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fiscals potestatius, concretats als acords anteriors –únics
elements de determinació necessària per part de l’Ajuntament-,
es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al text/model
aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de
la Província, annex al número 67, de 31 de maig de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Granyena de les Garrigues, 22 de desembre de 2003
L’alcalde, Josep M. Duaigües i Font

−♦ −
EDICTE

El tipus de gravamen és susceptible d’ésser modificat anualment
per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Granyena de les Garrigues, 22 de desembre de 2003
L’alcalde, Josep M. Duaigües i Font

− ♦−
AJUNTAMENT D’IVARS DE NOGUERA
EDICTE

AJUNTAMENT DE GRANYENA DE LES GARRIGUES
10797

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària,
amb data 20 d’octubre de 2003, aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 140, del dia 13 de novembre de 2003, i atès
que ha transcorregut el període d’exposició pública de
l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut
definitius.
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal número 10,
reguladora de la taxa de clavegueram.
Article 5è. Quota tributària
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels
serveis de clavegueram i depuració, es determinarà en funció de
la quantitat d’aigua, mesurada en m3, utilitzada en la finca.
S’aplicarà la tarifa següent:
Habitatges, finques i locals..................................12,35 euros/any
Segon. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal número 14, reguladora de la
taxa pel subministrament d’aigua.
Article 3r. Quantia
Annex
Tarifa manteniment trimestral ......................................7,26 euros
Tercer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal número 15, reguladora de la
taxa per recollida d’escombraries.
Article 6è. Quota tributària
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Per persona empadronada o resident ...................18,00 euros/any
Per cada habitatge................................................18,00 euros/any
Per cada indústria.................................................60,10 euros/any
Disposició addicional 1ª
En aplicació de la Llei 16/03, de 13 de juny, de finançament de
les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la
deposició de residus, l’article 9 de la qual disposa que el cànon
sobre la deposició de residus inclosos en l’àmbit d’aplicació de la
Llei és un impost ecològic, l’ajuntament ha d’aplicar sobre la
quantitat de residus que es generin en aquest municipi el
gravamen de 10 euros per tona de residu.
A partir de l’1 de gener de 2004 l’ajuntament ha de repartir entre
els veïns usuaris del servei de recollida d’escombraries la quota
tributària, que és el resultat d’aplicar a la quantitat de residus que
es generen en aquest municipi, expressada en tones, el tipus de
gravamen.
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D’aprovació definitiva de l’ordenança municipal per a la gestió
de residus de la construcció.
Atès que en data 7 de març de 2003, es va publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució de 7 de febrer
de 2003, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per a la
clausura d’abocadors municipals fora d’ús i d’abocadors
municipals d’enderrocs i altres residus de la construcció fora
d’ús, destinada als ens locals de Catalunya. Aquesta resolució
preveu donar compliment a les previsions de cooperació
econòmica de la Generalitat de Catalunya en les inversions en
obres i serveis de la seva competència sobre gestió de residus
municipals.
Atès que per resolució de 27 de juny de 2003 del gerent de la
Junta de Residus, ha atorgat al Consell Comarcal de la Noguera
una subvenció per a destinar-la a la clausura dels abocadors
municipals d’enderrocs i altres residus de la construcció ,entre
altres al municipi d’Ivars de Noguera.
Atès que pel que fa a la clausura de abocador d’Ivars de Noguera,
el Consell Comarcal ha rebut una subvenció de 15.368,89 euros,
que permetran finançar el 100% de les actuacions a realitzar, on
l’apartat 3 de la resolució estableix que la subvenció atorgada és
en espècie i per tant la Junta de Residus contractarà i executarà
directament l’actuació.
Atès que la Junta de Residus en la resolució esmentada manifesta
que per a que la resolució sigui efectiva, s’haurà de presentar un
certificat que acrediti l’aprovació definitiva de l’ordenança
municipal de runes.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 146, del dia 27 de novembre i atès que
transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, han
esdevingut definitius.
Primer. Aprovar definitivament l’ordenança municipal per a la
gestió dels residus de la construcció.
Ivars de Noguera, 23 de desembre de 2003
L’alcalde, Pere Magrí i Latorre

− ♦−
AJUNTAMENT D’IVARS DE NOGUERA
EDICTE
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D’aprovació definitiva de les ordenances fiscals reguladores dels
tributs municipals.
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària,
amb data 17 de novembre de 2003, aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la

