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ADMINISTRACIÓN LOCAL
ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS  COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
EDICTE 8817
Es fa públic per a general coneixement que, mitjançant aquest 
edicte, se sotmet a informació pública l’expedient de modifi cació 
de l’ordenança fi scal reguladora de la taxa del servei de recollida, 
transport i tractament de residus municipals, domiciliaris i 
assimilables, que s’aplicarà als quinze municipis de la comarca 
del Pallars Sobirà a partir del proper dia 1 de gener de 2013.
Aquest acord provisional i el text de la modifi cació proposada 
de l’article 6è punt 2 de l’ordenança fi scal reguladora han estat 
aprovats al Ple del Consell Comarcal del Pallars Sobirà de data 
29 d’octubre de 2012 i estaran exposats al públic durant trenta 
dies comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest 
anunci al BOP de Lleida. En aquest termini, els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n 
formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat defi nitivament, i 
es procedirà a la publicació de l’acord i de l’article 6è punt 2 
modifi cat al BOP de Lleida.
Sort, 31 d’octubre de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset 

  

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN
ANUNCI 8818
En data 31 d’octubre el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
provisionalment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari número 5/2012, fi nançat mitjançant romanent de 
Tresoreria per a despeses generals, 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, durant els quals s’admetran reclamacions 
davant d’aquesta Corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions l’acord inicial 
esdevindrà defi nitiu, sense necessitat d’un acord posterior.
Vielha, 31 d’octubre de 2012
L’alcalde, Alejandro Moga Vidal

  

AJUNTAMENT DELS ALAMÚS
EDICTE 8828
El Ple de l’Ajuntament dels Alamús, en sessió ordinària del 26 
d’octubre de 2012 (05/12), va adoptar, per majoria absoluta, els 
següents acords:
Primer. Aprovar provisionalment la modifi cació de les ordenances 
fi scals que han de regir durant els propers exercicis econòmics 
corresponents a l’any 2013 i següents, que a continuació es 
detallen:
a) Ordenança fi scal reguladora del preu públic del servei de 
piscines i instal·lacions anàlogues.
b) Ordenança fi scal reguladora de la taxa d’expedició de 
documents administratius.
c) Ordenança fi scal reguladora de la prestació del servei de Llar 
d’infants municipal, Les Arreletes.
d) Ordenança fi scal reguladora de la taxa de conservació del 
Cementiri i ús de la Sala de vetlla municipals.

e) Ordenança fi scal reguladora de la taxa de recollida 
d’escombraries.
f) Ordenança fi scal reguladora de la taxa de clavegueram.
g) Ordenança fi scal reguladora de la taxa de distribució d’aigua.
h) Ordenança fi scal reguladora de la taxa per l’ús dels edifi cis i 
instal·lacions municipals.
Segon. Exposar els acords precedents al Tauler d’anuncis i la web 
de l’Ajuntament durant un termini de 30 dies, comptats a partir de 
l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí 
Ofi cial de la Província.
Dins del citat termini, els interessats podran examinar l’expedient 
i presentar les reclamacions i suggeriments que considerin 
convenients.
Tercer. Disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació 
en el referit període d’exposició pública, l’acord adoptat 
d’aprovació provisional es considerarà elevat automàticament a 
defi nitiu sense necessitat d’ulterior acord.
Quart. Disposar, tanmateix, que els acords defi nitius, incloent-hi 
els provisionals elevats automàticament a aquesta categoria i el 
text íntegre de les modifi cacions de les ordenances es publiquin 
al Butlletí Ofi cial de la Província, entrant en vigor el dia 1 de 
gener de 2013.
D’acord amb el que disposen els articles: 49.b, de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 178 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; i 17.1 
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, les 
modifi cacions anteriors estaran exposades al públic en el Tauler 
d’anuncis i la web d’aquest Ajuntament durant un termini de 30 
dies, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el 
Butlletí Ofi cial de la Província.
Dins del citat termini, els interessats podran examinar l’expedient 
en  l’Ajuntament i presentar les reclamacions i suggeriments que 
considerin oportuns.
Els Alamús, 31 d’octubre de 2012
L’alcalde, Josep Maria Beà Llima

  

AJUNTAMENT D’ARBECA
EDICTE 8758

En compliment del que disposa l’article 17 del RDL 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, s’anuncia que l’Ajuntament d’Arbeca en 
sessió ordinària celebrada pel Ple amb data 29 d’octubre de 2012 
ha aprovat provisionalment la modifi cació de les ordenances 
fi scals reguladores dels tributs següents a regir a partir de l’1 de 
gener de 2013: impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa 
per la recollida d’escombraries, taxa per la prestació del servei de 
dutxes, piscines, cases de banys i altres instal·lacions esportives, 
culturals i d’esbarjo i la taxa per la prestació del servei de llar 
d’infants.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local; 
17.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 178.1b) 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, els 
acords provisionals estaran exposats al públic a la Secretaria de 
l’Ajuntament durant 30 dies hàbils comptadors des de l’endemà de 
la publicació d’aquest anunci al Butlletí Ofi cial de la Província de 
Lleida (BOP), perquè els interessats puguin examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En el 
cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà 
defi nitiu.
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