B O P D E TA R R A G O N A - Núm. 143

12

2002/6454 - CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE
Edicte
En compliment del que es disposa a l’article 193 de la Llei
39/1988, de 28-12-1988, reguladora de les hisendes locals, es fa
públic que la Comissió Especial de Comptes del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre, en sessió de 11-6-2002, ha informat favorablement els comptes generals comarcals corresponents a l’exercici de
2001 i ha disposat l’obertura del tràmit d’informació pública durant
un període de quinze dies.
La qual cosa es fa pública perquè durant aquest termini, i vuit dies
més, puguin els interessats presentar les reclamacions o observacions
que estimin oportunes.

Dijous, 20 - 6 - 2002

Policia Local, categoria agents, les persones que s’esmenten, d’acord
amb les següents dades:
* Modalitat de nomenament: per a la realització de programes
estrictament temporals (temporada estival).
* Escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials,
classe Policia Local, categoria agents.
Cognoms i nom

DNI

Data d’inici
del servei

Data final
del servei

47627389R
33968448R
47822784B
47820535Q
52609866B
47822940Y
47821877R

15/6/2002
15/6/2002
15/6/2002
15/6/2002
15/6/2002
15/6/2002
15/6/2002

15/9/2002
15/9/2002
15/9/2002
15/9/2002
15/9/2002
15/9/2002
15/9/2002

Móra d’Ebre, 12 de juny de 2002. — El president, Santiago
Campos i Piñol.

Boyer Balfegó Xavier
Danta Cuenca, Antonio
Sanz Gasull Ivan
Brull Margalef Gerard
Montoro Chillarón Cayetano
Callau López, Manel
Llambrich Jardí, Francesc

A J U N TA M E N T S

La qual cosa es fa pública en compliment del que es disposa a
l’article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15-4-1987, municipal i de
règim local de Catalunya.

2002/6381 - AJUNTAMENT D’ALCANAR

L’Ametlla de Mar, 12 de juny de 2002. — L’alcalde, Antonio
Espuny i Gaseni.

Anunci

2002/6429 - AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 159/2002, de data 7-62002, s’inicia el procediment de selecció per a la provisió d’un lloc
de treball de director de la Banda Municipal de Música, d’acord
amb les bases específiques que han estat publicades al BOPT, núm.
192, de data 20 d’agost de 2001; com estableix la base tercera,
les instàncies per prendre part en les proves selectives es podran
presentar en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la
darrera publicació d’aquesta convocatòria al BOPT o al DOGC, i
s’adreçaran al president de la corporació, Ajuntament d’Alcanar (c/
Generalitat, núm. 10 - 43530 ALCANAR)
Els anuncis successius, relatius a aquesta convocatòria, es publicaran únicament al tauler d’edictes de la corporació.

Anunci

Alcanar, 7 de juny de 2002. — L’alcalde, Joan Bta. Beltran
Queralt.

2002/6413 - AJUNTAMENT D’ALTAFULLA
Edicte
El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla, en sessió ordinària realitzada el
dia 31 de maig de 2002, va aprovar, amb caràcter inicial, l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals.
La qual cosa se sotmet a informació pública pel termini de trenta
dies comptats a partir de la publicació d’aquest edicte als diaris
oficials, per a la presentació, per totes aquelles persones interessades, de les reclamacions i suggeriments que considerin oportuns.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o suggeriments s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins
llavors provisional, de conformitat amb el previst a l’article 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
es procedirà a la publicació del seu text íntegre per a la seva entrada
en vigor.
Altafulla, 11 de juny de 2002. — L’alcalde, Manel Ramon i
Fuentes.
2002/6476 - AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR
Edicte
Per decret de l’Alcaldia 196/2002, de 12-6-2002, s’han
nomenat funcionaris interins de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar,
escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe

L’Ajuntament d’Amposta en l’exercici de les serves competències,
no havent resultat possible practicar la notificació a l’interessat o al
seu representant, per causes no imputables a aquesta Administració,
intentada per dues vegades consecutives, en compliment al que
disposa l’article 105.6 de la Llei General Tributària (segons redacció
donada per la Llei 66/1997, de 30 de desembre), mitjançant el
present anunci es cita als contribuents indicats a sota perquè compareixin en el lloc que també s’indica, amb la finalitat que els hi siguin
notificades les actuacions portades a terme en els procediments tributaris que els afecten i que seguidament es diran.
Lloc i termini de compareixença.
Les persones interessades o els seus representants deuran
comparèixer, amb la finalitat de ser notificades, en l’Oficina de
Gestió Tributària emplaçada als baixos de l’edifici Municipal
d’Amposta plaça Espanya 2-4, en el termini de deu dies, a comptar
des del següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
Així mateix, s’adverteix als interessats que de no comparèixer en
dit termini, la notificació s’entendrà practicada, a tots els efectes
legals, des del dia següent al dels venciments del mateix.
Departament responsable de la tramitació dels procediments.
Oficina de Gestió Tributària
Acte administratiu que es notifica.
Liquidacions d’ingressos directes.
Les liquidacions que s’indiquen han estat girades per l’Ajuntament
i aprovades per l’òrgan municipal competent.
Terminis de pagament.
• Els deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de
la data de notificació fins el dia 20 del mateix mes i immediat
hàbil posterior.
• Els deutes notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des
de la data de notificació fins el dia 5 dels mes següent o
immediat hàbil posterior.
Lloc de pagament.
• En l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta en
horari d’oficina de 9 a 14 hores tots els dies feiners.
• O bé transferències als dos comptes restringits de l’Ajuntament.
Mitjans de pagament.
• En metàl·lic.
• En taló nominal a favor de l’Ajuntament.

