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definitivament.
Pel present edicte es fa pública l'aprovació

definitiva de la modificació de crèdits núm.
35 del pressupost general de l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs per l'exercici 2008,
essent el seu detall el següent:

RESUM PER ARTICLES

§ EUR#

ESTAT DE DESPESES§ #

En més§ #

Suplements de crèdit§ #

Article 34§ 14.000,00#
Article 46§ 4.335,35#
Total despeses en més§ 18.335,35#

ESTAT DE DESPESES§ #

En menys§ #

Baixes per anul·lació§ #

Article 22§ 4.335,35#
Article 31§ 14.000,00#
Total ingressos en més§ 18.335,35#

Sant Adrià de Besòs, 28 d'octubre de
2008.

L'Alcalde, Jesús Mª Canga Castaño.

022008029050
A

Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinà-
ria que tingué lloc el dia 20 d'octubre de
2008, va aprovar inicialment el nou regla-
ment del mercat municipal Torre de la Vila
de Sant Boi de Llobregat, que deroga el regla-
ment del mercat municipal i el reglament de
funcionament de la comissió mixta del mer-
cat municipal Torre de la Vila vigents actual-
ment; el qual se sotmet a informació pública
pel termini de trenta dies a comptar a partir
de l'endemà de la publicació de l'edicte
corresponent al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍN-
CIA i al tauler d'anuncis de per a la formula-
ció de reclamacions i al·legacions. Es consi-
derà aprovat definitivament, si durant el ter-
mini d'informació pública no s'hi ha presen-
tat cap al·legació.

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 22 d'octubre de
2008.

La Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Actuació
Política de Serveis Generals, M. Antonia
Barragán Prieto.

022008029230
A

Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinà-

ria que tingué lloc el dia 20 d'octubre de
2008, va aprovar inicialment el Programa
d'Orientació per als Equipaments Comercials
de Sant Boi de Llobregat (POEC); el qual se
sotmet a informació pública pel termini de
30 dies a comptar a partir de l'endemà de la
publicació de l'edicte corresponent al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al tauler d'a-
nuncis de l'Ajuntament als efectes de la pre-
sentació de les al·legacions i suggeriments
que es considerin convenients. Es considerà
aprovat provisionalment, en el cas que no
s'hi presentin reclamacions ni al·legacions en
el termini d'exposició pública.

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 22 d'octubre de
2008.

La Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Actuació
Política de Serveis Generals, M. Antonia
Barragán Prieto.

022008029239
A

Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinà-
ria que tingué lloc el dia 20 d'octubre de
2008, va aprovar inicialment l'ordenança
municipal reguladora del procediment i l'a-
plicació informàtica per a la producció de
còpies electròniques autèntiques mitjançant
procediments de digitalització i autenticació
segurs; la qual se sotmet a informació pública
pel termini de trenta dies, a comptar a partir
de l'endemà de la publicació d'aquest acord
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un
dels mitjans de comunicació escrita diària i
al tauler d'anuncis de la corporació, a fi que
s'hi puguin presentar al·legacions. Si no s'hi
formula cap al·legació ni reclamació durant
el termini d'informació pública i d'audiència
als interessats, quedarà aprovada definitiva-
ment.

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 22 d'octubre de
2008.

La Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Actuació
Política de Serveis Generals, M. Antonia
Barragán Prieto.

022008029367
A

Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinà-
ria que tingué lloc el dia 20 d'octubre de
2008, va aprovar inicialment la modificació
de la plantilla municipal i la relació de llocs
de treball de la corporació; la qual se sotmet
a informació pública pel termini de 15 dies a

comptar a partir de l'endemà de la publica-
ció d'aquest acord al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i al tauler d'anuncis durant el qual
els interessats podran examinar-lo i presen-
tar-hi reclamacions. En el cas que durant
aquest termini no s'hi presentin reclama-
cions, la modificació es considerarà aprova-
da definitivament.

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 22 d'octubre de
2008.

La Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Actuació
Política de Serveis Generals, M. Antonia
Barragán Prieto.

022008029370
A

Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinà-
ria que tingué lloc el dia 20 d'octubre de
2008, va adoptar l'acord següent:

«Primer. - Aprovar inicialment de confor-
mitat amb l'establert a l'article 160.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'a-
prova el Reglament d'obres, activitats i ser-
veis dels ens locals. l'establiment del Servei
Públic Minuts Menuts, sobre la base de la
memòria justificativa, el projecte d'establi-
ment i el projecte de reglament del servei
adjunts, que es prestarà sota la forma de ges-
tió directa.

Segon. - Aprovar inicialment la memòria,
el projecte d'establiment i el reglament del
servei Minuts Menuts.

Tercer. - Advocar la competència en matè-
ria d'aprovació dels preus públics.

Quart. - Aprovar la tarifa d'1 EUR a aplicar
a les persones usuàries del servei per al
període comprès del 27 d'octubre fins el 31
de desembre de 2008.

Cinquè. - Sotmetre a informació pública
aquest acord pel termini de trenta dies, mit-
jançant la inserció dels anuncis correspo-
nents al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a fi que
s'hi puguin presentar al·legacions.

Sisè. - Disposar que, si no s'hi formula cap
al·legació ni reclamació durant el termini
d'informació pública l'acord d'establiment
del servei, el projecte d'establiment i el regla-
ment que ara s'aproven inicialment quedaran
aprovats definitivament i es procedirà a la
publicació íntegra del reglament al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.»

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 22 d'octubre de
2008.

La Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Actuació
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