
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE 10357
Per Resolució de l’Alcaldia, de data 24 de juliol de 2009, es va
aprovar inicialment el Pla de millora urbana PMU-1B de
Rosselló, així com l’Informe ambiental que s’hi conté, presentat
per Sebastià Jordana i Tersa, en representació de la Junta de
Compensació Provisional del Pla de millora urbana PMU 1B.
En la mateixa Resolució es va resoldre sotmetre l’esmentat Pla a
informació pública, pel termini d’un mes. Durant aquest termini
es pot examinar tota la documentació de l’expedient a les oficines
de l’Ajuntament de Rosselló, a l’avinguda Catalunya, 2, 2ª
planta, els dies feiners, de 9.00 hores a 14.00 hores, i presentar
les al·legacions que es considerin oportunes.
Contra aquesta Resolució, per tractar-se d’un acte administratiu
de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus
de recurs.
Rosselló, 31 d’agost de 2009
L’alcalde, Jaume Fernández i González

− ♦ −

1. L’aprovació dels padrons fiscals següents:
a) Padró del servei de clavegueram 2009
b) Padró del servei de cementiri 2009
2. Establir el termini de cobrament en voluntària des del dia 10
d’octubre fins al 10 de desembre de 2009.
3. La seva exposició pública en el Butlletí Oficial de la Província
de Lleida, per espai de 30 dies, a tenor del que estableix l’article
17.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
per tal que els interessats legítims puguin examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que considerin convenients.
4. Que en el cas de no presentar-se reclamacions durant el termini
assenyalat, els padrons s’entenguin definitivament aprovats,
podent els interessats procedir a la interposició del corresponent
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats a
partir del dia següent d’aquell en que finalitzi l’exposició al
públic de la publicació inicialment citada en el Butlletí Oficial de
la Província de Lleida. Tot això de conformitat i en compliment
del que disposa l’article 14 del citat Text refós.
Sudanell, 24 d’agost de 2009
L’alcalde, Josep Ma. Sanjuán Cornadó

− ♦ −
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