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Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, en
el termini de dos mesos a comptar a partir de
lendemà de la seva publicació o notificació,
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dacord amb el que preveu larticle 10 de
la Llei esmentada.
Contra les resolucions definitives i els
actes de tràmit del tribunal, si aquests últims

Corbera de Llobregat
EDICTE

qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Cervelló, 2 de setembre de 2008.
LAlcalde, Angelino Maestro i Martínez.

nuació el text íntegre de les modificacions:
Article 5

4. Magatzem de residus especials
5. Oficina de control
6. Magatzem de residus recuperables
7. Cobert de residus recuperables
8. Zona de contenidors
9. Zona ajardinada
Article 6

Situació i característiques de la deixalleria
(...)
4. La deixalleria de Corbera està estructurada en les següents zones:
1. Entrada i sortida
2. Molls de descàrrega: zona a cota superior per tal de facilitar la descàrrega dels residus
3. Cobert de residus especials i de desballestament

El Ple de lAjuntament en sessió de data 27
de maig de 2008 va aprovar inicialment la
modificació puntual dels articles 5, 6, 9, 13 i
16 del Reglament regulador del servei municipal de la deixalleria.
Durant el període dexposició al públic no
shan presentat al·legacions ni reclamacions
al text modificat i, per tant, sentenen aprovades definitivament sense necessitat dadoptar
un nou acord al respecte. Es transcriu a contiTAULA 1. HORARI DOBERTURA

decideixen directament o indirectament el
fons de lassumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a
drets i interessos legítims, els interessats
podran interposar en el termini dun mes a
comptar a partir de lendemà de la seva
publicació o notificació, recurs dalçada
davant de lalcalde.
Igualment els interessats poden interposar
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Horari i dies de servei
(...)
2. Lhorari dobertura al públic serà:

AL PÚBLIC DE LA DEIXALLERIA#

Període§

Dilluns§

Dimarts§

Dimecres§

Dijous§

Divendres§

Dissabte§

Diumenge#

Període§

Dilluns§

Dimarts§

Dimecres§

Dijous§

Divendres§

Dissabte§

Diumenge#

9,30-

Tancat§

Obert§

Obert§

Obert§

Obert§

Obert§

Obert#

15,30-

Tancat§

Obert§

Obert§

Obert§

Obert§

Tancat§

Tancat#

13,30§

18,30§

(...)
Article 9
Residus admesos
(...)
2. Tampoc sacceptaran altres residus que
ja tinguin vies devacuació i destins establerts
TAULA 4. QUANTITATS

per lAgència de Residus de Catalunya o
altres organismes competents.
En el cas dels residus procedents de tallers
mecànics sacceptarà la recollida dolis minerals sempre i quan no se superi un màxim de
400 l/any a partir del qual existeix gestors
autoritzats amb obligatorietat doferir el ser-

vei. També sacceptaran pneumàtics de bicicleta, sempre i quan no se superin les 50 unitats/any.
(...)
Article 13
Condicions i limitacions per als usuaris

MÀXIMES ADMISSIBLES A LA DEIXALLERIA#

Material§

Usuaris particulars§

§

Quantitat màxima
admissible no

Usuaris no particulars i

Usuaris no particulars i

particulars que superin el

particulars que superin el

màxim#
Quantitat màxima admissible

Material§

Usuaris particulars§

§

Quantitat màxima

(subjecte a taxa si sescau)#

admissible no

subjecte a taxa§

RESIDUS

NO ESPECIALS§

§

màxim#
Quantitat màxima admissible
(subjecte a taxa si sescau)#

subjecte a taxa§
#

Radiografies§

5 u/trimestre§

5 u/trimestre#

Oli vegetal§

10 l/mes§

10 l/mes#

Paper i cartró§
Vidres i miralls§
Envasos i embalatges que no hagin

Sense límit§
Sense límit§
Sense límit§

Sense límit#
Sense límit#
Sense límit#

Pneumàtics dautomòbils§

4 u/any§

8 u/any#

Pneumàtics de bicicletes i similars§

contingut residus especials i plàstic film§
Ferralla i metall§

4 /any§
§

50 u/any#
#

Sense límit§

Sense límit#

Fusta§

0,3 Tn/mes§

1 Tn/mes#

Fluorescents i llums de mercuri§
Bateries§

5 u/mes§
2 u/any§

5 u/mes#
2 u/any#

Sense límit§
5 u/trimestre§

Sense límit#
5 u/trimestre(*)#

Pintures, dissolvents, vernissos§

10 Kg/mes§

10 Kg/mes#

Productes àcids, productes bàsics§

10 Kg/mes§

10 Kg/mes#

Piles§
Electrodomèstics amb substàncies peri-

Sense límit§
5 u/any§

Sense límit#
5 u/any(*)#

Tèxtils (roba i sabates)§
Electrodomèstics sense substàncies
perilloses§
Voluminosos i rebuig§

0,3 Tn/mes§

Residus verds i esporga§

0,3 Tn/mes§

1 Tn/mes#

Cables elèctrics§

Sense límit§

Sense límit(*)#

Porexpan§

0,1 Tn/mes§

0,3 Tn/mes#

5 u/trimestre§

5 u/trimestre(*)#

0,5 Tn/mes§

2 Tn/mes#

Material informàtic i residus electrònics§
Runa neta§

1 Tn/mes#

RESIDUS

ESPECIALS§

lloses§
Olis minerals i lubricants§

10 l/mes§

400 l/mes#

Aerosols§

10 Kg/mes§

10 Kg/mes#

Tonners, cartutxos impressores§

2 Kg/mes§

2 Kg/mes#
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Usuaris no particulars i
particulars que superin el
Material§

Usuaris particulars§

§

Quantitat màxima
admissible no

màxim#
Quantitat màxima admissible
(subjecte a taxa si sescau)#

subjecte a taxa§
Envasos i embalatges que hagin

10 Kg/mes§

10 Kg/mes#

contingut residus especials§

(*) Exclosos comerços especialitzats.
En cas de quantitats elevades dun determinat residu, a més, caldrà ajustar-se a les
indicacions del personal del servei, que
podrà establir una programació de lliurament
fraccionat en funció de la disponibilitat de
lemmagatzematge dels contenidors.
Article 16.2
Control de la gestió econòmica
(...)

Gelida
EDICTE
En data davui, ha estat dictat el següent
Decret dAlcaldia:
DECRET DE LALCALDIA NÚM. 305/2008
Atès que del dia 28 dagost de 2008 fins el
dia 10 de setembre de 2008, ambdós inclosos, el titular daquesta Alcaldia sabsentarà
del municipi.
Atès que és responsabilitat daquesta alcaldia preveure la seva absència disposant la
substitució.
En base a lart 53 LMRLC, lart 21 del
TRRL i 44, 46,47,i 48 del ROFRJ, aplicats per
analogia, i de les atribucions que em confereix la legislació aplicable.
Decreto:
Primer.- Nomenar el Sr. Josep Muniente
Miras, Primer Tinent dAlcalde daquest consistori, com a alcalde accidental i amb caràcter excepcional, del dia 28 dagost de 2008
fins el dia 10 de setembre de 2008, ambdós
inclosos.
Segon.- Determinar que les competències
inherents a aquest nomenament són totes
aquelles delegables, que no ho han estat en
cap altre regidor, i que el seu exercici tindrà
caràcter dadministració ordinària.
Tercer.- Mitjançant aquest acte es confereix delegació específica la Sra. Mireya Fernandez Chimeno per a lexercici de la signatura de les Actes Prèvies a lOcupació dels
terrenys a expropiar amb motiu de les obres
del projecte titulat Acondicionamiento de
taludes, tratamientos de jet-grouting y actuaciones medioambientales en la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Lleida-Sant Vicenç dels
Horts, previst per al dia 4 de setembre de
2008.
Quart.- Disposar que el nomenament sigui
vigent en quan no es revoqui per un decret

2. Els beneficis econòmics obtinguts per la
venda dels productes o subproductes derivats
dels materials recuperables seran pel concessionari i els beneficis derivats del retorn del
cànon sobre la deposició dels residus municipals o altres similars seran per lAjuntament.
(...)
16.5. Balanç econòmic de la gestió de la
deixalleria
Finalment, lempresa gestora haurà dela-

borar un informe mensual i un anual amb
tots els resultats dels documents descrits, amb
la finalitat de valorar levolució de la gestió
econòmica de la deixalleria.
Corbera de Llobregat, 21 dagost de 2008.
LAlcalde, Manel Ripoll i Puertas.

daquesta alcaldia.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als
regidors nomenats, als efectes del seu coneixement i acceptació, així com disposar la
publicació de nomenament al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, davant
meu, la Secretària accidental de la Corporació, que en dóna fe. Certifico.»
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement, en base a les atribucions conferides per la legislació aplicable.
Gelida, 28 dagost de 2008.
LAlcalde, Lluís Valls i Comas.

Igualada
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La Granada
EDICTE
Es posa en coneixement que en aquest
terme municipal es troba abandonat un vehicle des de fa més de dos mesos, les dades del
qual són les següents:
Matrícula número B-6323-NG; Marca:
Seat; Model: Ibiza; Color: Vermell
Lindret on es troba abandonat és al
c/Nou, 5 del municipi de la Granada.
Transcorregut un termini de quinze dies
des de la publicació daquest edicte al BUTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA de Barcelona
sense que shagi retirat el vehicle del lloc on
es troba, serà tret de la via pública i es portarà al desguàs.
La Granada, 2 de setembre de 2008.
LAlcalde-President, Joan Cols Canals.
022008024148
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EDICTE
LAlcaldessa acctal., en el dia 29 dagost
de 2008, ha dictat decret que en la part resolutiva, diu el següent:
«Primer.- Cessar la Sra Silvia Torreblanca i
Garcia, nomenada per Decret de 19 de juliol
de 2007 modificat per altre de 30 doctubre
de 2007, com a personal eventual daquest
Ajuntament atès la seva presa de possessió
com a Regidora daquest Ajuntament dIgualada, en sessió plenària de 28 dagost de
2008.
Segon.- Donar compte daquest Decret al
Ple de lAjuntament en la propera sessió que
porti a terme.
Tercer.- Publicar edicte daquesta resolució al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA , al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
al Tauler dEdictes de lAjuntament dIgualada, en compliment del que estableixen els
articles 104.3 de la Llei 7/ 1985, de 2 dabril,
reguladora de les bases de Regim Local i
304.3 del Decret Legislatiu 2/ 2003, de 28
dabril, pel qual saprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Quart.- Notificar aquest decret a la interessada, així com al Departament de Personal
de lAjuntament dIgualada, per al seu coneixement i efectes.»
La qual cosa es fa saber, de conformitat
amb lapartat tercer daquest acord.
Igualada, 29 dagost de 2008.
LAlcaldessa, acctal., Montserrat Mateu i
Pons.
022008024133
A

