31 DE DESEMBRE 2009

AJUNTAMENT D’AITONA
EDICTE

14843

En compliment de l’establert en l’article 212 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat
degudament informat per la Comissió Especial de Comptes,
s’exposa al públic el compte general corresponent a l’exercici
2008, per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els qui
s’estimin interessats podran presentar reclamacions, objeccions o
observacions que creguin convenients.
Aitona, 24 de desembre de 2009
L’alcalde, Pau Blanco Espax

procedirà, si s’escau, a l’aprovació prèvia del projecte i a aixecar
l’expedient la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que disposi,
si s’escau l’aprovació definitiva corresponent.
Per tot el qual, als efectes establerts als articles 47,4 i 48 i
concordants de la del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
i l’establert a l’article 3 del Decret 114/88, d’avaluació d’impacte
ambiental, s’exposa al públic l’expedient durant un termini d’un
mes durant el qual els interessats podran consultar el mateix i
formular les al·legacions o reclamacions que consideri adients.
Alcarràs, 23 de juliol de 2009
L’alcalde, Gerard Serra i Martínez

−♦−

−♦−

AJUNTAMENT D’ALCOLETGE

AJUNTAMENT D’ALCANÓ
EDICTE

14862

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 29 d’octubre de 2009
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. 159 del dia 12 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 2010 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: 0.66 euros
Tarifa per la conservació dels comptadors: 5 euros
b) l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la
prestació de serveis en la piscina municipal i instal·lacions
anàlogues.
El text de l’Ordenança que es modifica es:
Aprovar un augment d’un euro en les diferents categories
establertes, i que consten al text de l’ordenança.
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, 23 de desembre de 2009
L’alcalde, Sebastià Ricart Florensa

−♦−
AJUNTAMENT D’ALCARRÀS
EDICTE

13
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14772

Per Decret de l’Alcaldia, de data 23 de juliol de 2009, s’ha dictat
la següent resolució:
Primer. Incoar expedient per a l’aprovació del projecte
d’actuació específica en sòl no urbanitzable del projecte
d’instal·lació de planta solar fotovoltaica de 50,4 kw. situada en
el terme municipal d’Alcarràs, polígon 3, parcel·la 102 presentat
per la societat Montoca, SL, que acompanya.
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública per termini d’un
mes.
Tercer. Transcorregut el termini d’exposició pública l’Ajuntament

EDICTE

14791

Havent-la aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió Plenària, de
data 28 de desembre de 2009, l’expedient número 3 de
modificació del pressupost general municipal per a l’any 2009, es
fan públiques les dades resultants de la modificació aprovada:
Expedient número 3. Modificació pressupost general municipal,
any 2009.
RESUM PER CAPÍTOLS
PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOL

CONS. INICIAL

1 Impostos directes
730.000, 00 euros
2 Impostos indirectes
200.000, 00 euros
3 Taxes i altres ingressos 1.171.835, 67 euros
4 Transferències corrents 531.000, 00 euros
5 Ingressos patrimonials
22.708, 15 euros
6 Alienació inversions reals 211.650, 00 euros
7 Transferències capital
704.932, 17 euros
8 Variacions d’actius financers
0,00 euros
9 Passius financers
60.000, 00euros
Total ingressos
3.632.125, 99 euros

AUGMENT

0,00 euros
0,00 euros
107.657, 23 euros
105.980, 80 euros
0,00 euros
0,00 euros
97.445, 49 euros
226.307,71 euros
0, 00 euros
537.391, 23 euros

DISMINUCIÓ

CONS. DEFINITIVA

0,00 euros
175.000, 00 euros
500.342, 45 euros
0,00 euros
0,00 euros
211.650, 00 euros
0, 00 euros
0,00 euros
0, 00 euros
886.992, 45 euros

730.000, 00 euros
25.000, 00 euros
779.150, 45 euros
636.980, 80 euros
22.708, 15 euros
0, 00 euros
802.377, 66 euros
229.307, 71 euros
60.000, 00 euros
3.282.524, 77 euros

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL

CONS. INICIAL

AUGMENT

DISMINUCIÓ

CONS. DEFINITIVA

1 Despeses personal
545.000, 00 euros 12.000, 00 euros 13.000, 00 euros 544.000, 00 euros
2 Despeses béns corrents i serveis894.150, 00 euros46.200, 00 euros
0,00 euros 940.350, 00 euros
3 Despeses financeres
15.100, 00 euros
0,00 euros 7.000, 00 euros
8.000, 00 euros
4 Transferències corrents 131.200, 00 euros 27.500, 00 euros
0,00 euros 158.700, 00 euros
6 Inversions reals
2.004.875, 99 euros 104.619, 64 euros 522.680, 86 euros 1.586.814, 77 euros
7 Transferències de capital
3.100, 00 euros
760,00 euros
0,00 euros
3.860, 00 euros
9 Passius financers
38.700, 00 euros
2.000,00 euros
0,00 euros 40.700, 00 euros
Total despeses
3.632.125, 99 euros 193.079, 64 euros 542.680, 86 euros 3.282.524, 77 euros

En cas que durant el termini d’informació pública de quinze dies
hàbils d’aquest edicte, no es presentin reclamacions ni
al·legacions, s’entendrà definitivament aprovada la modificació a
l’empara del resum per capítol publicat.
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 2/2004, 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.
Alcoletge, 28 de desembre de 2009
L’alcaldessa, Alexandra Cuadrat Capdevila

−♦−
AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
EDICTE

14725

El Ple de l’Ajuntament d’Alguaire, en sessió celebrada en data 23
de desembre de 2009, va adoptar l’acord d’aprovació provisional
de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 7. Taxa del
subministrament d’aigua i clavegueram.
En compliment del que disposa l’article 17.1 i 2 del Reial decret
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