boletín oficial de la provincia - alicante, 13 junio 2012 - n.º 112

18

te edicto en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de
reclamaciones y sugerencias, entendiéndose aprobado definitivamente en caso de no presentarse reclamación o
sugerencia alguna.
Todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en el art.
93 del R.D. 781/86 de 18 de Abril que aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local.
En Onil, a 8 de junio de 2012
Vº Bº
El Alcalde. El Secretario acctal.
Fdo. José R. Francés Blanes. Fdo. Julio R. Ribera
Llorens
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MENORS DE 14 ANYS
MAJORS DE 14 ANYS

7 DIES

15 DIES

1 MES

5 €
11 €

9’5 €
22 €

16’5 €
40 €

Contra l’acte d’elevació a definitiu de l’acord provisional,
que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar, un
recurs contenciós-administratiu davant la Sala del contenciósadministratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de
la publicació d’aquest edicte.
Pedreguer, 5 de juny de 2012.
L’ALCALDE,
Sergi Ferrús Peris
*1211817*

*1212106*
AYUNTAMIENTO DE ORXETA

EDICTE

EDICTO

L’Ajuntament ha aprovar definitivament l’expedient relatiu
a la imposició i ordenació del Reglament Orgànic Municipal.
Donant compliment a l’establert a l’article 70.2 de la llei
7/85, es fa públic el text íntegre del Reglament:
Del Ple
Article 1: Objecte.
1. Aquest Reglament té per objecte determinar el règim
de funcionament del Ple de l’Ajuntament de Pedreguer. Les
seues disposicions tindran caràcter preferent sempre que no
contradiguen altres de rang superior.
Article 2: Lloc de les sessions.
1. Les sessions plenàries de l’Ajuntament de Pedreguer
es realitzaran a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial.
Per supòsits de força major, l’alcalde, escoltada la Junta de
Portaveus, podrà determinar el canvi d’ubicació a un lloc
diferent.
D’aquesta circumstància, que serà reflectida en l’acta,
es donarà publicitat.
Article 3: Col·locació dels grups municipals.
1. Els membres de la Corporació prendran seient a la
Sala de sessions units al seu grup. L’ordre de col·locació es
determinarà pel President, escoltats els portaveus, i tenint
preferència el grup format per la llista que ha obtingut major
nombre de vots. La col·locació dels membres tendirà a
facilitar l’emissió i el recompte dels vots.
Article 4: Tipus de sessions.
1. Les sessions del Ple poden ser de tres tipus:
Ordinàries
Extraordinàries
Extraordinàries de caràcter urgent
2. Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les
quals està establerta per acord del propi Ple adoptat en
sessió extraordinària que s’ha de convocar dins dels 30 dies
següents a la sessió constitutiva de la corporació. L’acord
tindrà caràcter flexible en cas de coincidir amb algun
esdeveniment que per la seua importància requeresca la
presència d’un nombre important de membres de la
corporació.
3. Són sessions extraordinàries les convocades amb
aquest caràcter per l’Alcalde o a sol·licitud de la quarta part
almenys del nombre legal de membres de la corporació.
Sense que cap regidor puga sol·licitar-ne més de tres
anualment.
Tal sol·licitud s’ha de fer per escrit en què es raonen les
qüestions que la motiven.
4. La convocatòria de sessió extraordinària a instàncies
dels membres de la corporació no podrà demorar per més de
15 dies hàbils des que fora sol·licitada, no podent incorporarse l’assumpte a l’ordre del dia d’un ple ordinari o extraordinari
amb més assumptes si no ho autoritzen expressament els
sol·licitants de la convocatòria.
Si el president no convoca el ple dins el termini
assenyalat, quedarà automàticament convocat per al desè
dia hàbil següent al de la finalització del dit termini, a les
22.00 hores.
5. Són extraordinàries i urgents les sessions convocades
pel president quan la urgència de l’assumpte o assumptes a

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, se hace pública notificación de carácter
colectivo de la iniciación de expedientes de deuda de recibos
de agua y corte de suministro por parte de la concesionaria
Aquagets Levante S.A., por infracción al Reglamento del
servicio de agua potable a domicilio y habiéndose intentado
la notificación al interesado o su representante legal por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla, por causas no
imputables a este Ayuntamiento, se ponen de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes
de notificar los siguientes acuerdos:
Nº DE REFERENCIA.- NOMBRE.- DIRECCION.- Nº
RECIBOS.- DEUDA
3030292.- Melani Pfister.- Azagador 25.- 2.- 65,29
1994405.- Olaf Reig Wilkens.- Angel Llorca 9-Bajo.- 2.97,34
En virtud de lo anterior, los interesados relacionados
podrán comparecer en el plazo de quince días contados
desde el siguiente al de la publicación del presente Edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia, en las oficinas de Aquagets
Levante sitas en Villajoyosa, calle Constitución número 7, de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, para conocimiento del
contenido íntegro del acto y constancia de tal conocimiento.
Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos oportunos.
Orxeta 24 de mayo de 2012
EL ALCALDE
Fdo. José Vicente Ferriz Soriano
*1211990*
AJUNTAMENT DE PEDREGUER
EDICTE
L’Ajuntament ha aprovar definitivament l’expedient relatiu
a la imposició, ordenació i modificació, de l’ordenança
reguladora de la taxa per prestació de serveis per utilització
de les instal·lacions esportives municipals.
Donant compliment a l’establert a l’article 17.4 del RDL
2/04, es fa públic el text íntegre de la modificació:
Article 4.- Quota Tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança
serà la fixada en les tarifes contingudes a l’apartat següent:
2.-Per utilització de la piscina municipal:
a) bany:
Menors de 14 anys: 1 €
Majors de 14 anys: 2 €
b) cursos de 10 dies:
Menors de 14 anys: 30 €
Majors de 14 anys: 40 €
c) escola aquàtica:
10 dies: 20 €
c) abonaments bany:

