
- Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries de Montbrió del Camp.

L’acord precedent es sotmet a informació pública mitjançant
anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de
la Província per un termini de 30 dies, comptats a partir del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOP, per tal de que
les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que es considerin oportunes. Transcorregut el termini
d’exposició sense que s’hagin produït reclamacions, els acords
adoptats restaran aprovats definitivament.

Montbrió del Camp, 7 de març de 2011. --- L'alcalde en
funcions, Emili Fortuny Anglès.

2011/3028 – AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP

Anunci

A la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el
que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 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, es troba
exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, per poder-hi fer recla-
macions, el pressupost general per a l’exercici 2011 i la plantilla de
personal, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió del
dia 3 de març de 2011.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es
considerarà definitivament aprovat.

Montbrió del Camp, 7 de març de 2011. --- L'alcalde en
funcions, Emili Fortuny Anglès.

2011/2317 – AJUNTAMENT DE MONTFERRI

Edicte

El Ple de l'Ajuntament de Montferri, en la sessió que va tenir lloc
el dia 22 de febrer de 2011, va aprovar inicialment l'Ordenança
sobre la tinença d'animals del municipi de Montferri. D'acord amb el
que estableixen els articles 178.1.b) 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 63.2 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny, l'acord d'aprovació i el text de l'Ordenança resten exposats al
públic a les oficines municipals, durant el termini de trenta dies,
comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, perquè les persones inte-
ressades puguin examinar l'expedient i presentar-hi les al·legacions,
les reclamacions i suggeriments que considerin oportunes. Si transco-
rregut el termini d'informació pública no es presenta cap reclamació
o suggeriment, el text de l'ordenança quedarà aprovat definitivament
i s'ordenarà la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la
Província.

Es fa públic per al coneixement general.

Montferri, 23 de febrer de 2011. --- L’alcalde, Francesc Xavier
Esplugas Pablo.

2011/2996 – AJUNTAMENT DEL MONTMELL

Anunci

La Junta de Govern, en sessió de data 2 de març de 2011, va
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovació de la proposta d’ad-

denda al conveni de cessió de terrenys i constitució d’una servitud de
pas i ocupació temporal a Aiguaviva signat en data 30 de juliol de
2010 entre l’Ajuntament del Montmell i “Urbanizaciones Aiguaviva
SA”, i sotmetre l’esmentada addenda al conveni a informació pública
pel termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis i a la pàgina
web municipal.

El Montmell, 4 de març de 2011. --- L’alcaldessa, Immaculada
Costa Ramon.

2011/3037 – AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

Anunci

L’òrgan de contractació, en la sessió que es va fer el dia 2 de
març de 2011, va adjudicar el contracte per procediment negociat
sense publicitat, per al subministrament d’un vehicle per l’Àrea de la
Policia Local, en la modalitat de rènting.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Móra d’Ebre
b) Número d’expedient: SUB-PNSP 02/2011

2.Objecte del contracte.
Subministrament d’un vehicle per l’àrea de la Policia Local, en
la modalitat de rènting.

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: negociat sense publicitat.

4.Adjudicació.
a) Data: 2 de març de 2011
b) Adjudicatari: Fermi Puey, SL Distribuïdor Renault Servei
c) Import d’adjudicació. Import net 549,94/ mensuals euros

IVA 18% 94,08/mensuals euros 
Import total 19.797, 84 euros.

5. Termini de formalització del contracte: set dies hàbils a partir
del següent al de la recepció de la notificació per l’adjudi-
catari.

La qual cosa es publica d’acord amb l’article 138 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Móra d’Ebre, 7 de març de 2011. --- L’alcalde-president, Josep
Solé Biosca.

2011/3023 – AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Edicte

La Junta de Govern Local de la corporació en sessió realitzada en
data 19 de novembre de 2010, va acordar l’aprovació definitiva de
la modificació de la numeració del vial passeig Àngel Guimerà.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala
contenciosa administrativa del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent al de la publicació d’aquesta notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho consi-
dereu convenient.
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