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persones estrangeres no comunitàries, sense autorització de
residència permanent.

Aquesta Alcaldia, en data 8 de novembre de 2010, ha dictat
decret, que literalment diu el següent:

D’acord amb la incidència 111 rebuda en aquest Ajuntament
d’INE, en la qual es relacionen les persones estrangeres no
comunitàries sense autorització de residència permanent
(ENCSARP), així com, en el seu cas, les que l’han perdut, i que
han de renovar la seva inscripció padronal.

Vista la resolució de 28 d’abril de 2005, de la Presidència de l’
Institut Nacional d’Estadística i del Director General de
Cooperación Local, per la que es dicten les instruccions
tècniques per als ajuntaments, en relació amb el procediment per
acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers
no comunitaris sense autorització de residència permanent que
no siguin renovades cada dos anys, en relació amb els articles 15
i 16.1, paràgraf 2, de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i les atribucions previstes pels articles 21.1ª)
de l’esmentada Llei 7/1985,

He resolt:
Primer. Declarar la caducitat de la inscripció al Padró Municipal
d’Habitants d’aquest Ajuntament, en conseqüència, acordar la
baixa, ja que les persones que tot seguit es relacionen no han
presentat la corresponent sol·licitud de renovació de la inscripció
padronal per estrangers, en temps i forma :

NOM PASSAPORT/TARG. RESIDÈNCIA

Joice Mara Da Silva CV466716
Nestor Uriel Romero Cruz X3210293E
Kemoko Sano 352623
Leydi Tatiana Basto Valencia RN28659742
Mounia Bouinbi X9247533S
Ikram Taybi X9247547Y
Luz Ceny Solis X9902075T

Segon. Publicar aquest acord al BOP, als efectes de notificació,
oferint els recursos corresponents.

Tercer. Es computarà com a data de la baixa al Padró d’Habitants,
per caducitat, la de la publicació d’aquesta resolució al BOP.

Albatàrrec, 8 de novembre de 2010
L’alcalde, Baltasar Biosca i Falguera

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALBATÀRREC

EDICTE 14363

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 30 de desembre de
l’actual, va aprovar inicialment la modificació de les ordenances
fiscals d’aquest municipi, publicant-se aquesta aprovació en el
BOP núm. 160, de 16 de novembre de 2010, durant el termini
d’exposició pública no s’han presentat al·legacions, observacions
o reclamacions, elevant-se per tant a definitiu, el text íntegre que
entrarà en vigor el dia següent de la publicació del mateix en el
BOP, és el següent:

La Taxa per recollida d’escombreries, l’epígraf primer:

a) Habitatges
Per cada habitatge habitat .....................22,00 euros per bimestre
Per cada habitatge habitat temporalment
o deshabitat ............................................14,00 euros per bimestre
b) Establiments industrials, comercials
i professionals .......................................37,00 euros per bimestre

Albatàrrec, 17 de desembre de 2010
L’Alcalde (il·legible)

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALCANÓ

EDICTE 14327

Aprovació definitiva, si no hi ha reclamacions

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós
de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local; i l’article 178.2 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 Catalunya, es fa públic que
l’Ajuntament en sessió plenària amb data 4 de novembre de 2010
aprovà provisionalment la modificació de determinades
ordenances fiscals per a l’any 

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm.160 del dia 16 de novembre i atès que ha
transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que
s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2011 i
següents la modificació de l’ordenança fiscals següents:

a) L’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa de
clavegueram

El text de l’ordenança que es modifica es: 

Tarifa única per cada presa de claveguera: 6 euros, amb un
augment lineal de l’IPC anual.

b) L’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de la taxa sobre
construccions, instal·lacions i obres.

El text de l’ordenança que es modifica es: 

- Aplicar una tarifa mínima amb un preu de 6 euros en els
permisos d’obres.

Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.

Alcanó, 27 de desembre de 2010.
L’alcalde, Sebastià Ricart Florensa

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALCANÓ

EDICTE 14328

Aprovació definitiva, si no hi ha reclamacions

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós
de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local; i l’article 178.2 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 Catalunya, es fa públic que
l’Ajuntament en sessió plenària amb data 4 de novembre de 2010
aprovà provisionalment la modificació de determinades
ordenances fiscals per a l’any 

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 165 del dia 25 de novembre i atès que ha
transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que
s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2011 i
següents la modificació de l’ordenança fiscals següents:

a) L’ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua.

El text de l’ordenança que es modifica es: 

- Tarifa única per subministrament domiciliari d’aigua: 0.792
euros

Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
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recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.

Alcanó, 27 de desembre de 2010
L’alcalde, Sebastià Ricart Florensa

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

EDICTE 14281

En compliment de la resolució d’aquesta Alcaldia de data 22 de
desembre de 2010, se sotmet a informació pública, durant un
termini de 30 dies hàbils des de la darrera publicació d’aquest
anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
Butlletí Oficial de la Província, l’expedient que tramita aquest
Ajuntament per a la cessió gratuïta a la institució “Associación
Hispànica para Discapacitados Manos Abiertas-AHDMA” del bé
patrimonial un bé patrimonial immoble de propietat, un terreny
rústic, classificat com a sòl no urbanitzable, situat a la partida
Montagut d’aquesta població, parcel·la 11488, del polígon 9, de
23.392 m2, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de
Lleida com a part de la finca, del tom 1674, llibre 63, d’Alcarràs,
foli 31, finca núm. 5525, perquè aquesta entitat el dediqui a la
construcció d’un complex de l’activitat i Instal·lacions per a la
Recollida i posterior eliminació i/o valorització dels olis vegetals,
mitjançant el seu filtrat i emmagatzematge per tal que redundi en
benefici dels ciutadans d’aquest municipi.

L’expedient esmentat es pot consultar a les oficines municipals
tots els dies feiners, entre les 9 i les 14 hores, durant el termini
d’informació pública.

Les al·legacions, si s’escau, s’han de presentar, davant de
l’Ajuntament, dins del termini esmentat, per qualsevol dels
mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Alcarràs, 22 de desembre de 2010
L’alcalde, Gerard Serra i Martínez

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALCOLETGE

EDICTE 14269

Havent-se exposat al públic l’expedient núm. 3 de modificació
del pressupost general municipal per a 2010, segons edicte
publicat al tauler d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial
de la Província de Lleida núm. 169, de 4 de desembre de 2010,
sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions contra el
mateix, ha esdevingut definitivament aprovat, per la qual cosa es
fa públic el següent resum per capítols corresponent al pressupost
municipal resultant de la modificació aprovada.

En compliment del que preveu l’article 112.3 de la Llei 7/1985
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local així com
els articles 169 i 171 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 es fa públic aquest edicte fent advertiment que,
contra la modificació definitivament aprovada, es podrà
interposar directament recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

EXPEDIENT NÚM. 3. MODIFICACIÓ PRESSUPOST
GENERAL MUNICIPAL ANY 2010

Resum per capítols

CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ
PRESSUPOST D’INGRESSOS ACTUAL AUGMENT DISMINUCIÓ FINAL

1 Impostos directes 767.210,00 977,26 0,00 768.187,26
2 Impostos indirectes 80.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00
3 Taxes i altres ingressos 864.651,27 6.320,34 1.000,00 869.971,61

CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ
PRESSUPOST D’INGRESSOS ACTUAL AUGMENT DISMINUCIÓ FINAL

4 Transferències corrents 607.400,00 36.881,18 4.200,00 640.081,18
5 Ingressos patrimonials 20.393,21 0,00 0,00 20.393,21
6 Alienació inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferències capital 922.063, 21 75.239,27 0,00 997.302,48
8 Variacions d’actius financers 0,00 61.903,66 0,00 61.903,66
9 Passius financers 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
Total ingressos 3.296.717,69 181.321, 71 90.200, 00 3.387.839,40

CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ
PRESSUPOST DE DESPESES ACTUAL AUGMENT DISMINUCIÓ FINAL

1 Despeses personal 563.000,00 89.030,00 67.930,00 584.100,00
2 Despeses béns corrents i serveis 754.593,69 24.680,00 22.500,00 756.773,69
3 Despeses financeres 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00
4 Transferències corrents 170.600,00 3.900,00 0,00 174.500,00
6 Inversions reals 1.754.324,00 57.911,71 0,00 1.812.235,71
7 Transferències capital 3.000,00 600,00 0,00 3.600,00
9 Passius financers 47.300,00 5.430,00 0,00 52.730,00
Total ingressos 3.296.717,69 181.551,71 90.430,00 3.387.839,40

Alcoletge, 27 de desembre de 2010
L’alcaldessa, Alexandra Cuadrat Capdevila

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALCOLETGE

EDICTE 14283

Per decret d’alcaldia núm. 334/2010, de 20 de desembre, es van
resoldre les al·legacions presentades en relació a l’aprovació
inicial del compte de liquidació definitiva referent al projecte de
reparcel·lació, modalitat cooperació, de l’àmbit el Roser
d’Alcoletge, procedint-se a l’aprovació definitiva del compte de
liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació de l’àmbit el
Roser, tenint en compte en resultat de les al·legacions
presentades i sense que s’hagi modificat el cost final a repercutir
als subjectes passius de l’expedient.
En la mateixa resolució es va acordar la notificació
individualitzada als subjectes passius de l’expedient d’aquests
acords i fer tramesa de les quotes urbanístiques ordinàries
resultants, requerint-ne el seu pagament en els terminis legalment
establerts.
Contra aquest acord, que es definitiu en via administrativa els
interessats podran interposar recurs de reposició davant de
l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des
de la notificació o, alternativament, recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós de Lleida, durant el
termini de dos mesos des d’aquesta notificació.
En qualsevol cas els interessats en l’expedient podran interposar
qualsevol altre recurs que creguin convenient al seu dret.
Alcoletge, 23 de desembre de 2010
L’alcaldessa, Alexandra Cuadrat Capdevila

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALFARRÀS

EDICTE 14219

L’Ajuntament d’Alfarràs, en sessió extraordinària celebrada el
dia 10 de novembre de 2009 va aprovar inicialment l’ordenança
núm. 34 “Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública”. Aquest acord va
ésser publicat al BOP núm. 160 de data 16 de novembre de 2010,
durant el termini d’un mes, no havent-se presentat cap al·legació
ni reclamació. En compliment del que disposa l’art. 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases de règim local,
art. 178.2 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i 66.1 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
es publica íntegrament el text de l’esmentada ordenança, Annex
3, que entrarà en vigor un cop transcorregut el termini previst a
l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
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