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EDICTO
Expediente:341 AM/04
Por Wilson Rodrigo Jaramillo Romero, se ha solicitado
Licencia para la Apertura de carpintería metálica, dicha
actividad está emplazada en polígono Casa Grande P.80-89
local 3.
Lo que se hace público por término de veinte días, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley de la
Generalitat Valenciana 3/1989, de 2 de mayo, de Actividades
Calificadas, a fin de que cuantos lo consideren oportuno
formulen las observaciones que tengan por convenientes.
Torrevieja, 21 de septiembre de 2004.
El Alcalde. Rubricado.
*0426963*

EDICTO
Expediente:276 AM/04
Por Servef, se ha solicitado Licencia para la Apertura de
centro de empleo, dicha actividad está emplazada en calle
Galeón esquina calle Capitán García Gea, 6.
Lo que se hace público por término de veinte días, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley de la
Generalitat Valenciana 3/1989, de 2 de mayo, de Actividades
Calificadas, a fin de que cuantos lo consideren oportuno
formulen las observaciones que tengan por convenientes.
Torrevieja, 22 de septiembre de 2004.
El Alcalde. Rubricado.
*0426964*

EDICTO
Expediente:344 AM/04
Por Bruno Rouzaut, se ha solicitado Licencia para la
Apertura de comercio menor de bebidas y licores, dicha
actividad está emplazada en calle Ramón de Valle Inclán Y
Miguel de Unamuno local 4 B.
Lo que se hace público por término de veinte días, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley de la
Generalitat Valenciana 3/1989, de 2 de mayo, de Actividades
Calificadas, a fin de que cuantos lo consideren oportuno
formulen las observaciones que tengan por convenientes.
Torrevieja, 24 de septiembre de 2004.
El Alcalde. Rubricado.
*0426965*

AJUNTAMENT DE LA VALL D’EBO
EDICTE
Havent transcorregut el termini d’exposició al públic de
l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada
el dia 17 de maig del 2004, relatiu a l’aprovació de l’Ordenança
reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d´ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes,
contenidors, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions
anàlogues, sense que s’haja presentat reclamació alguna,
de conformitat amb el que establix l’article 17.3 del Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, queda
elevat a definitiu l’acord provisional, la qual cosa es fa pública
als efectes del que preveu l’article 17.4 de la dita Llei, amb la
publicació completa de la referida Ordenança, que a
continuació es transcriu:
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TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D´ÚS PÚBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES,
CONTENIDORS, TANQUES, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

Fonament i regulació
Article 1.- Aquest Ajuntament d’acord amb el que
s’autoritza en l’article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i d’acord amb el
que es preveu en l’article 20,3,g) de la Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
Reguladora de les Hisendes Locals, estableix la Taxa per
ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies,
materials de construcció, runes, contenidors, tanques, puntals,
bastides i altres instal·lacions anàlogues, que es regularà per
la present Ordenança, redactada conforme el que es disposa
en l’article 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido Reguladora
de les Hisendes Locals .
Fet imposable
Article 2.- 1. Constitueix el fet imposable d’esta taxa
l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb:
a) Runes, terres, arenes, materials de construcció,
contenidors, llenya o qualsevol altres materials anàlegs.
b) Tanques, bastides i altres instal·lacions adequades
per a protecció de la via pública de les obres.
c) Puntals, i en general tota classe d’apuntalaments
d’edificis.
2. Quan amb ocasió dels aprofitaments regulats en esta
Ordenança es produïren desperfectes en el paviment,
instal·lacions de la via pública o béns d’ús públic, els titulars
d’aquells estan obligats a reparar o reconstruir els danys
causats amb independència del pagament de la taxa. Si els
danys foren irreparables l’Ajuntament de La Vall d’Ebo serà
indemnitzat. La indemnització es fixarà en una suma igual al
valor de les coses destruïdes.
Meritació
Article 3.- L’obligació de contribuir naixerà per l’ocupació
del domini públic local, autoritzada en la corresponent llicència
o des que es va iniciar l’aprofitament, si es va procedir sense
l’oportuna autorització.
Subjectes passius
Article 4.- Seran subjectes passius contribuents, les
persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, als qui
s’autoritze per a efectuar l’aprofitament especial del domini
públic local.
Les persones interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en esta Ordenança hauran de sol·licitar
prèviament la corresponent llicència.
Base imposable i liquidable
Article 5.- La base estarà constituïda pel temps de
duració dels aprofitaments i per la superfície en metres
quadrats ocupada pels materials dipositats, els metres quadrats
delimitats per les tanques, els contenidors, les bastides o altres
instal·lacions anàlogues, el número de puntals, i la resta
d’elements emprats en l’apuntalament d’edificis.
Quota tributària
Article 6.- Les tarifes de la taxa seran les següents:
a) per metre quadrat i dia:
Per a les tanques, bastides, muntacàrregues, elevadors
i altres aparells anàlegs, i materials de construcció i runes.0,35 €
Puntals per element i dia.- 0,08 €
b) Per contenidor i dia.- 1,00 €
Article 7.- Les quotes exigibles per esta taxa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat. Seran
irreductibles pels períodes de temps assenyalats en la tarifa
i es faran efectives qualsevol de les entitats col·laboradores
amb el caràcter d’autoliquidació, sense prejudici de la
liquidació definitiva que corresponga.
Responsables
Article 8.1. Seran responsables solidàriament de les obligacions
tributàries establertes en esta Ordenança tota persona
causant o col·laboradora en la realització d’una infracció
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tributària. En els supòsits de declaració consolidada, totes
les societats integrants del grup seran responsables solidàries
de les infraccions comeses en este règim de tributació.
2. Els coparticipants o cotitulars de les herències jacents,
comunitats de béns i la resta d’entitats que, faltats de
personalitat jurídica, constituïsquen una unitat econòmica o
un patrimoni separat, susceptible d’imposició, respondran
solidàriament i en proporció a les seues respectives
participacions de les obligacions tributàries d’estes entitats.
3. Seran responsables subsidiaris de les infraccions
simples i de la totalitat del deute tributari en cas d’infraccions
greus comeses per les persones jurídiques, els administradors
d’aquelles que no realitzen els actes necessaris de la seua
incumbència, per al compliment de les obligacions tributàries
infringides, consentiren en l’incompliment pels que depenguen
d’ells o adopten acords que feren possible les infraccions.
Així mateix, tals administradors respondran subsidiàriament
de les obligacions tributàries que estiguen pendents de
complimentar per les persones jurídiques que hagen cessat
en les seues activitats.
4. Seran responsables subsidiaris els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i
entitats en general, quan per negligència o mala fe no
realitzen les gestions necessàries per al total compliment de
les obligacions tributàries meritades amb anterioritat a dites
situacions i que siguen imputables als respectius subjectes
passius.
Exempcions, reduccions i altres beneficis legalment
aplicables
Article 9.- De conformitat amb el que es disposa en
l’article 9 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós Reguladora de les
Hisendes Locals, no es reconeix cap benefici tributari, excepte
els que siguen conseqüència del que s’estableix en els
tractats o acords internacionals o els previstos en normes
amb rang de llei.
L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no
estaran obligats al pagament de les taxes per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions
que exploten directament i per tots els que immediatament
interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Normes de gestió
Article 10.- El tribut es liquidarà per cada aprofitament
sol·licitat i segons el temps que l’interessat indique al demanar
la corresponent llicència. Si el temps no es determinara, se
seguiran produint liquidacions per l’Administració Municipal
pels períodes irreductibles assenyalats en les tarifes, fins
que el contribuent formule la pertinent declaració de baixa.
Article 11.- Les persones naturals o jurídiques
interessades en l’obtenció dels aprofitaments regulats en
esta Ordenança, presentaran en l’Ajuntament sol·licitud detallada de la seua naturalesa, temps i duració, lloc exacte on
es pretenen realitzar, sistema de delimitació i en general
totes les indicacions que siguen necessàries que per a
l’exacta determinació de l’aprofitament desitjat.
Article 12.- De no haver determinat amb claredat la duració
dels aprofitaments, els titulars de les respectives llicències,
presentaran en l’Ajuntament l’oportuna declaració de baixa al
cessar en aquells, a fi que l’Administració municipal deixe de
practicar les liquidacions de les quotes. Els que incomplisquen
tal obligació seguiran subjectes al pagament del tribut.
Article 13.- 1.- Als efectes previstos per a l’aplicació de
la tarifa, les vies públiques d’aquest municipi es podran
classificar en categories.
2.- Les vies públiques que no aparegueren assenyalades
en l’índex de categories seran les considerades d’última
categoria, i estaran classificades així fins a l’1 de gener de
l’any següent a aquell en què s’aprove pel Ple d’esta
Corporació la categoria corresponent i la seua inclusió en
l’índex de les vies públiques.
Infraccions i sancions tributàries
Article 14.- En tot el que es refereix a la qualificació
d’infraccions tributàries i sancions, a més del que es preveu
en esta Ordenança, s’estarà al que es disposa en els articles
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77 i següents de la Llei General Tributària i la resta de
normativa aplicable.
Disposició final
Una vegada s’efectue la publicació del text íntegre de la
present Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província
d’Alacant entrarà en vigor, amb efecte de… de… de 2004, i
continuarà la seua vigència fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.”
Contra l’aprovació definitiva de la referida Ordenança
cal interposar recurs contenciós administratiu davant de la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la província.
La Vall d´Ebo, 13 de octubre de 2004.
L’Alcalde, Juan Frau Mengual.
*0426966*
AYUNTAMIENTO DE VILLENA
EDICTO
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento-Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2004, el
Expediente número 3 de Modificación de Créditos en el
Presupuesto Municipal del ejercicio de 2004, de conformidad
con lo previsto en el artículo 177 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el expediente se expone al público por plazo de quince días hábiles en
las oficinas de la Secretaría de este Ayuntamiento, durante
los cuáles los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas, considerándose definitivamente aprobado, si durante el citado plazo, no se
hubieran presentado reclamaciones.
Villena, 29 de octubre de 2004.
La Alcaldesa, Vicenta Tortosa Urrea.
*0428095*
CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Y SANEAMIENTOS DE LA MARINA BAJA
ALICANTE
ANUNCIO
En relación con la Oposición para cubrir una plaza de
Auxiliar de Administración General, reservada a funcionario
de carrera, vacante en la Plantilla de personal del Consorcio,
cuya lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, así
como el orden de actuación de los mismos se publicó en este
Boletín Oficial de la Provincia número 174, de 30 de julio, el
señor Presidente-Delegado del Consorcio, a tenor de las
Bases Cuarta a Séptima, ambas inclusive, de las que rigen
la Convocatoria, por Decreto número 88/2004, de 26 de
octubre, ha dispuesto lo siguiente:
“Primero.- Elevar a definitiva la lista provisional de
aspirantes admitidos a la Oposición en los mismos términos
en que esta última fue aprobada por Decreto de esta Presidencia número 52/2004, de 5 de julio y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, número 174, del
día 30 de julio de 2004.
Segundo.- Designar el Tribunal Calificador del procedimiento selectivo que estará integrado por:
Presidente: Titular, Ilmo. señor don José Joaquín Ripoll
Serrano, Presidente-Delegado del Consorcio.
Suplente, don Francisco Saval Román, Diputado Provincial y miembro de la Junta General del Consorcio.
Secretario: Titular, don Patricio Valles Muñiz
Suplente, don Arturo Ruíz Ramos
Vocales: En representación de la Comunidad Autónoma:
Titular, doña María Luisa Gómez Galarza Ladrón de
Guevara

