
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE 13283
Transcorregut el termini reglamentari a l’edicte publicat en el
BOP números 79 i 151 , de data 5 de juny de 2008 i 28 d’octubre
de 2008, relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient de
modificació de crèdits número 1 i 2/2008 del pressupost
corresponent a l’exercici 2008 de l’Ajuntament de Rosselló,
finançat amb crèdits d’ingressos extraordinaris, i romanent de
Tresoreria de l’exercici, no havent-se presentat cap reclamació,
l’acord inicial queda elevat a definitiu.
El pressupost de despeses, incorporat l’expedient de modificació
de crèdits, resumit a nivell de capítols, és el següent:
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ESTAT DE LES DESPESES
CAPÍTOL I DENOMINACIÓ IMPORT

1. Despeses de personal.................................................50.000,00
2. Despeses corrents ........................................................4.500,00
4. Transferències corrents..............................................28.000,00
6. Inversions reals........................................................164.432,18
En compliment de l’establert a l’article 169.1, per remissió de
l’article 177.2 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 l’edicte d’aprovació definitiva
d’aquests expedients de modificació de crèdits 1 i 2/2008, perquè
els interessats puguin interposar directament recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la publicació d’aquest edicte.
Rosselló, 15 de desembre de 2008
L’alcalde, Jaume Fernández i González

− ♦ −

són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,66; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,8; per als
béns immobles de característiques especials, el 1,3.
- A l’article 10.2 s’estableix que totes les quotes relatives a un
mateix subjecte passiu per aquest impost quan es tracti de béns
immobles rústics s’agruparan en un únic document de
cobrament.
B) Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2009 i següents la
modificació de l’Ordenança fiscal, reguladora de l’impost sobre
activitats econòmiques
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 9.1 s’estableixen les categories de carrers amb el
següent redactat:
Als efectes del que preveu l’article 87 del text refós de la Llei
d’Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març
reguladora de les hisendes locals, les vies públiques d’aquest
municipi es classifiquen en les següents categories fiscals:
Primera categoria: Carrer Ctra. Lleida, C/ Major, Afores, Ctra.
Seròs, Aitona.
Segona categoria: Carrer La Bassa, la Fira.
Tercera categoria: Carrer Indústria, Eres, Mossèn Ferran i resta
vies públiques.
- A l’article 9.2 s’estableix l’escala de coeficients que ponderi la
situació física del local on s’exerceix l’activitat dins el terme
municipal, que és la següent:
Categoria fiscal de les vies públiques

1a 2a 3a
Coeficient aplicable 3 2,9 2,5

C) Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2009 i següents la
modificació de l’Ordenança fiscal, reguladora de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95
del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març s’incrementaran per l’aplicació sobre
aquestes del coeficient del 1,29792 Aquest coeficient s’aplicarà
fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat
per la Llei de pressupostos generals de l’Estat
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