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al·legacions, per la qual cosa ha quedat aprovat definitivament de
forma automàtica.
En compliment del que disposa l’art. 177.2 en relació amb
l’article 169.3 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, es publica el resum per capítols de les modificacions.
EXP. IN-CRE-2005/005
A. Despeses
CAPÍTOLS

ALTES

BAIXES

32.400,00

0,00

ALTES

BAIXES

4. Transferències corrents
32.400,00
La Seu d’Urgell, 14 de desembre de 2005
L’alcalde, Jordi Ausàs i Coll

0,00

6. Inversions reals
B. Ingressos
CAPÍTOLS

−♦−

AJUNTAMENT D’ALCANÓ
ANUNCI

ANNEX MODIFICACIONS
10604

Per decret d’Alcaldia s’a aprovat iniciaument era denominacion
dera plaça de naua creacion en municipi de Vielha e Mijaran, ena
zòna deth Plan Especiau numerò 14 de Vielha, coma plaça
Mossèn Joan Caseny.
Se met er expedient a informacion publica per un tèrme de 20
dies entà qeu quinsevolh persona interessada pogue hèr es
observacions e suggeréncies que se creiguen de besonh.
En cas de que non n’i age cap se considerarà aprovat
definitiuament sense besonh de cap mès acòrd.
Vielha, 13 de seteme de 2005
Era Secretària (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DELS ALAMÚS
EDICTE

10718

Atès la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, s’ha d’aplicar
la caducitat de les inscripcions en el Padró d’habitants dels
estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent
que no hagin renovat la seva inscripció padronal un cop
transcorregut el període de dos anys des de la seva alta.
Per tant, i d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, mitjançant aquest anunci, es
notifica a les persones exposades a continuació que en el termini
de 15 dies han de formalitzar la seva renovació, ja que d’altra
manera se’ls causarà la baixa del padró d’habitants.
Lahmidi Said
Amal Merhfour
Mohamed Dahmani
Damouh Redouane
Mohamed Nehal
Mustapha Benattalah
Abdelhak Talha
Abdelkader Nedjadi
Omar Kharraz Hadria
El Hamid Tahri
Ali Cherif Berrouh
Mohamed Goumidi
Els Alamús, 18 de desembre de 2005
L’alcalde, Josep M. Beà i Llima

−♦−

10612

En compliment del que disposen els articles 111 LBRL, 17.4
TRLRHL i 178 TRLMRLC, es fa públic que aquest Ajuntament
en sessió plenària, de 14-10-05, va aprovar provisionalment la
modificació de les ordenances fiscals que regiran a partir de l’1
de gener de 2006.
No havent presentat reclamacions contra els acords provisionals,
durant el termini d’informació pública es consideren
definitivament aprovats.
Contra els acords definitius solament hi cap recurs contenciós
administratiu de conformitat amb el TRLRHL 2/04, en el termini
de dos mesos a comptar del mateix dia de la publicació d’aquest
acord al BOP, davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Alcanó, 16 de desembre de 2005
L’alcalde-president, Josep Rubio Florensa

AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN
EDICTE

17

Primer. Aprovar per a l’exercici 2006 i següents la modificació
de les ordenances fiscals que es relacionen:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7

Taxa per a recollida d’escombraries
Article 6è. Quota tributària
S’aprova un augment lineal d’un 3% anual a les diferents
categories establertes, i que consten al text de l’ordenança.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18

Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
i instal·lacions anàlogues
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del RDL 2/04, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix
la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats en la
piscina municipal, que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la
realització d’activitats de competència local en la piscina
municipal.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de
serveis o la realització d’activitats en la piscina municipal.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques
determinades com a tals a la Llei general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència
de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos
a la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a
la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin
de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta
ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els
subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes
següents:
EUROS

1. Abonament per temporada i persona
- De 3 a 11 anys.........................................................................12
- De 12 a 64 anys ......................................................................24
- De 65 anys en endavant .....................................................12,00
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EUROS

2. Entrades
- De 3 a 11 anys ..............................................................................1,00
- De 12 a 64 anys ...................................................................2,00
- De 65 anys en endavant .......................................................1,00
2. Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma
gratuïta:
a) Els nens fins a 2 anys
Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita
quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es durà a
terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa
s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització
d’activitats en la piscina municipal.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap
abonament s’efectuarà en el moment d’entrada en el recinte.
2. El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada
s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud.
3. El pagament es farà a les oficines municipals situades en el
recinte de la piscina.
4. Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes
restringits oberts a aquest objecte i es liquidaran a la Tresoreria
municipal amb la periodicitat que determini l’Ajuntament.
Article 9. Infraccions i sancions
El personal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de
la defraudació que es pugui produir en l’expedició dels
comprovants, amb la penalització conseqüent d’acord amb les
disposicions legals vigents.
Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons
sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què
es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris
de què porten causa.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el 14 d’octubre de 2005 i que
ha quedat definitivament aprovada , entrarà en vigor al dia
següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Vist i plau. L’Alcalde (il·legible)
La Secretària (il·legible)

−♦−

formular les al·legacions i observacions que estimi pertinents, per
qualsevol dels mitjans previstos a l’art. 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Alcoletge, 16 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Rosa del Carme Camps Cortassa

−♦−
AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
EDICTE

10671

Havent-se exposat al públic l’expedient número 2 de modificació
del pressupost general municipal per a l’any 2005, fent aplicació
de nous i majors ingressos, d’anul·lacions o baixes de crèdit i de
romanent de Tresoreria, segons edicte publicat al tauler d’anuncis
de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida
número 157, de 17 de novembre de 2005, 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.
RESUM PER CAPÍTOLS
PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONSIGNACIÓ
INICIAL

CAPÍTOL

1 Impostos directes
2 Impostos indirectes
3 Taxes i altres ingressos
4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials
7 Transferències capital
8 Variacions d’actius financers
9 Passius financers
Total ingressos

466.000,00
125.000,00
746.924,68
324.300,00
18.723,30
212.494,76
176.986,26
671,00
2.071.100,00

AUGMENT

96.000,00
114.025,00
329.301,86
26.156,71
565.483,57

DISMINUCIÓ

0,00
0,00
427.094,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
427.094,71

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

466.000,00
221.000,00
433.854,97
324.300,00
18.723,30
541.796,62
203.142,97
671,00
2.209.488,86

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL

CONSIGNACIÓ
INICIAL

1 Despeses personal
239.550,00
2 Despeses bens corrents i serveis 517.750,00
3 Despeses financeres
10.750,00
4 Transferències corrents
107.400,00
6 Inversions reals
1.153.535,00
7 Transferències de capital
3.005,00
9 Passius financers
39.110,00
Total despeses
2.071.100,00

AUGMENT

10.500,00
35.780,00
0,00
2.890,00
92.218,86
141.388,86

DISMINUCIÓ

1.000,00
2.000,00

3.000,00

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

250.050,00
552.530,00
10.750,00
108.290,00
1.245.753,86
3.005,00
39.110,00
2.209.488,86

En compliment del que preveu l’article 112.3 de la Llei 7/85, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, així com els
articles 169 i 171 del Reial decret legislatiu 2/04, 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.
Alcoletge, 7 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Rosa del Carme Camps i Cortassa

−♦−

AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
EDICTE
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10619

Sol·licitud de llicència ambiental
En compliment del que disposa l’art. 43 del Decret 136/1999, de
18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general del
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’administració ambiental, es sotmet a informació
pública, durant un termini de vint dies hàbils, l’expedient núm.
31/2003, que es tramita a instàncies de Roll-a-door España, S.A.,
amb CIF A60940905, per a la concessió de llicència ambiental
(Annex II.2) per a l’exercici de l’activitat consistent en serralleria
metàl·lica, ubicada a la C13, Km. 4,5 Nau 2, d’aquest municipi,
perquè qualsevol persona que s’hi consideri afectada pugui

AJUNTAMENT D’ALMATRET
ANUNCI

10617

Aprovat per la corporació el plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir l’arrendament dels edificis municipals
“Xalets del riu”, i atès l’article 277 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, s’exposa al públic pel
termini de vint dies hàbils, per tal que es puguin presentar
possibles reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia subhasta pública, si bé s’ajornarà en
cas que es formulin reclamacions contra el plec de clàusules.
Objecte de la subhasta: Arrendament i rehabilitació dels edificis
municipals “Xalets del riu”.
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