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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
l�endemà de la seva publicació o notificació,
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalun-
ya, d�acord amb el que preveu l�article 10 de
la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els
actes de tràmit del tribunal, si aquests últims

decideixen directament o indirectament el
fons de l�assumpte, determinen la impossibi-
litat de continuar el procés selectiu, o pro-
dueixen indefensió o perjudici irreparable a
drets i interessos legítims, els interessats
podran interposar en el termini d�un mes a
comptar a partir de l�endemà de la seva
publicació o notificació, recurs d�alçada
davant de l�alcalde.

Igualment els interessats poden interposar

qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Cervelló, 2 de setembre de 2008.
L�Alcalde, Angelino Maestro i Martínez.

022008024305
A

Corbera de Llobregat

EDICTE

El Ple de l�Ajuntament 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 muni-
cipal de la deixalleria.

Durant el període d�exposició al públic no
s�han presentat al·legacions ni reclamacions
al text modificat i, per tant, s�entenen aprova-
des definitivament sense necessitat d�adoptar
un nou acord al respecte. Es transcriu a conti-

nuació el text íntegre de les modificacions:
Article 5

Situació i característiques de la deixalleria
(...)
4. La deixalleria de Corbera està estructu-

rada en les següents zones:
1. Entrada i sortida
2. Molls de descàrrega: zona a cota supe-

rior per tal de facilitar la descàrrega dels resi-
dus

3. Cobert de residus especials i de desba-
llestament

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

Horari i dies de servei
(...)
2. L�horari d�obertura al públic serà:

TAULA 1. HORARI D�OBERTURA AL PÚBLIC DE LA DEIXALLERIA#

Període § Dilluns§ Dimarts§ Dimecres§ Dijous§ Divendres§ Dissabte§ Diumenge #

9,30-

13,30§

Tancat§ Obert§ Obert§ Obert§ Obert§ Obert§ Obert#

Període § Dilluns§ Dimarts§ Dimecres§ Dijous§ Divendres§ Dissabte§ Diumenge#

15,30-

18,30§

Tancat§ Obert§ Obert§ Obert§ Obert§ Tancat§ Tancat#

(...)�
Article 9

Residus admesos
(...)
2. Tampoc s�acceptaran altres residus que

ja tinguin vies d�evacuació i destins establerts

per l�Agència de Residus de Catalunya o
altres organismes competents.

En el cas dels residus procedents de tallers
mecànics s�acceptarà la recollida d�olis mine-
rals sempre i quan no se superi un màxim de
400 l/any a partir del qual existeix gestors
autoritzats amb obligatorietat d�oferir el ser-

vei. També s�acceptaran pneumàtics de bici-
cleta, sempre i quan no se superin les 50 uni-
tats/any.

(...)
Article 13

Condicions i limitacions per als usuaris

TAULA 4. QUANTITATS MÀXIMES ADMISSIBLES A LA DEIXALLERIA#

Material§ Usuaris particulars§

Usuaris no particulars i 

particulars que superin el 

màxim#

§ Quantitat màxima 

admissible no 

subjecte a taxa§

Quantitat màxima admissible 

(subjecte a taxa si s�escau)#

RESIDUS NO ESPECIALS§ § #

Paper i cartró§ Sense límit§ Sense límit#
Vidres i miralls§ Sense límit§ Sense límit#
Envasos i embalatges que no hagin 

contingut residus especials i plàstic film§

Sense límit§ Sense límit#

Ferralla i metall§ Sense límit§ Sense límit#

Fusta§ 0,3 Tn/mes§ 1 Tn/mes#

Tèxtils (roba i sabates)§ Sense límit§ Sense límit#
Electrodomèstics sense substàncies 

perilloses§

5 u/trimestre§ 5 u/trimestre(*)#

Voluminosos i rebuig§ 0,3 Tn/mes§ 1 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#

Material informàtic i residus electrònics§ 5 u/trimestre§ 5 u/trimestre(*)#

Runa neta§ 0,5 Tn/mes§ 2 Tn/mes#

Material§ Usuaris particulars§

Usuaris no particulars i 

particulars que superin el 

màxim#

§ Quantitat màxima 

admissible no 

subjecte a taxa§

Quantitat màxima admissible 

(subjecte a taxa si s�escau)#

Radiografies§ 5 u/trimestre§ 5 u/trimestre#

Oli vegetal§ 10 l/mes§ 10 l/mes#

Pneumàtics d�automòbils§ 4 u/any§ 8 u/any#

Pneumàtics de bicicletes i similars§ 4 /any§ 50 u/any#

RESIDUS ESPECIALS§ § #

Fluorescents i llums de mercuri§ 5 u/mes§ 5 u/mes#
Bateries§ 2 u/any§ 2 u/any#

Pintures, dissolvents, vernissos§ 10 Kg/mes§ 10 Kg/mes#

Productes àcids, productes bàsics§ 10 Kg/mes§ 10 Kg/mes#

Piles§ Sense límit§ Sense límit#
Electrodomèstics amb substàncies peri-

lloses§

5 u/any§ 5 u/any(*)#

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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Material§ Usuaris particulars§

Usuaris no particulars i 

particulars que superin el 

màxim#

§ Quantitat màxima 

admissible no 

subjecte a taxa§

Quantitat màxima admissible 

(subjecte a taxa si s�escau)#

Envasos i embalatges que hagin 

contingut residus especials§

10 Kg/mes§ 10 Kg/mes#

(*) Exclosos comerços especialitzats.
En cas de quantitats elevades d�un deter-

minat 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
l�emmagatzematge dels contenidors.
Article 16.2

Control de la gestió econòmica
(...)

2. Els beneficis econòmics obtinguts per la
venda dels productes o subproductes derivats
dels materials recuperables seran pel conces-
sionari i els beneficis derivats del retorn del
cànon sobre la deposició dels residus munici-
pals o altres similars seran per l�Ajuntament.

(...)
16.5. Balanç econòmic de la gestió de la
deixalleria

Finalment, l�empresa gestora haurà d�ela-

borar un informe mensual i un anual amb
tots els resultats dels documents descrits, amb
la finalitat de valorar l�evolució de la gestió
econòmica de la deixalleria.

Corbera de Llobregat, 21 d�agost de 2008.
L�Alcalde, Manel Ripoll i Puertas.

022008024121
A

Gelida

EDICTE

En data d�avui, ha estat dictat el següent
Decret d�Alcaldia:

�DECRET DE L�ALCALDIA NÚM. 305/2008

Atès que del dia 28 d�agost de 2008 fins el
dia 10 de setembre de 2008, ambdós inclo-
sos, el titular d�aquesta Alcaldia s�absentarà
del municipi.

Atès que és responsabilitat d�aquesta alcal-
dia preveure la seva absència disposant la
substitució.

En base a l�art 53 LMRLC, l�art 21 del
TRRL i 44, 46,47,i 48 del ROFRJ, aplicats per
analogia, i de les atribucions que em confe-
reix la legislació aplicable.

Decreto:
Primer.- Nomenar el Sr. Josep Muniente

Miras, Primer Tinent d�Alcalde d�aquest con-
sistori, com a alcalde accidental i amb caràc-
ter excepcional, del dia 28 d�agost 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 d�administració ordinària.

Tercer.- Mitjançant aquest acte es confe-
reix delegació específica la Sra. Mireya Fer-
nandez Chimeno per a l�exercici de la signa-
tura de les Actes Prèvies a l�Ocupació dels
terrenys a expropiar amb motiu de les obres
del projecte titulat �Acondicionamiento de
taludes, tratamientos de jet-grouting y actua-
ciones medioambientales en la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Fron-
tera 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

d�aquesta alcaldia.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als

regidors nomenats, als efectes del seu conei-
xement i acceptació, així com disposar la
publicació de nomenament al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, davant
meu, la Secretària accidental de la Corpora-
ció, que en dóna fe. Certifico.»

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement, en base a les atribucions confe-
rides per la legislació aplicable.

Gelida, 28 d�agost de 2008.
L�Alcalde, Lluís Valls i Comas.

022008024109
A

La Granada

EDICTE

Es posa en coneixement que en aquest
terme municipal es troba abandonat un vehi-
cle 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

L�indret on es troba abandonat és al
c/Nou, 5 del municipi de la Granada.

Transcorregut un termini de quinze dies
des de la publicació d�aquest edicte al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
sense que s�hagi retirat el vehicle del lloc on
es troba, serà tret de la via pública i es por-
tarà al desguàs.

La Granada, 2 de setembre de 2008.
L�Alcalde-President, Joan Cols Canals.

022008024148
A

Igualada

EDICTE

L�Alcaldessa acctal., en el dia 29 d�agost
de 2008, ha dictat decret que en la part reso-
lutiva, 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 d�octubre
de 2007, com a personal eventual d�aquest
Ajuntament atès la seva presa de possessió
com a Regidora d�aquest Ajuntament d�Igua-
lada, en sessió plenària de 28 d�agost de
2008.

Segon.- Donar compte d�aquest Decret al
Ple de l�Ajuntament en la propera sessió que
porti a terme.

Tercer.- Publicar edicte d�aquesta resolu-
ció al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
al Tauler d�Edictes de l�Ajuntament d�Iguala-
da, en compliment del que estableixen els
articles 104.3 de la Llei 7/ 1985, de 2 d�abril,
reguladora de les bases de Regim Local i
304.3 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 Catalun-
ya.

Quart.- Notificar aquest decret a la interes-
sada, així com al Departament de Personal
de l�Ajuntament d�Igualada, per al seu conei-
xement i efectes.»

La qual cosa es fa saber, de conformitat
amb l�apartat tercer d�aquest acord.

Igualada, 29 d�agost de 2008.
L�Alcaldessa, acctal., Montserrat Mateu i

Pons.

022008024133
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