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en relación con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales.
Así, este Ayuntamiento procede a la incoación del
expediente para dar de baja en el Padrón Municipal de este
municipio a la persona anteriormente relacionada, al incumplir los requisitos establecidos en el artículo 54 del meritado
reglamento, al no residir en la localidad durante la mayor
parte del año.
Contra esta presunción, podrá en el plazo de 10 días,
manifestar si esta o no de acuerdo en la baja, pudiendo
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside el mayor número de días al año.
Pilar de la Horadada, 16 de julio de 2009.
El Alcalde-Presidente, Ignacio Ramos García.
*0918354*
AYUNTAMIENTO DE PLANES
EDICTO
A los efectos de lo previsto en el artículo 50. de la Ley
2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y
Calidad Ambiental sobre Información pública y audiencia, se
somete a información pública que, por parte del Ayuntamiento de Planes se está tramitando la licencia ambiental para la
apertura de una explotación agrícola dedicada al cultivo de
cereza.
SOLICITANTE

ACTIVIDAD

EMPLAZAMIENTO

CEREZAS AITANA, C.B.

EXPLOTACIÓN AGRICOLA DEDICADA
AL CULTIVO DE CEREZA

POLÍGONO 12-PARCELAS 53, 54, 55, 56, 97, 98, 99,
102, 103, 104 Y 106 T.M: DE PLANES (ALICANTE)

Se abre un plazo de información pública por término de
treinta días, para que las personas físicas o jurídicas, asociaciones vecinales y cuantos lo consideren oportuno, formulen
las alegaciones que tengan por convenientes, mediante la
inserción de un anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
respectiva.
El citado expediente puede ser consultado en la Secretaría de este Ayuntamiento en horario de atención al público,
desde las 9.00 horas hasta las 14.00 horas.
Planes, 15 de julio de 2009.
El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Sendra Mengual.
*0918155*
AJUNTAMENT DELS POBLETS
EDICTE
Havent-se aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària de data 23 de juliol de 2009, el Padró d’Aigües
corresponent al 2on trimestre de 2009, s’exposarà al públic en
la Intervenció Municipal, pel termini de vint dies hàbils,
comptadors des del següent al de la publicació del present
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, per examen i
reclamació per part dels interessats, podent interposar-se
recurs de reposició, en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que va adoptar l’acord, com previ al ContenciósAdministratiu (article 108 de la Llei 57/2003 de 16 de desembre
de Mesures per a la Modernització del Govern Local i article
14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals).
Sense perjudici de la resolució de les reclamacions que
pogueren presentar-se en el període d’exposició pública,
s’assenyala que el cobrament dels rebuts corresponents a dit
tribut en el present any s’efectuarà de la següent forma:
El període de cobrament en voluntària serà de tres
mesos, comptats a partir del dia següent al de la publicació
del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
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Transcorregut dit termini sense haver-se efectuat l’ingrés,
s’expedirà certificació de descobert per a la seua exacció en
via d’apremi, amb recàrrec del 20% més les costes i despeses
legalment procedents.
Els Poblets, 23 de juliol de 2009.
L’Alcalde, Jaime Ivars Mut.
*0918317*

EDICTE-NOTIFICACIÓ
D’acord amb l’establert en l’article 59.4 de la Llei 30/92
de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú i article 112
de la Llei General Tributària, per la present, per haver sigut
negativa la seua notificació personal, es cita als contribuents
que figuren en la relació adjunta per a ser notificats per
comparecència en les oficines municipals dins del termini de
15 dies naturals comptadors des del dia següent al de la
publicació del present edicte. Transcorregut aquest termini
sense comparèixer la notificació s’entendrà efectuada a tots
els efectes legals el dia següent al del venciment del termini
assenyalat.
Recurs procedent: podrà interposar-se recurs de
reposició, en el termini d’un mes, comptador des del dia
següent al de la notificació expressa de l’acte, davant el
mateix òrgan que va dictar la resolució, segons el disposat a
l’article 108 de la Llei 7/85 de 2 d’abril i article 14 del R.D. 2/
2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
La interposició del recurs de reposició no suspendrà
l’execució de l’acte impugnat, amb les conseqüències legals
corresponents fins i tot la recaptació de quotes o drets
liquidats, interessos i recàrrecs. No obstant això podrà
suspendre’s l’execució de l’acte d’acord amb l’establert al RD
2244/1979 de 7 de setembre i en el RD 391/96 d’1 de març
amb les següents especialitats:
En tot cas serà competent per a tramitar i resoldre la
sol·licitud l’òrgan de l’Entitat Local que va dictar l’acte.
Les resolucions desestimatòries de la suspensió no
més seran susceptibles d’impugnació en via contenciósadministrativa.
Quan s’interpose recurs contenciós-administratiu contra la resolució del recurs de reposició, la suspensió acordada en via administrativa es mantindrà, sempre que existisca
garantia suficient, fins que l’òrgan judicial competent adopte
la decisió que corresponga en relació amb dita suspensió.
El recurs de reposició serà resolt en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la seua presentació,
amb excepció dels supostos regulats en les lletres J) i K) de
l’article 14.2, en els quals el termini es computarà des del dia
següent al qual es formulen les al·legacions o es deixen
transcòrrer els terminis assenyalats.
El recurs s’entendrà desestimat quan no haja recaigut
resolució en termini. La denegació presumpta no eximeix
l’obligació de resoldre el recurs.
Sobre el recurs de reposició:
Recurs contenciós-administratiu. El termini per a la
seua interposició serà de dos mesos comptadors des del dia
següent a aquell en el qual es notifique la resolució expressa
del recurs de reposició.
El recurs contenciós-administratiu haurà de presentarse davant el Jutjat de lo Contenciós-Administratiu d’Alacant,
d’acord amb l’article 8.1 b) de la Llei 29/98 de 13 de juliol.
Relació de contribuients
CANON D’URBANITZACIÓ OBRES DE TERMINACIÓ URBANITZACIÓ CARRERS 6, 4 A I 4 B DE LA PDA.
BARRANQUETS
SUBJECTE PASSIU
OBJECTE TRIBUTARI
Nº EXPEDIENT
ANNA PAOLA NOGUEIRA
JOSÉ ANGEL CAMOS LAFARGA

BARRANQUETS C/ 5 Nº 3
BARRANQUETS C/ 5 Nº 3

FINCA Nº 29
FINCA Nº 29

Els Poblets, 30 de juliol de 2009.
L’Alcalde, Jaime Ivars Mut.
*0918925*

