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amb l'advertiment que les notificacions 
següents es faran a les estrades, tret de les que 
tinguin forma d'interlocutòria o sentència, 
d'acord amb el que preveu l'article 59 de la 
Llei de procediment laboral. 
 
Girona, 22 de juny de 2009 
 
La secretària judicial 
 
 
 
Núm. 10170 

JUTJAT SOCIAL  
NÚM. 1 DE GIRONA 

 
Edicte de citació dictat en les actuacions 

408/2009 
 

Assumpte núm.: 408/2009 
 
Part demandant: Juan Chamizo Paz i Iban 
Martin Ramallo 
Part demandada: Carpa Cons i Prom Catalunya 
SLU i Fons de Garantia Salarial 
 
Secretària judicial Marta Menendez Marques 
 
Amb aquesta cèdula, dictada en virtut del que 
es va decidir en les actuacions número 
408/2009, instruït per aquest Jutjat Social 1 de 
Girona, a instàncies de Juan Chamizo Paz i 
Iban Martin Ramallo contra Carpa Cons i 
Prom Catalunya SLU i Fons de Garantia Sala-
rial, es cita a Carpa Cons i Prom Catalunya 
SLU., del/de la qual es desconeix el parador, 
perquè comparegui davant la sala d'audiències 
d'aquest organisme, situat a l'Av. Ramon 
Folch, 4-6, de Girona, EL DIA 17 de desembre 
de 2009, A LES 12:15 HORES per dur a terme 
l'acte de conciliació o judici. Se li fa saber que, 
en el cas que no hagi avinença en aquest acte, 
seguidament es durà a terme el judici, en una 
única convocatòria, i hi podrà comparèixer 
amb els mitjans de prova de què intenti valer-
se. El judici no se suspendrà per la falta 
d'assistència de la part demandada si ha estat 
citada i, en el cas que no hi comparegui, se la 
podrà tenir per confessa. 
 
Aquest edicte es fa públic per mitjà del Butlletí 
Oficial de la Província, als efectes pertinents, 
amb l'advertiment que les notificacions 
següents es faran a les estrades, tret de les que 
tinguin forma d'interlocutòria o sentència, 
d'acord amb el que preveu l'article 59 de la 
Llei de procediment laboral. 
 
Girona, 23 de juny de 2009 
 
La secretària judicial 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. 10171 
JUTJAT SOCIAL 

NÚM. 1 DE GIRONA 
 
Edicte de citació dictat en les actuacions 

751/2009 
 

Assumpte núm.: 751/2009 
 
Part demandant: Jorge Barceló Ruíz 
Part demandada: Girobox, SL 
 
Secretària judicial Marta Menendez Marques 
 
Amb aquesta cèdula, dictada en virtut del que 
es va decidir en les actuacions número 
751/2009, instruït per aquest Jutjat Social 1 de 
Girona, a instàncies de Jorge Barceló Ruíz 
contra Girobox, SL, es cita a Girobox, SL, 
del/de la qual es desconeix el parador, perquè 
comparegui davant la sala d'audiències 
d'aquest organisme, situat a l'Av. Ramon 
Folch, 4-6, de Girona, EL DIA 13 d'octubre de 
2009, A LES 13 HORES per dur a terme l'acte 
de conciliació o judici. Se li fa saber que, en el 
cas que no hagi avinença en aquest acte, 
seguidament es durà a terme el judici, en una 
única convocatòria, i hi podrà comparèixer 
amb els mitjans de prova de què intenti valer-
se. El judici no se suspendrà per la falta 
d'assistència de la part demandada si ha estat 
citada i, en el cas que no hi comparegui, se la 
podrà tenir per confessa. 
 
Aquest edicte es fa públic per mitjà del Butlletí 
Oficial de la Província, als efectes pertinents, 
amb l'advertiment que les notificacions 
següents es faran a les estrades, tret de les que 
tinguin forma d'interlocutòria o sentència, 
d'acord amb el que preveu l'article 59 de la 
Llei de procediment laboral. 
 
Girona, 22 de juny de 2009 
 
La secretària judicial 
 
 
Núm. 10147 

JUTJAT SOCIAL  
NÚM. 3 DE GIRONA 

 
Edicte de citació dictat en les actuacions 

383/2009 
 

Autos nº 383/2009 
Reclamación de cantidad 
 
En méritos de lo acordado por la Ilma. Sra. 
Magistrada-Juez, en autos de juicio promo-
vidos por Hernan García López, en reclama-
ción de reclamación de cantidad, contra 
Resigres, SL y FOGASA, bajo autos nº 
383/2009 se ha acordado celebrar el acto de 
juicio el próximo día 2 de febrero de 2010 a las 
10:10 horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de lo Social nº Tres de Girona, con la 
prevención de que no se suspenderá el acto por 
falta de asistencia de las partes. 

Y para que sirva de citación en forma a 
Resigres, SL cuyo actual paradero se ignora, se 
expide el presente EDICTO, con la advertencia 
de que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados salvo las que deban revestir forma 
de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. 
 
Girona, 18 de junio de 2009 
 
El secretario judicial 
 
 
 
 
Administració  
Local 
 
Diputació 
 
 
Núm. 10382 

INTERVENCIÓ 
 
Edicte d’aprovació definitiva de diverses 

ordenances fiscals reguladores de l’Orga-
nisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut) 

 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 
19 de maig de 2009 va aprovar inicialment la 
imposició de taxes per a la prestació de serveis 
i les ordenances fiscals reguladores de l’Orga-
nisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut) de 
la Diputació de Girona, així com els text 
íntegre que es relaciona a continuació. 
 
L’expedient es va sotmetre a informació 
pública mitjançant edicte publicat en el BOP 
número 95 de 20 de maig de 2009, així com al 
Tauler d’Anuncis de la Corporació. 
 
Vist que no s’han presentat reclamacions 
durant el termini d’exposició pública, els 
acords han quedat aprovats amb caràcter 
definitiu de conformitat amb el que disposa 
l’acord de Ple de 19 de maig de 2009 i l’article 
17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. De con-
formitat amb el que regula l’article 17.4 del 
Text refós esmentat, es procedeix a la publi-
cació de les ordenances aprovades o modifi-
cades en el seu cas. 
 
NÚM. 19 ORDENANÇA FISCAL REGU-
LADORA DE LA TAXA PER A LA PRES-
TACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I 
CONTROL D’INSTAL·LACIONS D’ALT I 
BAIX RISC PER A LA TRANSMISSIÓ DE 
LEGIONEL·LOSI 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
Fent ús de les facultats que li són concedides 
pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 
Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, (en endavant LLBRL) i de conformitat 
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amb el que disposen els articles del 15 al 27 
del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant 
TRLLRHL), aquesta Diputació estableix la 
taxa per a la prestació del servei de gestió i 
control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la 
transmissió de legionel·losi prestat per 
l’Organisme Autònom de salut pública de la 
Diputació de Girona, en acrònim Dipsalut, que 
es regirà per la present Ordenança Fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que preveu 
l’article 132 de l’esmentat TRLLRHL. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la 
prestació del servei i realització d’activitats 
relatives a la gestió i control d’instal·lacions 
d’alt i baix risc per a la transmissió de 
legionel·losi. 
 
2.2. Es consideren instal·lacions d’alt risc o de 
major probabilitat de proliferació i dispersió de 
legionel·la les descrites al punt 2.2 de l’article 
2 del Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual 
s'estableixen les condicions higienicosanitàries 
per a la prevenció i el control de la legio-
nel·losi i de baix risc o de menor probabilitat 
de proliferació i dispersió de Legionel·la les 
descrites al punt 2.3 de l’article 2 del mateix 
Decret 352/2004. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius, en concepte de contri-
buents, els ajuntaments que sol·licitin la pres-
tació del servei que integra el fet imposable. 
 
Article 4. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa ve determinada de 
conformitat amb les tarifes que s’adjunten com 
annex a aquesta ordenança. 
 
Article 5. Meritació 
 
Es merita la taxa i neix l’obligació de con-
tribuir en el moment de l’inici de la prestació 
del servei o de la realització de l’activitat.  
 
Article 6. Règim d’ingrès i gestió 
 
6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les 
tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà en 
règim d’autoliquidació.  
 
6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar 
l’import del deute determinat a l’autoli-quida-
ció, de manera simultània a la seva presen-
tació. 
 
Disposició Final 
 
La present ordenança entrarà en vigor a partir 
del dia següent al de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i es 
mantindrà en vigor fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
 

ANNEX DE TARIFES 
 
1. TARIFES DEL SERVEI DE GESTIÓ I 
CONTROL DE LEGIONEL·LA D’ALT RISC 
 
1.1. TARIFA BÀSICA 
 
MUNICIPIS TARIFA 

 € / actuació 

Fins a 1.500 habs. 135,00 

De 1.501 a 5.000 habs. 270,00 
De 5.001 a 15.000 habs. 405,00 
De 15.001 a 25.000 habs. 540,00 

Més de 25.001 habs. 675,00 
 
1.2. TARIFA A PARTIR D’UN NOMBRE 
D’ACTUACIONS 
 
MUNICIPIS TARIFA 

€/actuació 

NÚM. 

ACTUACIONS 

Fins a 1.500 habs. 405,00 Superior a 3 
De 1.501 a 5.000 habs. 540,00 Superior a 3 
De 5.001 a 15.000 habs. 675,00 Superior a 4 

De 15.001 a 25.000 habs. 810,00 Superior a 5 
Més de 25.001 habs. 945,00 Superior a 10 
 
2. TARIFES DEL SERVEI DE GESTIÓ I 
CONTROL DE LEGIONEL·LA DE BAIX 
RISC 
 
2.1. TARIFA BÀSICA 
 
MUNICIPIS TARIFA  

€ / actuació 

Fins a 1.500 habs. 80,00 
De 1.501 a 5.000 habs. 160,00 
De 5.001 a 15.000 habs. 240,00 
De 15.001 a 25.000 habs. 320,00 
Més de 25.001 habs. 400,00 

 
2.2. TARIFA A PARTIR D’UN NOMBRE 
D’ACTUACIONS 
 
MUNICIPIS TARIFA 

 €/ ctuació 
NÚM  

ACTUACIONS 

Fins a 1.500 habs. 240,00 Superior a 2 

De 1.501 a 5.000 habs. 320,00 Superior a 3 
De 5.001 a 15.000 habs. 400,00 Superior a 4 
De 15.001 a 25.000 habs. 480,00 Superior a 5 

Més de 25.001 habs. 560,00 Superior a 7 
 
3. TARIFES DEL SERVEI EN CAS DE 
DETECTAR-SE PRESÈNCIA DE 
LEGIONEL·LA 
 
MUNICIPIS TARIFA  

€ / actuació 

Fins a 1.500 habs. 375,00 
De 1.501 a 5.000 habs. 375,00 
De 5.001 a 15.000 habs. 375,00 
De 15.001 a 25.000 habs. 375,00 
Més de 25.001 habs. 375,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÚM. 20 ORDENANÇA FISCAL REGU-
LADORA DE LA TAXA PER A LA PRES-
TACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I CON-
TROL DE LES XARXES D’ABASTAMENT 
D’AIGUA DE GESTIÓ MUNICIPAL 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
Fent ús de les facultats que li són concedides 
pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 
Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, (en endavant LLBRL) i de conformitat 
amb el que disposen els articles del 15 al 27 
del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant 
TRLLRHL), aquesta Diputació estableix la 
taxa per a la prestació del servei de d’anàlisi i 
control de les xarxes de subministrament 
d’aigua de titularitat municipal prestat per 
l’Organisme Autònom de salut pública de la 
Diputació de Girona, en acrònim Dipsalut, que 
es regirà per la present Ordenança Fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que preveu 
l’article 132 de l’esmentat TRLLRHL. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la 
prestació del servei i realització d’activitats 
relatives a la gestió i control de les xarxes de 
subministrament d’aigua de gestió municipal. 
 
2.2. Es considera abastament d’aigua, qual-
sevol subministrament públic que posi l’aigua 
de consum humà a disposició dels usuaris, en 
el punt de connexió del servei, mitjançant un 
sistema de distribució fix.  
 
2.3 Es consideraran de gestió municipal 
aquells abastaments que siguin gestionats 
directament pels ajuntaments o per agrupa-
cions de municipis o consorcis gestors que 
tinguin encomanades la gestió d’aquest servei. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius, en concepte de contri-
buents, els ajuntaments, les agrupacions de 
municipis o consorcis gestors de l’abastament 
d’aigua i que sol·licitin la prestació del servei 
que integra el fet imposable. 
 
Article 4. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa ve determinada de 
conformitat amb les tarifes que s’adjunten com 
annex a aquesta ordenança. 
 
Article 5. Meritació 
 
Es merita la taxa i neix l’obligació de con-
tribuir en el moment de l’inici de la prestació 
del servei o de la realització de l’activitat.  
 
Article 6. Gestió 
 
6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les 
tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà en 
règim d’autoliquidació.  
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6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar 
l’import del deute determinat a l’autoliqui-
dació, de manera simultània a la seva pre-
sentació. 
 
Disposició Final 
 
La present ordenança entrarà en vigor a partir 
del dia següent al de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i es 
mantindrà en vigor fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
ANNEX DE TARIFES 
 

NÚM. HABITANTS 
TARIFA € PER A CADA ACTUACIÓ 

TIPUS D'ABASTAMENT 

  a b c d e 

fins a 1.500 89,00 € 246,50 € 246,50 € 76,50 € 146,50 € 

de 1.501 a 5.000 178,00 € 493,00 € 493,00 € 153,00 € 293,00 € 

de 5.001 a 15.000 267,00 € 739,50 € 739,50 € 229,50 € 439,50 € 

de 15.001 a 25.000 356,00 € 986,00 € 986,00 € 306,00 € 586,00 € 

més de 25.000 445,00 € 1.232,50 € 1.232,50 € 382,50 € 732,50 € 

 
TIPUS D'ABASTAMENT 
 
a ZONA ABASTAMENT < 100m3 / dia  
b ZONA ABASTAMENT ≥100m3 < 1000 m3 / dia  
c ZONA ABASTAMENT  ≥1000 m3 < 10000 m3 / dia  
d ZONA D'ABASTAMENT EN ALTA < 100m3 / dia  
e ZONA D'ABASTAMENT EN ALTA >100m3 < 1000 m3 / dia  
 
NÚM. 21 ORDENANÇA FISCAL REGU-
LADORA DE LA TAXA PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I 
CONTROL DEL RISC DERIVAT DE L’ÚS 
DE SORRERES INFANTILS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
Fent ús de les facultats que li són concedides 
pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 
Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, (en endavant LLBRL) i de 
conformitat amb el que disposen els articles 
del 15 al 27 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, (en endavant TRLLRHL), aquesta 
Diputació estableix la taxa per a la prestació 
del servei de gestió i control del risc derivat de 
l’ús de sorreres infantils prestat per l’Orga-
nisme Autònom de salut pública de la 
Diputació de Girona, en acrònim Dipsalut, que 
es regirà per la present Ordenança Fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que preveu 
l’article 132 de l’esmentat TRLLRHL. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la 
prestació del servei i realització d’activitats 
relatives a la gestió i control del risc derivat de 
l’ús de sorreres infantils. 
 
2.2. Es consideren sorreres infantils objecte 
d’aquesta ordenança, aquelles ubicades a 
espais d’ús públic, escoles de primària i llars 
d’infants, destinades a ser utilitzades de forma 

col·lectiva pels nens, amb una funció de joc o 
de paviment amortidor com a superfície de 
recepció d’un o més equipaments d’àrees de 
joc col·lectiu i es troben a l’aire lliure o no. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius, en concepte de contri- 
 
buents, els ajuntaments que sol·licitin la pres-
tació del servei que integra el fet imposable. 
 
Article 4. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa ve determinada de 
conformitat amb les tarifes que s’adjunten com 
annex a aquesta ordenança. 
 
Article 5. Meritació 
 
Es merita la taxa i neix l’obligació de con-
tribuir en el moment de l’inici de la prestació 
del servei o de la realització de l’activitat.  
 
Article 6. Gestió 
 
6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les 
tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà en 
règim d’autoliquidació.  
 
6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar 
l’import del deute determinat a l’autoli-
quidació, de manera simultània a la seva 
presentació. 
 
Disposició Final 
 
La present ordenança entrarà en vigor a partir 
del dia següent al de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i es 
mantindrà en vigor fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
ANNEX DE TARIFES 
 
1. TARIFES DEL SERVEI DE GESTIÓ I 
CONTROL DEL RISC DERIVAT DE L’ÚS 
DE SORRERES INFANTILS 
 
1.1. TARIFA BÀSICA 
 
MUNICIPIS TARIFA € / actuació 

Fins a 1.500 habs. 20,50 
De 1.501 a 5.000 habs. 41,00 
De 5.001 a 15.000 habs. 61,50 
De 15.001 a 25.000 habs. 82,00 
Més de 25.001 habs. 102,50 
 
1.2. TARIFA A PARTIR D’UN NOMBRE 
D’ACTUACIONS 
 
MUNICIPIS TARIFA  

€ / actuació 
NÚM. 

ACTUACIONS 

Fins a 1.500 habs. 61,50 Superior a 2 
De 1.501 a 5.000 habs. 82,00 Superior a 3 
De 5.001 a 15.000 habs. 102,50 Superior a 5 
De 15.001 a 25.000 habs. 123,00 Superior a 8 
Més de 25.001 habs. 143,50 Superior a 12 
 
 
 

Disposició Final 
La present Ordenança entrarà en vigor a partir 
del dia següent al de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i es 
mantindrà en vigor fins la seva modificació o 
derogació. 
 
Contra l’acord d’aprovació de l’Ordenança 
esmentada es pot interposar recurs contenciós-
administratiu davant la Sala del contenciós-
administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos 
comptats a partir de l’endemà de la publicació 
d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la 
província de Girona. 
 
Girona, 29 de juny de 2009 
 
Enric Vilert i Butchosa 
President 
 
 
 
Núm. 10383 

INTERVENCIÓ 
 
Edicte d’aprovació definitiva de diverses 

ordenances fiscals reguladores de les taxes i 
ordenances reguladores dels preus públics de 
l’Organisme Autònom Conservatori de Música 
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona 

 
El Ple de la Diputació en sessió plenària del 
dia 19 de maig de 2009 va aprovar inicialment 
la modificació, establiment i supressió d’orde-
nances fiscals reguladores de les taxes i orde-
nances reguladores dels preus públics de 
l’organisme autònom Conservatori de Música 
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, així 
com els text íntegre que es relaciona a con-
tinuació. 
 
L’expedient es va sotmetre a informació 
pública mitjançant edicte publicat en el BOP 
número 95 de 20 de maig de 2009, així com al 
Tauler d’Anuncis de la Corporació. 
 
Vist que no s’han presentat reclamacions du-
rant el termini d’exposició pública, els acords 
han quedat aprovats amb caràcter definitiu de 
conformitat amb el que disposa l’acord de Ple 
de 19 de maig de 2009 i l’article 17.3 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. De conformitat amb el que 
regula l’article 17.4 del Text refós esmentat, es 
procedeix a la publicació de les ordenances 
aprovades o modificades en el seu cas. 
 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU 
PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’ENSENYAMENT NO OFICIAL 
QUE S’IMPARTEIX AL CONSERVATORI 
DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 
133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 


