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AJUNTAMENT D’OLIANA

ANUNCI 11722

Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2012
Aprovat inicialment en sessió ordinària de Ple d’aquest
Ajuntament, de data 23 de novembre de 2011, el pressupost
general, bases d’execució, i la plantilla de personal per a
l’exercici econòmic 2012, conforme a l’establert en l’article 169
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat
pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 20 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’exposa al públic
l’expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze
dies des de la publicació d’aquest anunci, als efectes de
reclamacions i al·legacions. 

De conformitat amb l’acord adoptat el pressupost es considerarà
definitivament aprovat, si durant el citat termini no es presenten
reclamacions.

Oliana, 24 de novembre de 2011
L’Alcalde, Miquel Sala Muntada

− ♦ −

AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 11718

En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el
que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i
169.1 del Text refós de la Llei 2/2004, de 5 de març, reguladora
de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer
reclamacions, el pressupost general per a l’exercici 2012, amb les
seves bases d’execució, la plantilla orgànica i la relació de llocs
de treball aprovats inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en la
sessió del dia 22 de novembre de 2011.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa
l’article 170.1 del Text refós de la Llei 2/2004 esmentada, i pels
motius enumerats en el número 2 de l’article 170, podran
presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: El termini
d’exposició pública és de quinze dies hàbils a partir del següent
des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Lleida, i durant aquest termini i cinc dies més
es podran presentar les reclamacions que es creguin oportunes.

b) Oficina de presentació: Registre General

c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost, la
plantilla orgànica i la relació de llocs de treball es consideraran
definitivament aprovats.

Pinell de Solsonès, 23 de novembre de 2011
L’alcalde, Benjamí Puig Riu

− ♦ −

AJUNTAMENT DE PUIGGRÒS

EDICTE 11777

Aprovació provisional modificació crèdit
L’Ajuntament de Puiggròs ha aprovat provisionalment
l’expedient de modificació de crèdit 01/2011, el qual s’exposa al
públic a la Secretaria de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies
hàbils des de la publicació al BOP, a efectes d’examen i
presentació de les reclamacions que es considerin oportunes. Tot
això de conformitat amb l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de
març i el RD 500/1990 de 20 d’abril.

De no presentar-se cap reclamació l’expedient quedarà
definitivament aprovat. 

Puiggròs, 24 de novembre de 2011
L’alcalde, Juli Muro Manso

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SORT

EDICTE 11813

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment els expedients de
modificació de crèdits 1/10 i el compte general del pressupost
corresponent a l’exercici de 2010, que inclou la liquidació del
pressupost de 2010, amb el dictamen emès per la Comissió
especial de comptes, corresponents a l’Ajuntament i als Patronats
municipals Torrentill i de la Llar d’Infants. Cosa que es fa pública
en compliment del que es disposa a l’article 193.3 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i
disposicions concordants, per tal que els interessats puguin
examinar l’expedient durant 15 dies durant els quals, i vuit més,
podran presentar les al·legacions que estimin pertinents
(Expedient F-37/11).

Sort, 23 de novembre de 2011
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SUDANELL

EDICTE 11760

En data 22 de novembre de 2011 el Ple de l’Ajuntament, en
sessió ordinària va aprovar provisionalment l’expedient de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari núm. 1/2011, finançat
mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals, del
pressupost vigent de la corporació, el qual s’exposa al públic a la
Secretaria de l’Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils
des de la publicació al BOP, durant els quals s’admetran
reclamacions davant d’aquesta Corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.

Sudanell, 23 de noviembre de 2011
L’alcalde, Josep M. Sanjuan Cornadó

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SUNYER

EDICTE 11733

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 5 d’octubre de 2011, va
aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa subministrament d’aigua. Atès que durant
el període d’exposició al públic, segons l’edicte publicat en el
BOP número 148, de 18 d’octubre de 2011, no s’ha presentat cap
al·legació o reclamació, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En compliment del que disposa la Llei 51/2002, de 27 de
desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, es publica íntegrament la
modificació de l’esmentada ordenança.
Article 6è. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

EUROS/M3
Subministrament aigua
Habitatges, locals comercials, fàbriques i tallers, granges etc.
De 0 a 30 m3 /trimestre .....................................................................................0,8421
De 31 a 54 m3 /trimestre ...................................................................................1,0527
Excés de 54 m3/trimestre ..................................................................................1,3685
Pel 2013, 2014 i 2015 s’incrementarà en funció de l’IPC.

EUROS/TRIM.
Quota de servei (manteniment de la xarxa)
Abonat/trimestre (per cada presa)
Per l’any 2012 ........................................................................................................9,14
Per l’any 2013 ......................................................................................................12,14
Per l’any 2014 ......................................................................................................15,14
Per l’any 2015 ......................................................................................................15,59
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.

Rosendo Manrique
Resaltado


