom i cognoms), veí/veïna de (població) amb
domicili (carrer/plaça.....i número), amb DNI número (número),
en nom propi/en representació de (nom), manifesta: a) que està
assabentat/da de l’anunci de concurs per executar l’obra
d’execució d’urbanització dels carrers del nucli antic; b) que
coneix les clàusules administratives i condicions tècniques que
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