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Núm. 11260
AJUNTAMENT DE LES PLANES D’HOSTOLES
Anunci d’aprovació definitiva d’una ordenança
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini
d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu
l’acord plenari de 20 de maig de 2010, pel qual es va aprovar
inicialment l’ordenança municipal reguladora de preus públics per
l’assistència a cursos organitzats per la corporació, el text íntegre
del qual es fa públic, per al seu coneixement general i en compliment del previst en l’article 178 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 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals.
«“Ordenança reguladora del preus públics per l’assistència a
cursos organitzats per l’ajuntament de les Planes d’Hostoles.
Article 1.- Concepte.D’acord amb l’article 41 del Rdl 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’ajuntament de les Planes d’Hostoles estableix el preu públic per la
celebració de cursos, xerrades o jornades organitzades per aquesta
corporació en l’àmbit de les seves competències.
Article 2.- Objecte
L’objecte del preu públic regulat en aquest ordenança consisteix en
la realització de cursos i xerrades, que tingui per objecte la
prestació dels serveis indicats.
Article 3.- obligats al pagament i procediment Estan obligats a
satisfer el pagament del preu públic que es regula en la present,
totes les persones que sol·licitin la seva inscripció als cursos o
jornades organitzades per la corporació, i pels quals s’aprovin les
corresponents tarifes.
Article 4.- Tarifes i quantia
L'import dels preus públics per la prestació de serveis o la
realització d'activitats ha de cobrir com a mínim el cost del servei
prestat o de l'activitat realitzada.
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Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic
que així ho aconsellin, l'Ajuntament pot fixar preus públics per
sota dels límits que preveu l'article
En aquests casos s'han de consignar als pressupostos municipals
les dotacions oportunes per cobrir la diferència resultant si n'hi ha.
Les tarifes previstes es poden graduar per les raons esmentades a
l'article anterior, inclosa la falta de capacitat econòmica, a més
d'aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei i
es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei.
Es determinaran per acord de Junta de Govern i el seu període de
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o
derogació.”
Aquesta ordenança no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat
completament el text i hagi transcorregut el termini de 15 dies
hàbils previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local.
Contra el present acord es podrà interposar pels interessats un
recurs contenciós–administratiu, davant la Sala del ContenciósAdministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Les Planes d’Hostoles, 22 de juliol de 2010
Josep Soler i Triadú
Alcalde
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Núm. 11249
AJUNTAMENT DE PORTBOU
Edicte de convocatòria per a l’elecció de jutge de pau titular
Per expiració del mandat de l’actual Jutge de Pau Titular, aquest
Ajuntament ha iniciat expedient per al nomenament de Jutge de
Pau titular de conformitat amb els articles 4 a 7 del Reglament
3/1995 de 7 de juny.
Les persones interessades poden presentar instància sol·licitant
ocupar la plaça a les oficines de l’Ajuntament, en el termini màxim
de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació del
present anunci al BOP, acompanyades del currículum vitae on
s’especifiqui, en tot cas, l’activitat desenvolupada en l’actualitat.
En el supòsit que no es presenti ningú el Ple de la corporació
procedirà a nomenar el veí que consideri més idoni.
Portbou, 27 de juliol de 2010
Antoni Vega Cané
Alcalde
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