
dependències municipals dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament del
Vendrell, de 10 a 13:30 hores, en dies hàbils, a la plaça Vella núm.
1 del Vendrell, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà
de la data de publicació d'aquest edicte al BOPT.

DATA ACTE
EXP NÚM. INTERESSAT ADMINISTRATIU

ACTE ADMINISTRATIU QUE ES NOTIFICA: PROPOSTA DE RESOLUCIO
ES23-2009 TUBO-LIMP BAIX PENEDES SLU 07/09/2009
ES79-2009 GET IN TIME SL 21/09/2009
ES80-2009 SANCHEZ GOMEZ ALEJANDRO 28/09/2009

ACTE ADMINISTRATIU QUE ES NOTIFICA: INCOACIO EXPEDIENT SANCIO-
NADOR I PROPOSTA DE RESOLUCIO

ES149-2009 CARNER BADIA ENRIQUE 27/08/2009
ES150-2009 ALTIMASVERES VELASCO CARLOS 27/08/2009
ES151-2009 PEREZ JIMENEZ M DOLORES 27/08/2009
ES157-2009 EXCAVACIONES QUIAL SL 27/08/2009
ES164-2009 ESPINOSA SANCHEZ JAIME 02/09/2009
ES174-2009 FONTANET LOPEZ ISABEL 09/09/2009
ES176-2009 CARMEN HIDALGO M ROSA 15/10/2009
ES177-2009 HERNAN OPIECZONEC CARLOS 15/10/2009
ES178-2009 LARA ROMERO TOMAS 15/10/2009
ES190-2009 SOIDOM TRES MIL SL 19/10/2009
ES192-2009 CODREA ALIN 19/10/2009
ES195-2009 SUPPICICH CARLOS ALFREDO 19/10/2009
ES196-2009 MANCILLA GALLEGO MAURICIO 19/10/2009
ES197-2009 MORALES MORENO NURIA 19/10/2009
ES202-2009 DA ROCHA PINTO MARCO PAULO 19/10/2009
ES209-2009 FERNANDEZ GAYOSO PILAR 19/10/2009
ES210-2009 CORTES CORTES FELIPE IGNACIO 19/10/2009
ES213-2009 LOPEZ ZURITA JERONIMO 28/10/2009

ACTE ADMINISTRATIU QUE ES NOTIFICA: ACORD RESOLUCIO JUNTA DE
GOVERN LOCAL

ES7-2009 GOMEZ TRIVIÑO ANGELES 05/10/2009
ES34-2009 ARISTIZABAL ESCOBAR JORGE ALBERTO 14/09/2009
ES41-2009 FERNANDEZ MARTIN ALVARO 02/11/2009
ES77-2009 FERNANDEZ MARTIN ALVARO 02/11/2009
ES103-2009 REQUELO LOPEZ JUAN JOSE 14/09/2009
ES140-2009 MONTE GIANNI ANGEL 28/09/2009
AC6-2009 EXTUVE 92 SL 14/09/2009

Es comunica als interessats que en el cas que l'acte adminis-
tratiu notificat sigui la incoació del procediment administratiu i la
proposta de resolució, no es podrà interposar cap recurs, sense
perjudici d'impugnar en el seu moment la decisió que posi fi al
procediment.

En el cas que l'acte administratiu notificat sigui la resolució del
procediment, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
potestativament recurs de reposició contra l'òrgan que ha dictat l'acte,
en el termini d'un mes des de la data de la seva publicació, o bé
directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva publicació.

En el cas que correspongui es podrà fer efectiu el pagament de
la sanció imposada en els següents llocs i terminis:

LLOC DE PAGAMENT: en qualsevol cas, podreu fer efectiva la
multa:

Mitjançant transferència bancària a qualsevol dels nums de
comptes  següents:

- (CAIXA DE TARRAGONA) ........2073-0024-73-0110276277
- (CAIXA DE PENSIONS) ...........2100-0095-41-0200001942
- (CAIXA DE CATALUNYA) ..........2013-0313-36-0500000151
- (BBVA)..................................0182-5634-12-0011500388,
especificant el nom i cognom de la persona denunciada i la refè-

rencia corresponent  per sanció administrativa.

TERMINIS DE PAGAMENT: haureu de pagar la multa dins dels
terminis assenyalats en l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària:

a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 al 15 de cada mes,
des de la data de la recepció de la notificació fins al dia 20
del mes posterior.

b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 a l'últim de cada
mes, des de la data de la recepció de la notificació fins al dia
5 del segon mes posterior.

Transcorregut l'esmentat termini sense que hagi estat fet efectiu
l'import de la multa, es farà la seva exacció per via de constren-
yiment amb els recàrrecs que legalment corresponguin i altres
despeses que s'acreditin seguint el procediment de les lleis de
règim local, la Llei General Tributària i normes que siguin d'apli-
cació.

El Vendrell, 23 de novembre de 2009. --- L'alcalde-president,
Benet Jané Palau.

2009/16073 – AJUNTAMENT DE VILALBA DELS ARCS

Anunci

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària realitzada en data 7
d'octubre de 2009, va aprovar provisionalment la modificació de les
ordenances fiscals que tot seguit s'esmenten per al proper exercici
2010: 

Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per otorgament
de llicències administratives autotaxis i vehicles de lloguer.

Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per servei de
clavegueram.

Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de impost sobre béns
immobles.

Ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa pel servei de
tinença d'animals domèstics.

Ordenança Fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per publicitat
al programa de festes.

Ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la taxa per la utilit-
zació privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal.

Tanmateix, l'Ajuntament Ple va acordar l'Ordenança següent:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS 
EN LES FAÇANES DE LES EDIFICACIONS DEL MUNICIPI DE 

VILALBA DELS ARCS

En compliment del que disposen els articles 49.b) de la Llei
7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 17.1
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, 178.2 del DL 2/2003, de 28
d'abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i d'altres concordants, l'acord esmentat se sotmet a expo-
sició pública durant un termini de trenta dies, a comptar a partir de
l'endemà a la data de publicació del present edicte en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, per tal que les persones inte-
ressades puguin examinar l'expedient a Secretaria i presentar, si
s'escau, davant l'Ajuntament Ple, les reclamacions que considerin
convenients, amb el benentès que de no haver-n'hi cap, l'acord provi-
sional esdevindrà definitiu.

Vilalba dels Arcs, 30 de novembre de 2009. --- L'ALCALDE,
Xavier Marzo Francés.
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