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Núm. 10.255
AJUNTAMENT DE
PALAMÓS

Les Preses, 7 d’octubre de 2003.—
L’Alcalde. Signat: Daniel Terradellas i
Redon.
...

Edicte
...
15.- GOVERNACIÓ
1300.- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS - RECREATIVES
Expedient 31/2003 AC.

Núm. 10.321
AJUNTAMENT DE
ROSES
Anunci

En compliment d’allò que disposa
l’article 36 del Reglament general de
policia d’espectacles públics i activitats
recreatives, se sotmet a informació
pública durant deu dies l’expedient que es
tramita com a conseqüència de la sol·licitud presentada per la societat ADANCA,
SL, per a l’activitat de restaurant - bar, a
instal·lar a l’immoble del carrer Onze de
Setembre núm. 97, baixos.
La documentació pot ser consultada
de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, a
les dependències municipals del carrer
Major número 56 i durant el termini indicat poden els interessats presentar per
escrit les al·legacions que considerin
oportunes.
Palamós, 8 d’octubre de 2003.—
L’Alcaldessa. Signat: M. Teresa Ferrés
Àvila.
...

Núm. 10.290
AJUNTAMENT DE
LES PRESES
Anunci sobre la sol·licitud
d’una llicència ambiental
...
En data 14 d’abril de 2003, ha entrat
en aquest Ajuntament una sol.licitud de
llicència ambiental per realitzar l’activitat
d’exposició i venda de materials de construcció, a nom de DERIVATS DE LA
CONSTRUCCIO OLIVERAS, S.L. a
l’immoble situat a la parcel.la núm. 4.4
del polígon industrial II, d’aquest municipi, per la qual cosa, d’acord amb el que
estableix l’article 28 de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la Intervenció integral de
l’Administració Ambiental, s’exposa al
públic per un termini de vint dies hàbils
perquè es puguin presentar reclamacions.
L’expedient es pot consultar a la
Secretaria d’aquest Ajuntament, C/
Major, núm. 2, els dies laborables de les
12 a les 14 hores.

...
EXPT. 4686/2001
Negociat: Medi Ambient

farà innecessari aportar tantes fiances
com antenes es sol·licitin)”.
Cosa que es fa saber per coneixement
general i perquè produeixi els efectes que
calguin.
Roses, 2 d’octubre de 2003.—
L’Alcalde-President. Signat: Carles
Pàramo i Ponsetí.
...

Núm. 10.245
AJUNTAMENT DE
SANT JAUME DE LLIERCA
Anunci
...

El Ple de la corporació a la sessió
ordinària de data 29 de setembre de 2003,
va acordar donar-se per assabentat del
contingut de la sentència núm. 437 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el recurs núm. 769/01, contra determinats articles de l’Ordenança
per a la instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació i declarar
la nul·litat dels articles següents:
- article 2n
- articles 3 a. i 3 b.
- article 5.1.1.
- article 5.2.1., dins de l’apartat de
Memòria, el paràgraf: “Justificació de la
utilització de la millor tecnologia quant a
la tipologia i característiques dels equips
a implantar per tal d’aconseguir la
màxima minimització de l’impacte visual
i ambiental”.
- article 5.2.10.1.
- article 6.3.4. el text següent:
“Aquesta matèria està regulada a la normativa urbanística a Catalunya segons
l’article 251 del DL 1/90, de 12 de juliol,
pel qual s’aprova el text refós en matèria
urbanística a Catalunya.
La normativa urbanística estableix
que l’obligació de mantenir en les degudes condicions de salubritat, ornament i
conservació és del propietari del terreny i
urbanització, tot i que existeix un buit
legal pel que fa a qui utilitza la
instal·lació.
Per a qui utilitza la instal·lació (l’operador), haurà d’aportar una fiança única o
una fiança genèrica en lloc d’una fiança
per a cadascuna de les llicències que
s’atorguen, tot i això per tal d’agilitzar les
tramitacions i concessions de les
instal·lacions.
Igualment s’estableix que la fiança
vagi lligada al programa, és a dir, que
s’aporti en el mateix moment de presentar
el programa de desenvolupament. (Això

En compliment del que estableix
l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, es fan públics els acords adoptats
pel Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el dia 7 d’agost de 2003, sobre
determinació de les retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres
electes de la corporació:
“PRIMER.- Establir que els membres
de la corporació que exerceixen el seu
càrrec en règim de dedicació parcial, percebran les retribucions que tot seguit es
relacionen, que s’estableixen en funció
del temps de dedicació efectiva, essent el
temps de dedicació mínima per a poderles percebre el de set hores i mitja setmanals:
Càrrec: Alcalde
Temps de dedicació efectiva: 15 hores
setmanals
Retribucions: 10.315,90 euros
Les quanties assignades ho són en
concepte de retribució bruta anual i es
dividiran en 14 pagues o mensualitats,
incrementant-se en els anys posteriors en
la mateixa quantia que sigui incrementada
la retribució salarial del personal al servei
de l’administració local.
Els membres de la corporació relacionats seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social i les percepcions corresponents resten subjectes a la
retenció de l’IRPF.
La percepció d’aquestes retribucions
és incompatible amb la percepció de dietes per assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació però compatible amb la percepció d’indemnitzacions
per les despeses efectives ocasionades en
l’exercici del seu càrrec.

