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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE 114
Als efectes d’allò que preveu l’article 169.1 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, al qual es remet 
l’article 177. 2 de l’esmentat Text refós i article 20.1 i 38.2 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, estarà a disposició 
del públic l’expedient de modificació de crèdits número 4 del 
pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici de 2011.
Els interessats que estiguin legitimats segons allò que disposa 
l’article 170.1 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 i pels motius taxativament enumerats en l’apartat 
2 de l’esmentat article, podran presentar reclamacions amb 
subjecció als següents tràmits:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: 15 dies 
hàbils a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci al 
Butlletí Oficial de la Província
b) Oficina de Presentació: Registre general de l’Ajuntament de 
Rosselló
c) Òrgan davant el que es reclama: Ple de l’Ajuntament de 
Rosselló
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La present modificació esdevindrà definitivament aprovada si 
durant l’esmentat termini no s’hagués presentat cap reclamació. 
Rosselló, 30 de desembre de 2011
L’alcalde, Josep Abad Fernández

- ♦ -

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
ANUNCI 145
L’Ajuntament Ple, en sessió de data 30 de desembre de 2011, 
va adoptar l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació 
pública els projectes d’obra municipal ordinària titulats:
1. Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació de façanes de 
l’antiga església de la Colònia d’Alkanis, fase 1, de Rosselló, 
redactat pels arquitectes, Zaida Pérez Rodríguez i Marta Estalella 
Cotillas, amb un pressupost d’execució per contracta de 86.609,25 
euros.
2. Projecte executiu del Camp de futbol i vestidors de Rosselló 
(el Segrià) 1ª fase, redactat pels Serveis Tècnics del Consell 
Comarcal del Segrià, amb un pressupost d’execució per contracta 
de 795.373,17 euros.
Els projectes es poden consultar per qualsevol interessat a les 
oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9.00 hores i les 
14.00 hores, durant el termini d’informació pública que serà de 
30 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci 
al BOP.
Les al·legacions i reclamacions les hauran de presentar els 
interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al 
paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.
Rosselló, 4 de gener de 2012
L’alcalde, Josep Abad Fernández

- ♦ -

 




