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ADMINISTRACIÓN DE CENTRAL
ADMINISTRACIÓ DE CENTRAL
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓ
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
SECRETARÍA PROVINCIAL
10345

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Lleida por la que se anuncia subasta
pública mediante procedimiento abierto para la enajenación de
un inmueble de su propiedad, sito en la C/ Ballester, nº 18
(Lleida).
La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
de Lleida, previo acuerdo del Ministerio de Trabajo e
Inmigración de fecha 13/04/2011 y delegación del Director
General del Servicio Común, una vez declarada la alienabilidad
del inmueble propiedad de esta Tesorería General de la Seguridad
Social, procede a la enajenación mediante pública subasta del
bien inmueble que se describe de acuerdo con el pliego de
condiciones que ha de regir la misma.
Inmueble número 25/0019, formado por la siguiente finca:
Urbana: número cuarenta y nueve. Local de la planta baja de la
casa sita en esta ciudad de Lleida, calle Ballester, nº 18 (antes nº
12, según escrituras) que ocupa una superficie registral de
cincuenta y un metros cuadrados útiles, y según medición,
setenta y cinco metros con cuarenta y dos decímetros cuadrados
construidos. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de
Lleida, al tomo 1065, libro 513, folio 68, finca nº 43.164.
Con una cuota de participación en relación al valor del inmueble
de 0,952 por ciento.
Tipo mínimo de licitación: 71.470,00 euros (setenta y un mil
cuatrocientos setenta euros).
Depósito en concepto de fianza del 25% de la cantidad que sirve
de tipo para la subasta: 17.867,50 euros (diecisiete mil
ochocientos sesenta y siete euros con cincuenta céntimos).
La subasta se regirá por las cláusulas administrativas contenidas
en el pliego de condiciones que se encuentra a disposición de los
posibles licitadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Lleida, C/ Salmerón, 14-16,
quinta planta. Los interesados en formular ofertas escritas en
sobre cerrado tendrán de plazo hasta las 14.00 horas del día 9 de
noviembre de 2011, debiéndose presentar en el registro de la
citada Dirección Provincial y conforme a los términos fijados en
la condición 9ª de los mencionados pliegos de condiciones.
Dicha subasta se celebrará ante la mesa constituida al efecto, a
las diez horas del día 10 de noviembre de 2011 en la Dirección
Provincial, sita en la C/ Salmerón, 14-16, planta entresuelo.
Lleida, 11 de octubre de 2011
La directora Provincial, Soledad López García

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 25/02
10185

Requerimiento de manifestación de bienes
y anuncio de exigencia de responsabilidad
Don Pere Pou Pascual como administrador único de la empresa
CUBITRANS 2000, S.L.U.
En relación con el expediente de apremio 25 02 10 00209970 que
se sigue en esta URE 25/02 contra por débitos a la Seguridad
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Social y que ascienden hasta la fecha a la cantidad de 102.327,41
euros, en concepto de principal, recargo, intereses y costas, le
comunicamos que en su día se dictó providencia de apremio, en
virtud de la cual se ha seguido el procedimiento ejecutivo de
apremio establecido al efecto.
Asimismo, le significamos que en virtud de lo establecido en los
artículos 15 y 104 de la Ley general de la Seguridad Social, RD
Ley 11/1994, de 20 de junio, en relación con el artículo 69 de la
Ley de sociedades de responsabilidad limitada y el artículo 133
de la Ley de sociedades anónimas, se va a proceder a instruir el
correspondiente procedimiento de derivación de responsabilidad
que le será debidamente notificado.
A fin de evitar los gastos que en concepto de costas del
procedimiento supongan para usted la petición de informes, así
como las anotaciones de embargo o sus cancelaciones o los
gastos derivados de la traba y, enajenación de sus bienes, deberá
proceder a la liquidación inmediata ingreso directo o
transferencia en la cuenta restringida de esta URE: Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A., número 0182 0750 04 0201551543,
debiendo consignar en el documento bancario de ingreso además
del importe a pagar los siguientes datos: tipo identificador
25103402865, número de expediente 25 02 10 00209970,
nombre Cubitrans 2000, S.L.U. DNI / CIF B25464116.
No obstante lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 89 puntos 1.d) y punto 2 del Reglamento general de
recaudación de la Seguridad Social, RD 1415/2004, de 11 de
junio, (BOE del día 25) se le requiere para que efectúe
manifestación de bienes y derechos con la precisión necesaria
para garantizar sus responsabilidades, indicando por tanto los
derechos que terceras personas pudieran tener sobre los mismos.
Se hace constar que si incumple con dicho deber no podrá
estimarse como causa de impugnación del procedimiento de
apremio la preterición en el orden de prelación del embargo.
Le recordamos que el procedimiento de apremio sólo se detiene
por pago, por la concesión por parte de la Tesorería de un
aplazamiento o la presentación de aval suficiente que garantice la
deuda.
Balaguer, 23 de septiembre de 2011
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 25/02
EDICTO

10186

D. Eduard Craviotto Salinas, Jefe de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva nº 25/02, sita en Balaguer.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común (B.O.E. del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14)
que modifica la Ley anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de medidas fiscales administrativas y
del orden social y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante
el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los
actos dictados en procedimiento de apremio, cuyo interesado,
número de expediente, importe reclamado y procedimiento se
especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
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responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial en el
plazo de diez días, contados desde la siguiente a la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para el
conocimiento del contenido integro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 horas a 14 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Relación que se cita:
Nombre/ Razón Social: David Odena Teruel con D.N.I./C.I.F.
X4307628G
Domicilio: Cl Plaça Catalunya, 3
Código Postal/Localidad. 25700 la Seu d’Urgell
Expediente: 25 02 11 00076625
Importe: 1371,56 euros.
Esta notificación también va dirigida al copropietario Anna Diez
Burgos con D.N.I./C.I.F. Y0478772H
Procedimiento: Embargo de bienes inmuebles.
Finca número 1: Registro: Tremp: Tomo 1231; libro 139; folio
214, número de Finca 8700 de Tremp.
Balaguer, 26 de septiembre de 2011
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas

−♦−

dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de las presentes resoluciones.
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, los
expedientes reseñados estarán de manifiesto por el mencionado
plazo de 30 días en la Dirección Provincial del SPEE/SEPE.
Lleida, a 20 de septiembre de 2011
La directora Provincial, Silvia Nacenta Castarlenas
Relación de resoluciones de responsabilidad empresarial de
prestaciones por desempleo de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 30/92.
Empresa: Construccions i Estructures Alt Pirineu, S.L.
Dirección: C/ Portal de Cerdanya, 3
Localidad: La Seu d’Urgell
Import Resp. 4.706,26
Trabaj. Tit. de PD. o SD: Agustín Castro Fernández

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DE LLEIDA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
10181

Remisión de resolución de responsabilidad empresarial de
prestaciones por desempleo, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 30/1992
Por esta Dirección Provincial del SPEE/SEPE en Lleida se ha
dictado resolución de responsabilidad empresarial de
prestaciones por desempleo, contra la empresa que a
continuación se relaciona, con último domicilio conocido en el
que se señala, por haberse comprobado la readmisión de alguno
de sus trabajadores tras haber sido beneficiario de prestaciones
por desempleo por cese en la misma, de lo que se deriva una
responsabilidad empresarial ya cuantificada.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con
lo establecido en el art.59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.
Se le comunica que, en aplicación de la letra c) del número 1 del
artículo 32 del Real Decreto 625/1985, dispone de 30 días para
reintegrar las cantidades que se indican en la cuenta de recursos
diversos de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en UTE Caja Madrid-Cajamar, nº de cuenta
2038 9960 11 6000 128890.
Transcurrido el plazo reglamentario, de pago voluntario, sin que
se haya producido el reintegro se emitirá la correspondiente
certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto
625/85.
Si el reintegro se realizase antes de la apertura de la mencionada
vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo
de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará
con el recargo establecido en el art. 27 del Texto refundido de la
Ley general de la Seguridad Social.
Contra estas resoluciones, conforme a lo previsto en el artículo
71 del Texto refundido de la Ley de procedimiento laboral,
aprobado por Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE
nº 86, de 11 de abril), podrán interponerse ante esta Dirección
Provincial, reclamaciones previas a la vía jurisdiccional social
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10214

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y procedimiento administrativo común
(BOE 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero
(BOE 14-01-99), se notifica a los trabajadores, abajo
relacionados, con último domicilio conocido en el que se señala,
las actas de liquidación practicadas a las empresas igualmente
reseñadas, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 del
Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, en las que tienen la condición de interesado, para su
conocimiento y efectos, y si lo consideran oportuno la posible
impugnación contra a las mismas, ante la Jefatura Provincial de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Lleida, sita en C/
Riu Besós, nº 2 de Lleida, por un plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, con advertencia de que
transcurrido dicho plazo continuará la tramitación del mismo,
hasta su resolución por la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Lleida.
Lleida, 6 de octubre de 2011
El jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José
Vicedo Brotons
Acta liquidación: 252011008009813
Empresa: Javier del Jesús Ginés
Trabajador interesado: Lourdes Gines Navarro
Localidad: Balaguer

−♦−
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUBDELAGACIÓN DEL GOBIERNO EN LLEIDA
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA
10224

De conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común (B.O.E. núm. 285, del 27), se hace pública notificación de un procedimiento
sancionador a las personas que se citan en la relación anexa, indicando su nombre, D.N.I., localidad de su última residencia, articulado
de la presunta infracción cometida, fecha del acuerdo de iniciación del expediente y sanción que se impondrá si no se formulan
alegaciones en el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de este edicto o si el interesado reconoce su responsabilidad.
Los documentos obrantes en el expediente correspondiente pueden consultarse en el negociado de infracciones administrativas de este
centro.
D’acord amb el que estableix l’art. 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (BOE núm. 285, del 27), es fa pública notificació d’un procediment sancionador a les persones que
s’esmenten a la relació annexa, amb indicació del seu nom, DNI, localitat de la seva última residència, articles on es recolleixen la
presumpta infracció comesa, data de l’acord d’iniciació de l’expedient i la sanció que s’imposarà si no es realitzen al·legacions en el
termini de 15 dies comptats a partir de la publicació d’aquest edicte o si l’interessat reconeix la seva responsabilitat.
Els documents que figuren a l’expedient corresponent poden consultar-se al negociat d’infraccions administratives d’aquest centre.
Lleida, 10-10-2011
El Delegado del Gobierno. P.D. (B.O.P. núm. 73 de 31-5-05)
El secretario general, Daniel Porqueres Giménez
RELACIÓN QUE SE MENCIONA/RELACIÓ QUE S’ESMENTA
INTERESADO/DNI
INTERESSAT/DNI

JOSÉ REVILLA GONZÁLEZ
ANGEL RODRÍGUEZ DE LA PAZ LÓPEZ

LOCALIDAD
LOCALITAT

PRESUNTA INFRAC. L.O. 1/1992
PRESSUMPTA INFRAC. LL.O.1/1992

NÚM. EXP.
NÚM. EXP.

FECHA
DATA

LLEIDA
ALAMÚS (LLEIDA)

23.a)
23.a)

242/2011
244/2011

13/09/2011
13/09/2011

SANCIÓN EUROS
SANCIÓ EUROS

400
400

−♦−
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUBDELAGACIÓN DEL GOBIERNO EN LLEIDA
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA
10225

De conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común (B.O.E. núm. 285, del 27), se hace pública notificación de un procedimiento
sancionador a las personas que se citan en la relación anexa, indicando su nombre, D.N.I., localidad de su última residencia, articulado
de la presunta infracción cometida, fecha del acuerdo de iniciación del expediente y sanción que se impondrá si no se formulan
alegaciones en el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de este edicto o si el interesado reconoce su responsabilidad.
Los documentos obrantes en el expediente correspondiente pueden consultarse en el negociado de infracciones administrativas de este
centro.
D’acord amb el que estableix l’art. 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (BOE núm. 285, del 27), es fa pública notificació d’un procediment sancionador a les persones que
s’esmenten a la relació annexa, amb indicació del seu nom, DNI, localitat de la seva última residència, articles on es recolleixen la
presumpta infracció comesa, data de l’acord d’iniciació de l’expedient i la sanció que s’imposarà si no es realitzen al·legacions en el
termini de 15 dies comptats a partir de la publicació d’aquest edicte o si l’interessat reconeix la seva responsabilitat.
Els documents que figuren a l’expedient corresponent poden consultar-se al negociat d’infraccions administratives d’aquest centre.
Lleida, 10-10-2011
El Delegado del Gobierno. P.D. (B.O.P. núm. 73 de 31-5-05)
El secretario general, Daniel Porqueres Giménez
RELACIÓN QUE SE MENCIONA/RELACIÓ QUE S’ESMENTA
INTERESADO/DNI
INTERESSAT/DNI

PAULA LÓPEZ VEGA

LOCALIDAD
LOCALITAT

PRESUNTA INFRAC. L.O. 39/2003
PRESSUMPTA INFRAC. LL.O. 39/2003

NÚM. EXP.
NÚM. EXP.

FECHA
DATA

MATARÓ (BARCELONA)

90.1

261/2011

15/09/2011

SANCIÓN EUROS
SANCIÓ EUROS

350,00

−♦−
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUBDELAGACIÓN DEL GOBIERNO EN LLEIDA
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA
10226

De conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común (B.O.E. núm. 285, del 27), se hace pública notificación de un procedimiento
sancionador a las personas que se citan en la relación anexa, indicando su nombre, D.N.I., localidad de su última residencia, articulado
de la presunta infracción cometida, fecha del acuerdo de iniciación del expediente y sanción que se impondrá si no se formulan
alegaciones en el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de este edicto o si el interesado reconoce su responsabilidad.
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Los documentos obrantes en el expediente correspondiente pueden consultarse en el negociado de infracciones administrativas de este
centro.
D’acord amb el que estableix l’art. 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (BOE núm. 285, del 27), es fa pública notificació d’un procediment sancionador a les persones que
s’esmenten a la relació annexa, amb indicació del seu nom, DNI, localitat de la seva última residència, articles on es recolleixen la
presumpta infracció comesa, data de l’acord d’iniciació de l’expedient i la sanció que s’imposarà si no es realitzen al·legacions en el
termini de 15 dies comptats a partir de la publicació d’aquest edicte o si l’interessat reconeix la seva responsabilitat.
Els documents que figuren a l’expedient corresponent poden consultar-se al negociat d’infraccions administratives d’aquest centre.
Lleida, 10-10-2011
El Delegado del Gobierno. P.D. (B.O.P. núm. 73 de 31-5-05)
El secretario general, Daniel Porqueres Giménez
RELACIÓN QUE SE MENCIONA/RELACIÓ QUE S’ESMENTA
INTERESADO/DNI
INTERESSAT/DNI

JUAN ALBERTO MAYMI HERMOSO
LAIA VILLA FALCÓ
PABLO BONILLA ALVAREZ

LOCALIDAD
LOCALITAT

PRESUNTA INFRAC. L.O. 39/2003
PRESSUMPTA INFRAC. LL.O. 39/2003

NÚM. EXP.
NÚM. EXP.

FECHA
DATA

SANT ADRIÀ DE BESÒS
MATARÓ
VILADECANS

90.1
90.1
90.1

250/2011
260/2011
262/2011

15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011

SANCIÓN EUROS
SANCIÓ EUROS

350,00
350,00
350,00

−♦−
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LLEIDA
DEPENDENCIA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
OFICINA DE EXTRANJEROS
EDICTO

10174

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 en
concordancia con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública la notificación de las
resoluciones, dictadas en los expedientes que se detallan en
Anexo I, adoptadas por la Subdelegación del Gobierno en Lleida,
dada la imposibilidad de hacer efectiva la notificación de las
mismas por haber resultado infructuosa en el último domicilio
conocido de los interesados.
La resolución de los mencionados expedientes se encuentra a
disposición de los interesados para conocimiento de su contenido
íntegro, por un plazo de diez días hábiles en la Oficina de
Extranjeros de Lleida, sita en calle Prat de la Riba nº 36 de esta
ciudad.
Contra dichas resoluciones que, de conformidad con la
Disposición Adicional Décima del RD 2393/2004 y, en su caso,
RD. 240/2007, de 16 de febrero, ponen fin a la vía administrativa
se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, y
ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido en la forma y de
acuerdo con lo establecido por los artículos 116, 117 y
concordantes de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
LRJAP y PAC, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En
todo caso y en el supuesto de que no se optase por interponer el
recurso de reposición potestativo antes indicado, se podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Lleida, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto.
El Anexo I consta de 3 expedientes, comenzando con Soufiane
Boudjaj y acabando con Abdeslem Taleme.
Lleida, 5 de octubre de 2011
El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Ángel Flores Blas
ANEXO I
Núm. expediente: 259920110000601
Interesado: Soufiane Boudjaj
Empresa: Construmed 2008, S.L.U.
Solicitud presentada: autorización residencia temporal y trabajo
C/A 1 renovación
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Resolución: archivado por desistimiento tácito
Núm. expediente: 259920110001778
Interesado: Kamal Jali
Solicitud presentada: autorización de residencia de larga
duración
Resolución: denegado
Núm. expediente: 250020110006298
Interesado: Abdeslem Taleme
Solicitud presentada: autorización de residencia de larga
duración
Resolución: inadmisión a trámite

−♦−
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LLEIDA
DEPENDENCIA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
OFICINA DE EXTRANJEROS
EDICTO

10175

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 en
concordancia con el artículo 61 y 76 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública la notificación del
requerimiento de documentación realizada atendiendo al artículo
71.1 de la Ley mencionada anteriormente, en relación a los
expedientes de los ciudadanos extranjeros que se relacionan en el
Anexo III.
Sirva el presente anuncio para disponer de un plazo no superior
a diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio, para alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes en relación
con el requerimiento efectuado. El indicado requerimiento se
encuentra a disposición de los interesados para conocimiento de
su contenido íntegro, por un plazo de diez días hábiles en la
Oficina de Extranjeros de Lleida, sita en cale Prat de la Riba nº
36 de esta ciudad.
Se advierte expresamente que si no se aportara la documentación
requerida en el plazo establecido, se tendrá a los interesados por
desistidos de su petición, previa resolución que será dictada en
los términos previstos en el artículo 42 del precitado texto legal.
El Anexo III consta de 8 expedientes, comenzando con Valeriu
Jalbu y acabando con Marchelius Murmu.
Lleida, 5 de octubre de 2011
El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Ángel Flores Blas
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ANEXO III
Núm. expediente: 259920110001222
Interesado: Valeriu Jalbu
Empresa: Talleres Folch
Solicitud presentada: autorización residencia temporal y trabajo
C/A 2 renovación
Núm. expediente: 259920110001820
Interesado: Toufik El Haddouti
Empresa: Al Ghannoufi Elyas
Solicitud presentada: autorización residencia temporal y trabajo
C/A 2 renovación
Núm. expediente: 259920110002246
Interesado: Sabah Benkrouidem Ep Ketrouci
Solicitud presentada: autorización de residencia de larga
duración
Familiar dependiente: Djamel Ketrouci
Núm. expediente: 250020110005535
Interesado: Rabah Ajjaji
Solicitud presentada: residencia de larga duración-UE
Núm. expediente: 250020110005589
Interesado: El Mahdi Idrissi
Solicitud presentada: residencia de larga duración-UE
Núm. expediente: 250020110006516
Interesado: Norath Chorminy Garcia
Solicitud presentada: aut. Residencia temporal circunstancias
excepcionales
Núm. expediente: 250020110006699
Interesado: Yelimar Azareth Garcia Marcano
Solicitud presentada: residencia familiar comunitario inicial
Familiar dependiente: Ronald Alexander Acosta Palma
Núm. expediente: 250020110006669
Interesado: Marchelius Murmu
Solicitud presentada: residencia familiar comunitario inicial
Familiar dependiente: Pilar Agustin Sanjuan

−♦−
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LLEIDA
DEPENDENCIA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
OFICINA DE EXTRANJEROS
EDICTO

10176

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 en
concordancia con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública la notificación del
trámite de audiencia realizado, atendiendo al artículo 84 de la
Ley mencionada anteriormente, en relación a los expedientes de
los ciudadanos extranjeros que se relacionan en el Anexo IV.
El indicado trámite de audiencia se encuentra a disposición de los
interesados para conocimiento de su contenido íntegro, por un
plazo de diez días hábiles en la Oficina de Extranjeros de Lleida,
sita en calle Prat de la Riba nº 36 de esta ciudad.
Sirva el presente anuncio para disponer de un plazo no superior
a quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio, para alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes en relación
con el trámite de audiencia efectuado.
El Anexo IV consta de 1 expedientes: Valeriu Jalbu.
Lleida, 5 de octubre de 2011
El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Ángel Flores Blas
ANEXO IV
Núm. expediente: 259920110001222
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Interesado: Valeriu Jalbu
Empresa: Talleres Folch
Solicitud presentada: autorización residencia temporal y trabajo
C/A 2 renovación

−♦−
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LLEIDA
DEPENDENCIA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
OFICINA DE EXTRANJEROS
EDICTO

10177

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 en
concordancia con el artículo 61 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública la notificación
del comunicado de admisión a trámite, inicio del procedimiento
y requerimiento del abono de las tasas devengadas, atendiendo al
artículo 71.1 de la Ley mencionada anteriormente, en relación a
los expedientes de los ciudadanos extranjeros que se relacionan
en el Anexo V.
Sirva el presente anuncio para disponer de un plazo no superior
a ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio, para el abono de las tasas
devengadas y una vez realizado el pago, remitir una copia a la
Oficina de Extranjeros en el plazo de quince días desde la fecha
de efectuarse al pago. El indicado comunicado y los modelos de
las tasas oficiales cumplimentadas se encuentra a disposición de
los interesados, por un plazo de ocho días hábiles en la Oficina
de Extranjeros de Lleida, sita en cale Prat de la Riba nº 36 de esta
ciudad.
Se advierte expresamente que si no se aportara la documentación
señalada en los plazos establecidos, se tendrá a los interesados
por desistidos de su petición, previa resolución que será dictada
en los términos previstos en el artículo 42 del precitado texto
legal.
El Anexo V consta de 6 expedientes, comenzando con Alex Omar
Atoche Atoche y acabando con Mohammed Youssef Raghif.
Lleida, 5 de octubre de 2011
El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Ángel Flores Blas
ANEXO V
D.Dª: Alex Omar Atoche Atoche
Solicitud presentada: autorización residencia temporal y trabajo
C/A 2 renovación
Fecha entrada solicitud en la Oficina: 12/09/2011
Número de expediente: 259920110002188
Familiar dependiente: Atoche Atoche, Alex Omar
Empresa: Oller Alonso David
Importe tasa autorización de residencia: 15,3 euros
Importe tasa autorización de trabajo: 76,05 euros
D.Dª: Ibrahima Diao
Solicitud presentada: autorización residencia temporal y trabajo
C/A 2 renovación
Fecha entrada solicitud en la Oficina: 16/09/2011
Número de expediente: 259920110002634
Familiar dependiente: Diao, Ibrahima
Empresa: A. Farnell Vidal, S. Farnell Bobe. M. Vidat
Importe tasa autorización de residencia: 15,3 euros
Importe tasa autorización de trabajo: 76,05 euros
D.Dª: Rachid Zahi
Solicitud presentada: autorización residencia temporal y trabajo
C/A 2 renovación
Fecha entrada solicitud en la Oficina: 26/08/2011
Número de expediente: 250020110006343
Familiar dependiente: Zahi, Rachid
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Empresa: Jordi Gabernet Clua
Importe tasa autorización de residencia: 15,3 euros
Importe tasa autorización de trabajo: 76,05 euros
D.Dª: Mamadou Madiariou Diallo
Solicitud presentada: residencia de larga duración-UE
Fecha entrada solicitud en la Oficina: 31/08/2011
Número de expediente: 250020110006501
Familiar dependiente: Diallo, Mamadou Madiariou
Importe tasa autorización de residencia: 20,4 euros
Importe tasa autorización de trabajo: 0,0 euros
D.Dª: Amadou Ba
Solicitud presentada: autorización residencia temporal y trabajo
C/A 2 renovación
Fecha entrada solicitud en la Oficina: 02/09/2011
Número de expediente: 250020110006627
Familiar dependiente: Ba, Amadou
Empresa: J. Pubilla, S.C.P.
Importe tasa autorización de residencia: 15,3 euros
Importe tasa autorización de trabajo: 76,05 euros
D.Dª: Mohammed Youssef Raghif
Solicitud presentada: residencia de larga duración-UE
Fecha entrada solicitud en la Oficina: 14/09/2011
Número de expediente: 250020110006745
Familiar dependiente: Raghif, Mohammed Youssef
Importe tasa autorización de residencia: 20,4 euros
Importe tasa autorización de trabajo: 0,0 euros

−♦−
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
REF.: 2009-EXT-1514/2009-RC-1096 SP/HE-P.83
EDICTO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
EXP. 2011-EXT-62 SP/HE-P.83
NOTA-ANUNCIO

10180

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de
fecha 15/09/2011 se han extinguido los derechos del
aprovechamiento de aguas a tomar del río Ortedó Belloch y
destinadas a riegos en término municipal de la Seu d’Urgell
(Lleida), que fue otorgado con fecha anterior a 1986 a favor de
José Parramón Farrás e inscrito con el nº 29.957 del Libro de
Aprovechamientos de Aguas Públicas.
No consta servidumbre alguna relacionada con dicho
aprovechamiento.
Lo que se hace público para conocimiento del titular o sus
familiares o dueños actuales cualesquiera del reseñado
aprovechamiento (cumplimentando así lo dispuesto en el Art.
163.5 de Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al no
haber podido localizar al aludido titular), para que puedan
presentar las alegaciones o recursos que procedan y que estimen
pertinentes conforme a la Ley 30/1992 sobre Procedimiento
Administrativo, dentro de un plazo de veinticinco días, contados
a partir del siguiente al que se publique este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de la Seu d’Urgell quedando de manifiesto el
expediente en la Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº
Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 15 de septiembre de 2011
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, Antonio Coch
Flotats

−♦−
10179

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de
fecha 15/09/2011 se han extinguido los derechos del
aprovechamiento de aguas a tomar del barranco Pardiello y
destinadas a riegos en término municipal de La Guingueta
d’Àneu (Lleida), que fue otorgado con fecha anterior a 1986 a
favor de Jaime Grange Babot e inscrito con el nº 30.741 del Libro
de Aprovechamientos de Aguas Públicas.
No consta servidumbre alguna relacionada con dicho
aprovechamiento.
Lo que se hace público para conocimiento del titular o sus
familiares o dueños actuales cualesquiera del reseñado
aprovechamiento (cumplimentando así lo dispuesto en el Art.
163.5 de Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al no
haber podido localizar al aludido titular), para que puedan
presentar las alegaciones o recursos que procedan y que estimen
pertinentes conforme a la Ley 30/1992 sobre Procedimiento
Administrativo, dentro de un plazo de veinticinco días, contados
a partir del siguiente al que se publique este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de La Guingueta d’Àneu quedando de manifiesto
el expediente en la Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº
Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 15 de septiembre de 2011
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, Antonio Coch
Flotats

−♦−
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CATEGORIA

GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
RESOLUCIÓ

10344

De 14 d’octubre de 2011 per la qual es disposa la inscripció i la
publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2009 i 2010
del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Diari La Mañana,
SA de la localitat de Lleida (Segrià), (codi de conveni núm.
2500792).
Vist el text de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2009 i 2010
del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Diari La Mañana,
SA de la localitat de Lleida (Segrià), subscrit per les parts
negociadores el dia 1 d’octubre de 2011, i de conformitat amb el
que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu
1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret
713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis
col·lectius de treball, i l’article 170 de la Llei orgànica 6/2006, de
19 de juliol de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i
altres normes d’aplicació,
Resolc:
1. Disposar la inscripció de l’Acord de revisió salarial per a l’any
2009 i 2010 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Diari
La Mañana, SA de la localitat de Lleida (Segrià), (codi de
conveni núm. 2500792), al Registre de convenis dels Serveis
Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Lleida.
2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de
la Província de Lleida.
Lleida, 14 d’octubre de 2011
El director en funcions, Octavi Miarnau i Roca
ACORD
de revisió salarial per a l’any 2009 i 2010 del Conveni col·lectiu
de treball de l’empresa Diari La Mañana, SA de la localitat de
Lleida
Transcripció literal del text signat per les parts:
ANNEX I
Taules salarials 2009: 1’9%
CATEGORIA

Sotsdirector.......................................................................1039.36
Cap d’Àrea .........................................................................922.27
Redactor cap .......................................................................853.10
Cap d’administració ...........................................................831.49
Cap de publicitat.................................................................831.49
Cap de secció......................................................................831.49
Personal administratiu ...................................................................
Cap de secció......................................................................831.49
Oficial primera ...................................................................741.27
Auxiliar administratiu.........................................................706.77
Telefonista * ............................................................................624
Personal Redacció .........................................................................
Cap de secció......................................................................831.49
Redactor..............................................................................706.77
Auxiliar de redacció ...........................................................665.18
Ajudant de redacció *..............................................................624
Corrector.............................................................................706.77
Auxiliar de correcció *............................................................624
Teclista................................................................................665.18
Auxiliar teclista * ....................................................................624
Maquetista ..........................................................................665.18
Auxiliar maquetista * ..............................................................624
Arxiver*...................................................................................624
Personal de tallers i edició ............................................................
Cap de secció......................................................................831.49
Oficial primera ...................................................................665.18

Oficial segona*........................................................................624
Oficial tercera * .......................................................................624
Auxiliar de taller * ..................................................................624
Mosso * ...................................................................................624
Personal de tancament i repartiment .............................................
Cap de secció......................................................................831.49
Embotidor *.............................................................................624
Mosso * ...................................................................................624
Repartidor *.............................................................................624
Netejador/a * ...........................................................................624
ANNEX I
Taules salarials 2010: 1’55%
CATEGORIA

Sotsdirector.......................................................................1055.47
Cap d’Àrea .........................................................................936.57
Redactor cap .......................................................................866.32
Cap d’administració ...........................................................844.38
Cap de publicitat.................................................................844.38
Cap de secció......................................................................844.38
Personal administratiu ...................................................................
Cap de secció......................................................................844.38
Oficial primera ...................................................................752.76
Auxiliar administratiu.........................................................717.72
Telefonista * .......................................................................633.67
Personal Redacció .........................................................................
Cap de secció......................................................................844.38
Redactor..............................................................................717.72
Auxiliar de redacció ...........................................................675.49
Ajudant de redacció *.........................................................633.67
Corrector.............................................................................717.72
Auxiliar de correcció *.......................................................633.67
Teclista................................................................................675.49
Auxiliar teclista * ...............................................................633.67
Maquetista ..........................................................................675.49
Auxiliar maquetista * .........................................................633.67
Arxiver*..............................................................................633.67
Personal de tallers i edició ............................................................
Cap de secció......................................................................844.38
Oficial primera ...................................................................675.55
Oficial segona*...................................................................633.67
Oficial tercera * ..................................................................633.67
Auxiliar de taller * .............................................................633.67
Mosso * ..............................................................................633.67
Personal de tancament i repartiment .............................................
Cap de secció......................................................................844.37
Embotidor *........................................................................633.67
Mosso * ..............................................................................633.67
Repartidor *........................................................................633.67
Netejador/a * ......................................................................633.67
RESOLUCIÓN

de 14 de octubre de 2011, por la que se dispone la inscripción y
la publicación del Acuerdo de revisión salarial para el año 2009
y 2010 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Diari La
Mañana, SA de la localidad de Lleida (Segriá) (código de
convenio núm. 2500792).
Visto el texto del Acuerdo de revisión salarial para el año 2009 y
2010 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Diari La
Mañana, SA de la localidad de Lleida (Segriá), suscrito por las
partes negociadoras el día 1 de octubre de 2011, y de
conformidad con lo que establecen el artículo 90.2 y 3 del Real
decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores; el
artículo 2.1.a) del Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo; y el
artículo 170 de la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio de reforma
de Estatuto de autonomía de Cataluña y otras normas de
aplicación,

Servei d'Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 20/10/2011, número 149, pàgina 10

20 D’OCTUBRE DE 2011

11

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 149

Resuelvo:
1. Disponer la inscripción del Acuerdo de revisión salarial para
el año 2009 y 2010 del Convenio colectivo de trabajo de la
empresa Diari La Mañana, SA de la localidad de Lleida (Segriá)
(código de convenio núm. 2500792), en el Registro de convenios
de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y
Empleo en Lleida.
2. Disponer que el texto mencionado se publique en el Boletín
Oficial de la provincia de Lleida.
Lleida, 14 de octubre d e 2011
El director en funciones, Octavi Miarnau i Roca
ACUERDO
De revisión salarial para el año 2009 y 2010 del Convenio
colectivo de trabajo de la empresa Diari La Mañana, SA de la
localidad de Lleida
Traducción del texto original firmado por las partes:
ANEXO I
Tablas salariales 2009: 1’9%
CATEGORÍA

Subdirector ...................................................................... 1039,36
Jefe de área.........................................................................922,27
Redactor jefe .....................................................................853,10
Jefe de administración ......................................................831,49
Jefe de publicidad .............................................................831,49
Jefe de sección ...................................................................831,49
Personal administrativo
Jefe de sección ...................................................................831,49
Oficial primera ..................................................................741,27
Auxiliar administrativo .....................................................706,77
Telefonista*..............................................................................624
Personal de redacción
Jefe de sección....................................................................831,49
Redactor ............................................................................706,77
Auxiliar de redacción ........................................................665,18
Ayudante de redacción* .........................................................624
Corrector ...........................................................................706,77
Auxiliar de corrección * .........................................................624
Teclista................................................................................665,18
Auxiliar teclista* ....................................................................624
Maquetista .........................................................................665,18
Auxiliar maquetista* ..............................................................624
Archivero* ..............................................................................624
Personal de talleres y edición
Jefe de sección ...................................................................831,49
Oficial primera ..................................................................665,18
Oficial segunda* ....................................................................624
Oficial tercera* ......................................................................624
Auxiliar de taller* ..................................................................624
Mozo* .....................................................................................624
Personal de cierre y reparto
Jefe de sección ...................................................................831,49
Embutidor* .............................................................................624
Mozo* ......................................................................................624
Repartidor* ............................................................................624
Limpiador/a* ..........................................................................624
ANEXO I
Tablas salariales 2010: 1’55%

Auxiliar administrativo .....................................................717,72
Telefonista*.........................................................................633,67
Personal de redacción
Jefe de sección....................................................................844,38
Redactor ............................................................................717,72
Auxiliar de redacción ........................................................675,49
Ayudante de redacción* ....................................................633,67
Corrector ...........................................................................717,72
Auxiliar de corrección * ....................................................633,67
Teclista................................................................................675,49
Auxiliar teclista* ...............................................................633,67
Maquetista .........................................................................675,49
Auxiliar maquetista* .........................................................633,67
Archivero* .........................................................................633,67
Personal de talleres y edición
Jefe de sección ...................................................................844,38
Oficial primera ..................................................................675,55
Oficial segunda* ...............................................................633,67
Oficial tercera* .................................................................633,67
Auxiliar de taller* .............................................................633,67
Mozo* ................................................................................633,67
Personal de cierre y reparto
Jefe de sección ...................................................................844,37
Embutidor* ........................................................................633,67
Mozo* .................................................................................633,67
Repartidor* .......................................................................633,67
Limpiador/a* .....................................................................633,67

CATEGORÍA

Subdirector ...................................................................... 1055,47
Jefe de área.........................................................................936,57
Redactor jefe .....................................................................866,32
Jefe de administración ......................................................844,38
Jefe de publicidad .............................................................844,38
Jefe de sección ...................................................................844,38
Personal administrativo
Jefe de sección ...................................................................844,38
Oficial primera ..................................................................752,76
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓ PROVINCIAL
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
EDICTE

10306

D’acord amb el que disposa l’article 19 de l’ordenança general reguladora de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i
els seus Organismes Autònoms, es publiquen les subvencions d’import superior a 3.000 euros, concedides durant el tercer trimestre de
l’any 2011, amb indicació del crèdit pressupostari al qual s’imputen, el beneficiari, l’import concedit i la finalitat de l’ajut, en
compliment de les previsions de l’article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
17 de novembre, general de subvencions.
Entitat: ÀREA DE SALUT PÚBLICA
Pressupost: Diputació de LLeida
Crèdit pressupostari: 2011 049 312 7620000 Ajuts a Ajuntaments per inversions en equipaments
BENEFICIARI

AJNT. GRANYENA DE SEGARRA

NIF

P2513300J

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

IMPORT C.

Equipament consultori mèdic deGranyena

3.480,00

ATORGAMENT

7/09/2011

Crèdit pressupostari: 2011 049 312 7620000 Ajuts a Ajuntaments per inversions en equipaments
BENEFICIARI

AJNT. PLANS DE SIO ELS

NIF

P2520000G

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

IMPORT C.

Equipament dels consultoris mèdics de Plans de Sió

6.256,38

ATORGAMENT

7/09/2011

Crèdit pressupostari: 2011 049 313 4620001 Ajuts als Ajuntaments per socorristes piscines mun
BENEFICIARI

AJNT. AGER
AJNT. AGRAMUNT
AJNT. AITONA
AJNT. ALAMUS ELS
AJNT. ALBAGES L’
AJNT. ALBATARREC
AJNT. ALBESA
AJNT. ALBI
AJNT. ALCARRAS
AJNT. ALCOLETGE
AJNT. ALFARRAS
AJNT. ALGERRI
AJNT. ALINS
AJNT. ALMACELLES
AJNT. ALMATRET
AJNT. ALMENAR
AJNT. ALOS DE BALAGUER
AJNT. ALPICAT
AJNT. ANGLESOLA
AJNT. ARBECA
AJNT. ARTESA DE LLEIDA
AJNT. ARTESA DE SEGRE
AJNT. ASPA
AJNT. BALAGUER
AJNT. BARBENS
AJNT. BELIANES
AJNT. BELL-LLOC D’URGELL
AJNT. BELLAGUARDA
AJNT. BELLCAIRE D’URGELL
AJNT. BELLPUIG
AJNT. BELLVER DE CERDANYA
AJNT. BELLVIS
AJNT. BORGES BLANQUES LES
AJNT. BOSSOST
AJNT. CABANABONA
AJNT. CAMARASA
AJNT. CASTELLDANS
AJNT. CASTELLNOU DE SEANA
AJNT. CASTELLO DE FARFANYA
AJNT. CASTELLSERA
AJNT. CERVERA
AJNT. CERVIA DE LES GARRIGUES
AJNT. COGUL EL
AJNT. COLL DE NARGO
AJNT. CORBINS
AJNT. CUBELLS
AJNT. ESPLUGA CALBA
AJNT. FLORESTA LA

NIF

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

IMPORT C.

ATORGAMENT

P2500200G
P2500300E
P2504600D
P2500400C
P2500600H
P2500700F
P2500800D
P2500900B
P2501100H
P2501200F
P2501300D
P2501500I
P2501700E
P2501900A
P2502000I
P2502100G
P2502200E
P2502300C
P2502500H
P2503200D
P2504000G
P2504100E
P2504400I
P2504900H
P2505000F
P2505500E
P2505700A
P2521200B
P2505600C
P2505900G
P2506000E
P2506100C
P2507000D
P2507100B
P2507200J
P2507400F
P2507900E
P2508000C
P2508100A
P2508200I
P2508400E
P2508500B
P2509100J
P2509200H
P2509400D
P2509500A
P2510200E
P2511700C

Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011

4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
5.500,00
4.500,00
4.500,00
5.500,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
3.000,00
5.500,00
3.000,00
5.500,00
4.500,00
5.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
5.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
5.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
5.500,00
4.500,00
3.000,00

13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
23/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
21/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
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BENEFICIARI

AJNT. FONDARELLA
AJNT. FULIOLA, LA
AJNT. GIMENELLS I EL PLA DE LA FONT
AJNT. GOLMES
AJNT. GOSOL
AJNT. GRANADELLA LA
AJNT. GRANJA D’ESCARP (LA)
AJNT. GRANYENA DE LES GARRIGUES
AJNT. GRANYENA DE SEGARRA
AJNT. GUIMERA
AJNT. GUISSONA
AJNT. ISONA I CONCA DELLA
AJNT. IVARS D’URGELL
AJNT. IVARS DE NOGUERA
AJNT. IVORRA
AJNT. JUNCOSA
AJNT. JUNEDA
AJNT. LINYOLA
AJNT. LLADORRE
AJNT. LLARDECANS
AJNT. LLAVORSI
AJNT. MAIALS
AJNT. MALDA
AJNT. MASSALCOREIG
AJNT. MASSOTERES
AJNT. MENARGUENS
AJNT. MIRALCAMP
AJNT. MOLLERUSSA
AJNT. MONTELLA I MARTINET
AJNT. MONTGAI
AJNT. MONTOLIU DE LLEIDA
AJNT. NALEC
AJNT. NAUT ARAN
AJNT. NAVES
AJNT. OLIANA
AJNT. OMELLONS ELS
AJNT. OS DE BALAGUER
AJNT. OSSO DE SIO
AJNT. PALAU D’ANGLESOLA
AJNT. PENELLES
AJNT. PERAMOLA
AJNT. PLANS DE SIO ELS
AJNT. POAL EL
AJNT. POBLA DE CERVOLES (LA)
AJNT. POBLA DE SEGUR (LA)
AJNT. PONTS
AJNT. PORTELLA LA
AJNT. PREIXANA
AJNT. PUIGGROS
AJNT. PUIGVERD DE LLEIDA
AJNT. RIBERA D’ONDARA
AJNT. ROSSELLO
AJNT. SALAS DE PALLARS
AJNT. SANAÜJA
AJNT. SANT GUIM DE FREIXENET
AJNT. SANT GUIM DE LA PLANA
AJNT. SANT LLORENÇ DE MORUNYS
AJNT. SANT RAMON
AJNT. SARROCA DE LLEIDA
AJNT. SENTIU DE SIO LA
AJNT. SEROS
AJNT. SIDAMON
AJNT. SOLERAS, EL
AJNT. SOLSONA
AJNT. SUDANELL
AJNT. TARREGA
AJNT. TARRES
AJNT. TARROJA DE SEGARRA
AJNT. TERMENS
AJNT. TIURANA
AJNT. TORA
AJNT. TORMS ELS
AJNT. TORNABOUS
AJNT. TORREBESSES
AJNT. TORREFARRERA
AJNT. TORREGROSSA
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NIF

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

IMPORT C.

ATORGAMENT

P2511800A
P2512200C
P2533700G
P2512800J
P2512900H
P2513000F
P2513100D
P2513400H
P2513300J
P2513800I
P2513900G
P2514600B
P2514300I
P2514200A
P2514400G
P2514900F
P2515000D
P2515300H
P2515400F
P2515700I
P2515800G
P2516800F
P2516400E
P2516600J
P2516700H
P2516900D
P2517000B
P2517200H
P2517700G
P2517400D
P2517900C
P2518300E
P2523300H
P2518400C
P2518700F
P2519100H
P2519600G
P2519700E
P2519800C
P2520400I
P2520600D
P2520000G
P2521000F
P2521100D
P2521300J
P2521500E
P2521700A
P2521900G
P2522300I
P2522500D
P2524000C
P2523200J
P2523400F
P2523500C
P2523600A
P2524300G
P2523700I
P2523800G
P2524900D
P2504300A
P2525400D
P2525500A
P2525600I
P2525700G
P2526300E
P2527200F
P2527300D
P2527400B
P2527500I
P2527700E
P2527900A
P2528100G
P2528200E
P2528300C
P2528500H
P2528700D

Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011

4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
5.500,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
5.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
5.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
5.500,00
4.500,00
4.500,00
5.500,00
3.000,00
5.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
5.500,00
4.500,00

13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
23/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
23/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
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BENEFICIARI

AJNT. TORRELAMEU
AJNT. TORRES DE SEGRE
AJNT. TREMP
AJNT. VALLBONA DE LES MONGES
AJNT. VALLFOGONA DE BALAGUER
AJNT. VERDU
AJNT. VILA-SANA
AJNT. VILALLER
AJNT. VILANOVA DE BELLPUIG
AJNT. VILANOVA DE LA BARCA
AJNT. VILOSELL EL
AJNT. VINAIXA
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
D’ÀREU
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE GERB
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE SUCS
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
PLA DE LA FONT
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
RAIM AT

20 D’OCTUBRE DE 2011

NIF

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

IMPORT C.

ATORGAMENT

P2528800B
P2528900J
P2529500G
P2530000E
P2530100C
P2530300I
P2531400F
P2530700J
P2531000D
P2531700I
P2531600A
P2531900E

Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011
Socorristes 2011

4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00

14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011

P7501702J

Socorristes 2011

3.000,00

14/09/2011

P7519601D

Socorristes 2011

4.500,00

14/09/2011

P2500017E

Socorristes 2011

3.000,00

14/09/2011

P2500016G

Socorristes 2011

5.500,00

14/09/2011

P2500065D

Socorristes 2011

3.000,00

14/09/2011

Lleida, octubre de 2011
El president, Joan Reñé i Huguet
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

−♦−
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
EDICTE

10373

D’acord amb el que disposa l’article 19 de l’ordenança general reguladora de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i
els seus organismes autònoms, es publiquen les subvencions d’import superior a 3.000 euros concedides durant el tercer trimestre de
l’any 2011, amb indicació del crèdit pressupostari al qual s’imputen, el beneficiari, l’import concedit i la finalitat de l’ajut, en
compliment de les previsions de l’article 30 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, 17
de novembre, general de subvencions.
Entitat: Diputació de Lleida
Infraestructura viària pressupost: Diputació de Lleida
Crèdit pressupostari: 2011 052 453 4620000. Actuacions de conservació en vies no provincials
BENEFICIARI
FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ
IMPORT CONCETIT
AJNT. COMA I LA PEDRA LA
Manteniment camins i carreteres municipals
12.000,00
Crèdit pressupostari: 2011 052 453 4620000. Actuacions de conservació en vies no provincials
BENEFICIARI
FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ
IMPORT CONCETIT
AJNT. FULLEDA
Arranjament camí de la Font i camí dels Xalets
14.000,00
AJNT. TORRE-SERONA
Arranjament parcial camí dels carros de Torre-Serona
14.000,00
AJNT. VILANOVA DE L’AGUDA
Manteniment dels camins municipals
16.000,00
Crèdit pressupostari: 2011 052 453 7620000. Actuacions d’inversió en vies no provincials
BENEFICIARI
FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ
IMPORT CONCETIT
AJNT. ALBAGES L’
Pavimentació de camins de l’Albagés, 2a fase
7.009,20
AJNT. ALCOLETGE
Pavimentació camí de la Nora
24.287,94
AJNT. BALAGUER
Pavimentació camí deshidratadora d’alfals
18.000,00
AJNT. MONTGAI
Pavimentació camí de l’Esquiveta, a Montgai
20.000,00
AJNT. RIBERA D’ONDARA
Pavimentació camí de Pallerols a Montfar
8.000,00
AJNT. VALLS DEL VALIRA LES
Col·locació 500 m de biona a les carreteres d’accés a les
15.000,00
poblacions d’Arcavell i Bescaran

Lleida, 5 d’octubre de 2011
El president, Joan Reñé Huguet
El secretari general. Ramon Bernaus Abellana

−♦−
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ATORGAMENT
7/07/2011

NIF
P2520300A

ATORGAMENT
7/07/2011
7/07/2011
7/07/2011

NIF
P2512300A
P2529000H
P2531100B

ATORGAMENT
7/07/2011
7/07/2011
7/07/2011
7/07/2011
7/07/2011
7/07/2011

NIF
P2500600H
P2501200F
P2504900H
P2517400D
P2524000C
P2502600F
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DIPUTACIÓ DE LLEIDA
SECRETARIA GENERAL
EDICTE

10294

Nomenament director
de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs
La Presidència de la Diputació de Lleida ha dictat la resolució
núm. 3362, de data 10 d’octubre de 2011, la part dispositiva de la
qual es fa pública en compliment del que estableixen els articles
104.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local i
304.3 del Decret legislatiu 2/2003, que aprova el Text refós de la
llei municipal i del règim local de Catalunya.
“Primer. Designar el Sr. Josep Maria Solé i Sabaté per ocupar el
lloc de treball eventual de Director de la Fundació Pública
Institut d’Estudis Ilerdencs, amb efectes econòmics i
administratius de la data de la present resolució.
Segon. Les retribucions que s’abonaran al personal eventual
nomenat per aquesta resolució seran les acordades pel Ple de la
Corporació d’11 de juliol de 2011”.
Lleida, 11 d’octubre de 2011
El president, Joan Reñe i Huguet
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

−♦−
CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL
EDICTE

10258

Núm. exp. SEC-2010-20
Modificació del Reglament regulador del transport escolar i del
menjador escolar obligatori
El Ple del Consell Comarcal de 11 d’agost de 2011, va aprovar
inicialment la modificació primera del “Reglament regulador del
funcionament i ús del servei de transport escolar i menjador
escolar obligatori de la comarca de l’Alt Urgell”, modificació de
l’article 3 i per inclusió del capítol V que regula el transport
escolar no obligatori i altres.
En data 27/08/2011 s’ha publicat al BOP l’edicte d’aprovació
inicial per exposició pública obrint el termini d’al·legacions i
suggeriment. En aquest termini no se n’ha presentat cap i per tant
s’eleva a definitiva aquella aprovació.
Atès el disposat a l’article 49 de la Llei 7/1985 reguladora de les
bases de règim local i a l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya es publica el text íntegre de la modificació
La Seu d’Urgell, 11 d’octubre de 2011
El president acc., Josep Xavier Camps Torrens
Modificació del reglament regulador del transport escolar
Modificar l’article 3.3 afegint al final el següent:
efectiva. Prèvia audiència als interessats es podran donar de
baixa del servei.
Afegir l’apartat 4 a l’article 3 amb el següent redactat:
3.4 Per a la comprovació de la residència efectiva, més enllà del
certificat d’empadronament, es podrà requerir l’aportació de
rebuts amb el consum d’electricitat o altre font d’energia, rebut
de consum d’aigua o altre documentació que demostri aquesta
residència efectiva. Cas que no es pugui demostrar es podrà
excloure els alumnes del servei de transport escolar obligatori i
de l’ajut de menjador escolar.
Afegir el Capítol V amb els següent redactat:
CAPÍTOL V
Transport escolar no obligatori i del menjador no obligatori
Art. 20 Definició i usuaris
20.1 Tenint en compte el disposat a l’article 2 paràgraf segon

15

d’aquest Reglament es regulen les condicions d’accés i d’ús del
transport escolar per part d’aquells alumnes que no són usuaris
del transport com a obligatoris però que per raó de la
disponibilitat de places a les línies puguin accedir al servei, tenint
en compte que no serà gratuït i que la taxa es regula a la
Ordenança Fiscal corresponen.
Es consideren usuaris del transport escolar com a no obligatòries
els següents:
- Alumnes d’ensenyament reglat no obligatori (Batxillerat i cicles
formatius)
- Alumnes d’ensenyament obligatori (de P-3 a 4 ESO) de la línia
de transport d’àmbit local de la Seu d’Urgell i els de les altres
línies de transport escolar comarca sempre que hi hagi places.
20.2 Els alumnes que utilitzin el transports escolar en règim de
no obligatori hauran de satisfer la taxa corresponent per aquest
servei.
Art. 21. Àmbit objectiu
21.1 Línies de transport a la comarca: Si de les línies de transport
escolar comarcal n’hi hi ha alguna que passi pel seu municipi de
l’usuari i tingui com a destí l’escola o centre al qual estan
matriculats, podrà fer la sol·licitud, que serà atesa en compliment
de l’establert a l’article següent sempre que hi hagi disponibilitat
de places.
21.2 Línia de transport de la Seu d’Urgell: La línia de transport
escolar d’àmbit local de la Seu d’Urgell es considera tota ella
com a transport no obligatori.
Art. 22. Forma d’accés, sol·licitud del serveis i criteris
d’assignació de plaça
22.1 Per tal de tenir accés al servei s’haurà de sol·licitar per
instància dirigida al Consell Comarcal que es podrà presentar al
propi Consell o als Ajuntaments de la comarca amb el qual hi
hagi acord de recepció d’aquesta documentació, segons el model
normalitzat que s’aprovi. Les dades que es facilitin al Consell
Comarcal podran ser cedides a l’Ajuntament corresponent als
efectes de prestació del servei i coordinació i control de llistes
d’accés als autobusos, en especial a l’Ajuntament de la Seu.
22.2. Criteris per atribució de plaça al transport no obligatori
Per a l’assignació de places al transport escolar no obligatori es
fixen els següents criteris de preferència que s’aplicaran per ordre
pel cas que hi hagi places lliures en a les línies de transport
obligatori i en el transport escolar d’àmbit local de la Seu
d’Urgell.
22.2.a) Criteris de preferència pels alumnes de transport escolar
no obligatori a les línies de la comarca, exclosa la Seu
(obligatori):
1. Alumnes amb necessitats educatives especials
2. Menor edat
3. Tenir germans que utilitzin el transport escolar en el tram
d’alumnes obligatoris.
4. Supòsits que no hi hagi transport públic en hores compatibles
amb l’horari escolar.
5. Menor renda familiar
6. Cas d’empat en els requisits es realitzarà un sorteig aplicant
l’ordre alfabètic del sorteig del Departament d’Ensenyament
vigent.
22.2 b) Requisits i criteris de preferència pel transport no
obligatori d’àmbit local de la Seu d’Urgell.
Requisits: estar empadronat a la Seu d’Urgell
Criteris:
1. Alumnes amb necessitats educatives especials.
2. Menor edat
3. Transport de zones de barris o nuclis separats
4. Cas d’empat en els requisits es realitzarà un sorteig aplicant
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l’ordre alfabètic del sorteig del Departament d’Ensenyament
vigent.
L’ordre d’admissió i la reserva de plaça pel transport a la Seu
d’Urgell podrà alterar-se per una mesura preventiva o de
protecció al menor avalat per un informe del Consorci d’Atenció
a les persones de l’Alt Urgell i/o per un informe mèdic oficial que
recomani de manera expressa la utilització d’aquest serveis. En
aquest últim supòsit (informe mèdic) el transport es podrà
autoritzar de forma mensual, sempre que hi hagi places.
22.3 Llista d’espera
Es crearà una llista d’espera per assignació de reserva de plaça
pel cas que quedessin vacant durant el curs.
22.4 Pèrdua de la reserva de plaça
Cas que durant el curs escolar s’hagi d’incorporar un alumnes
amb dret a transport obligatori a una línia de transport escolar
comarcal, perdrà l’assignació de plaça l’usuari que tingui la
última assignació per criteris de preferència. Cas que hi hagi
empat es farà per aplicant l’ordre alfabètic del sorteig del
Departament d’Ensenyament vigent.
Article 23 Gestió de baixes i modificacions
Els usuaris del servei de transport obligatori tenen obligació de
comunicar les baixes i modificacions que preveiguin de l’ús
d’aquest serveis, a tall d’exemple s’esmenten els següents:
Els alumnes que cursin baixa del centre escolar inicial i que
s’escolaritzin en un altre centre escolar de la comarca.
Els alumnes que traslladin el seu domicili a un altre municipi de
la mateixa comarca.
Els alumnes que cursin baixa del centre escolar inicial i
s’escolaritzin en un centre fora de la comarca.
Art. 24 Ajuts individuals de desplaçament per alumnes no
obligatoris (AID)
Aquells alumnes que resideixin a 5 km o més de l’escola de
destinació, dins del seu municipi, i on no hi hagi cap línia de
transport escolar a la qual poder accedir, se li podrà concedir un
ajut individual de transport, sempre que el Consell Comarcal
tingui disponibilitat pressupostària.
Art. 25 Ajut individual de menjador per alumnes no obligatoris
(AIM)
Aquells alumnes que resideixin a 3 km. o més de l’escola de
destinació, dins del seu municipi, se li podrà concedir ajut pel
menjador escolar sempre que el Consell Comarcal tingui
disponibilitat pressupostària.
Afegir la disposició transitòria següent:
Disposició transitòria
Aquells alumnes d’ensenyament infantil i primària, que per
aplicació del Capítol V quedin en situació de usuari de transport
no obligatori i que pel curs 2010-2011 eren usuaris del transport
obligatori de forma gratuïta però sense ser-ne usuaris de dret,
seran considerat alumnes de transport no obligatori i podrà
sol·licitar exempció de pagament de la taxa regulada a la
ordenança fiscal corresponent fins a la finalització del cicle
escolar en què estigui matriculat amb un límit màxim de tres
cursos escolars. Aquesta disposició transitòria no és aplicable en
cap cas als alumnes de la Seu d’Urgell.

−♦−

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE LLEIDA
SERVEIS D’URBANISME, MEDI AMBIENT,
MOBILITAT I TERRITORI
CONTRACTACIÓ
EDICTE

10247

De conformitat amb el que disposa l’art. 138.2 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, es fa
públic que les adjudicacions de pressupost superior a 100.000
euros efectuades per l’Excm. Ajuntament de Lleida, en el període
comprés de l’1 de setembre al 30 de setembre de 2011, són les
següents.
“Projecte d’execució per reforma i ampliació de nínxols al
Departament de Sant Anastasi del Cementiri municipal de Lleida
·3a fase”
Expd.: 52/11
Forma d’adjudicació: Procediment negociat
Data: 21-9-11
Adjudicatari: Benito Arno E Hijos, SA
Adreça: Plaça de l’Ensenyança, 1 -25002 - Lleida
Import: 437.400,00 euros + 78.732,00 euros d’IVA (total:
516.132,00 euros)
La tinent d’alcalde, Marta Camps i Torrens

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA
SERVEI D’URBANISME, MEDI AMBIENT
MOBILITAT I TERRITORI
PLANEJAMENT I GESTIÓ
EXP. 123/2010
ANUNCI

10280

En compliment del que preveu l’art. 59.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i donat que no
s’ha pogut efectuar la notificació als interessats següents:
Sr. Manuel Oró Pueyo
Es fa públic que la Junta de Govern Local en data 17 de maig de
2011, va adoptar entre altres, l’acord següent:
“8. Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del sector
SUR 4, promogut per la junta de compensació del sector SUR 4.
Vista la proposta tècnica del coordinador de Planificació
Urbanística i Habitatge de data 13 de maig de 2011 i atesa la
delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant decret de data 26
de juny de 2007, la Junta de Govern per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del
polígon únic del sector SUR 4, Secà de Sant Pere, amb la
condició que prèviament a la seva aprovació definitiva caldrà
aportar un text refós que incorpori les prescripcions següents:
1. Esmenar la contradicció entre la titularitat i la descripció de les
càrregues, de la finca inicial número 1, que correspon a la
registral 72.078.
2. Suprimir la fitxa descriptiva corresponent al sistema
d’infraestructures, Clau IN.
3. Modificar les fitxes descriptives corresponents als terrenys
destinats a la vialitat, els equipaments i les zones verdes, en
concordança amb les superfícies determinades pel planejament
vigent.
4. Esmenar les errades materials detallades en l’apartat de
Consideracions de la Proposta tècnica.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini
d’un mes.
Tercer. Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, a la
premsa local, al web municipal i al tauler d’anuncis.
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Quart. Notificar l’acord als interessats”.
L’esmentat projecte s’exposa al Servei Jurídic de Planejament i
Gestió, situat a la 5a. planta de l’edifici Pal·las, plaça Paeria núm.
11, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores durant el
termini esmentat.
Lleida, 5 d’octubre de 2010
La Tinent d’Alcalde i Regidora d’Urbanisme, Mobilitat, Via
Pública i Concessions (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA
SERVEIS D’URBANISME, MEDI AMBIENT,
MOBILITAT I TERRITORI
PATRIMONI
ANUNCI
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10312

1. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament de Lleida
b) Patrimoni
c) Exp. Núm. 83/2011
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: adjudicació concessió administrativa
de domini públic relativa a un terreny municipal, amb una
superfície de 1.868,50 m2, qualificat de Sistema d’equipaments,
Clau EC, situat a l’àmbit del Polígon Industrial El Segre, carrer
Josep Baró i Travé, 111, per tal de destinar-lo a la construcció i/o
instal·lació d’un centre de culte per part de qualsevulla entitat
religiosa de la ciutat de Lleida.
b) Termini de la concessió administrativa:
La concessió s’atorgarà pel termini de 25 anys, comptadors a
partir de l’adjudicació del contracte. Aquest termini es podrà
prorrogar per 25 anys més si es considerés que hi ha una causa
d’interès públic que ho justifiqui.
c) Prestacions que són a càrrec del concessionari:
a. L’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de les despeses de la
construcció i/o instal·lació destinada al culte.
b. L’adjudicatari haurà d’urbanitzar, al seu càrrec, la totalitat
d’espais lliures que restin sense edificar del terreny concessionat
en els termes que fixi l’Ajuntament de Lleida. Igualment, haurà
de reposar la urbanització dels vials confrontants en la mesura en
què es vegin afectats per les obres de construcció que realitzi.
c. L’adjudicatari haurà d’assumir les despeses de manteniment de
la construcció i/o instal·lació.
3. Procediment d’adjudicació
a) Procediment: negociat
b) Tramitació: ordinària, amb múltiples criteris de valoració.
4. Bases de la licitació
Cànon anual en metàl·lic: 7.956 euros
La resta de bases són les previstes en el Plec de clàusules
particulars administratives i tècniques aprovat definitivament per
Decret d’alcaldia de data 1 de juny de 2011, juntament amb les
modificacions no substancials introduïdes en el mateix per acord
de l’Ajuntament Ple de data 7 d’octubre de 2011.
5. Garanties
Provisional: 2.652 euros.
Definitiva: 3.978 euros.
6. Obtenció d’informació i documentació
a) Informació:
Negociat de Patrimoni, edifici Pal.las, 1ª planta, Plaça Paeria
núm. 11, 25071 Lleida, Telèfon: 973700340, Fax: 973700473; al
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Lleida:
https://perfilcontractant.paeria.cat;
correu
electrònic:
frosello@paeria.es.
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds per participar-hi
a) Data límit de presentació: les proposicions per a licitar es
presentaran, en dos sobres tancats, en el Registre General de

l’Ajuntament, en horari de 9 a 13 hores, dintre del termini de 26
dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Si el darrer
dia del termini coincidís en dissabte o festiu aquest es prolongarà
fins el primer dia hàbil posterior. En qualsevol cas, la data de
finalització del termini de presentació d’ofertes es publicarà al
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Lleida.
b) Documentació que s’ha de presentar: la prevista a la Clàusula
7 del Plec de clàusules particulars administratives i tècniques.
c) Lloc on s’ha de presentar:
- Registre General de la Corporació (Edifici Pal.las, planta baixa)
- Plaça de la Paeria, núm. 11 (Planta baixa)
- Lleida: 25071
8. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Lleida
b) Domicili: Plaça Paeria, 11 (2ª planta edifici Pal.las)
c) Localitat: Lleida
d) Data: en el lloc i dia que s’assenyali en el Perfil del
contractant.
9. Despeses dels anuncis
Aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Lleida, 7 d’octubre de 2011
La primera tinent d’Alcalde-Regidora d’Urbanisme, Marta
Camps i Torrens

−♦−
AJUNTAMENT DE CERVERA
EDICTE

10285

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària
de data 13 d’octubre de 2011, l’expedient de modificació per
suplement de crèdit extraordinari número 01/2011 i transferència
de crèdit número 01/2011 del pressupost de l’organisme autònom
Patronat Duran i Sanpere, exercici 2011, s’exposa al públic per
un termini de quinze dies, durant els quals es podran presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es
presenten reclamacions.
Cervera, 14 d’octubre de 2011
L’alcalde, Ramon Royes i Guàrdia

−♦−
AJUNTAMENT DE CERVERA
EDICTE

10288

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària
de data 13 d’octubre de 2011, l’expedient de modificació de
suplements de crèdits número 3 i crèdits extraordinaris núm. 3
del pressupost de la Paeria de Cervera de l’exercici 2011,
s’exposa al públic aquest expedient per un termini de quinze dies,
durant els quals es podran presentar reclamacions davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no es presenten reclamacions.
Cervera, 13 d’octubre de 2011.
El paer en cap, Ramon Royes i Guardia.

−♦−
AJUNTAMENT DE CERVERA
EDICTE

10289

L’Ajuntament de Cervera, en sessió plenària ordinària realitzada
en data 13 d’octubre de 2011, va adoptar amb caràcter
provisional l’acord de modificació de les ordenances fiscals
següents:
· Impost sobre béns immobles. Ordenança fiscal número 1.
· Taxa per la prestació del servei d’ensenyament de l’escola
municipal de música, conservatori elemental i de grau
professional de Cervera. Ordenança fiscal número 11.
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· Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires,
entarimats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Ordenança fiscal número 18.
· Taxa per visites al Museu de Cervera i altres centres o llocs
anàlegs. Ordenança fiscal número 31.
· Taxa per la utilització, prestació de serveis i realització
d’activitats de la piscina coberta i instal·lacions annexes.
Ordenança fiscal número 34.
De conformitat amb el que disposa l’article 49.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril , l’acord precedent se sotmet a informació
pública i audiència dels interessats en un termini de 30 dies, des
de la publicació d’aquest anunci al BOP, a fi que en aquest
període puguin examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el termini
d’exposició sense que s’hagin produït reclamacions, els acords
adoptats restaran aprovats definitivament.
Cervera, 13 de d’octubre de 2011
L’alcalde, Ramon Royes Guàrdia

Les al·legacions es podran presentar per qualsevol dels mitjans
previstos a l’article 38 de la L. 30/1992 esmentada.
Aprovació de l’expedient:
L’expedient de referència es va aprovar inicialment el dia 5
d’octubre de 2011 pel Ple de l’Ajuntament, i afecta les
ordenances següents:
Taxes
4.12. Taxa per la prestació de l’escola de música.
Preus públics
5.4. Preu per la utilització dels serveis del centre cívic, biblioteca,
turisme i altres serveis o espais públics.
Transcorregut el termini d’informació pública esmentat sense
que es presentin reclamacions l’expedient quedarà aprovat
definitivament, i es procedirà a la seva publicació al BOPL.
Tremp, 14 d’octubre de 2011
L’alcalde, Víctor Orrit i Ambrosio

−♦−

−♦−

AJUNTAMENT D’ÀGER
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA

10246

Per tal que s’hi puguin presentar al·legacions, se sotmet a
informació pública l’expedient les dades del qual es citen
seguidament:
Núm. expedient: SE-VAR-2011/007
Títol: Bases reguladores per l’atorgament d’ajuts per a famílies
amb infants escolaritzats a les llars d’infants municipals de la Seu
d’Urgell i que es trobin en una situació socioeconòmica
desafavorida.
Normativa aplicable: Articles 118 i següents del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.,
Aprovació inicial:
Òrgan: Ple
Data: 03.10.2011
Durada: 20 dies
Estudi dels documents: Secretaria de l’Ajuntament (Pl. dels Oms,
1. La Seu d’Urgell) en horari d’oficina (De dilluns a divendres de
les 09.00 a les 14.00) i plana web de l’Ajuntament
(www.laseu.cat).
La Seu d’Urgell, 11 d’octubre de 2011
L’alcalde, Albert Batalla Siscart

10095

Atès que aquest ajuntament ha rebut de l’INE la relació de
persones estrangeres que, segons l’acord del Consell
d’Empadronament de 27 de juny de 2008 i, d’acord amb els
representants locals de la FEMP, han de donar la seva
conformitat de residència al municipi d’Àger:
Aleixandra Dorina Chioran
Atès que s’ha comunicat mitjançant carta certificada amb avis de
recepció aquesta obligació de personar-se a les dependències
municipals en hores d’oficina i ha estat retornada.
D’acord amb el que determina la Resolució d’1 d’abril de 1997,
de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director
de Cooperació Territorial, per la que es dicten instruccions
tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró
municipal, i segons l’article 72 del Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les entitats Locals, l’informo que en el
supòsit de què no procedeixi a manifestar si està d’acord amb la
baixa o a presentar els documents i justificants que estimi
pertinents, en un termini de 10 dies, aquest Ajuntament acordarà
incoar l’expedient de baixa d’ofici per inclusió indeguda.
Àger, 4 d’octubre de 2011
L’alcalde, Lluís Ardiaca i Montardit

−♦−

−♦−

AJUNTAMENT D’ÀGER

AJUNTAMENT DE TREMP
EDICTE

20 D’OCTUBRE DE 2011
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Es fa públic per a general coneixement que, mitjançant aquest
edicte, es sotmet a informació pública un expedient, les
característiques del qual són les que s’esmenten a continuació:
Dades de l’expedient:
Expedient 349/2010-TI115 modificació ordenances fiscals per al
2011.
Termini d’informació pública:
30 dies, comptadors des de la publicació del darrer edicte.
Mitjans de publicació de l’edicte:
Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis.
Lloc on pot efectuar-se la consulta de l’expedient:
Secretaria de l’Ajuntament, tots els dies hàbils de 10 a 14 hores.
Forma de presentar les al·legacions:
Escrit adreçat a l’Alcalde de l’Ajuntament amb els requisits de
l’article 70 de la Llei 30/1992 de 28 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú.

ANUNCI

10172

Touriño&Marcos SL, sol·licita la devolució de la fiança de
4.335,77 euros, que té dipositada com a garantia en concepte de
l’obra abastament d’aigua, sanejament i pavimentació del carrer
les Eres d’Agulló.
Es fa pública aquesta petició en virtut de tot allò disposat a
l’article 90 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes de
les Administracions Públiques, a l’objecte que en el termini de 20
dies puguin presentar reclamacions les persones que tinguin
algun dret exigible a l’adjudicatari, per raó del contracte garantit.
Àger, 7 d’octubre de 2011
L’alcalde, Lluís Ardiaca i Montardit

−♦−
AJUNTAMENT D’AITONA
EDICTE

10114

Sobre la desafectació d’un bé del domini públic
En aquest ajuntament es tramita l’expedient 134/2011, per a la

Servei d'Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 20/10/2011, número 149, pàgina 18

20 D’OCTUBRE DE 2011

desafectació de l’ús general del bé demanial consistent en 352 m²
del camí amb referència cadastral 25046A011090020000QX,
que voreja la parcel·la 51 del polígon 11 pel costat esquerre, amb
el detall que consta a l’expedient.
D’acord amb l’article 20.2 del Reglament del patrimoni dels ens
locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre, l’expedient se sotmet a informació pública pel termini
de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte al BOP, per tal que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions.
L’expedient es pot consultar a la Secretaria de l’Ajuntament, al
carrer Major, 6 d’Aitona, els dies feiners de les 10:00 a les 14:00
hores.
Aitona, 7 d’octubre de 2011
L’alcaldessa, Rosa Pujol Esteve

−♦−
AJUNTAMENT D’ALÀS I CERC
EDICTE

10130

Se sotmet a informació pública el compte general, corresponent
a l’exercici de 2010.
Aquelles persones que tinguin interès a examinar-los ho podran
fer a l’Ajuntament.
Dins el termini de quinze dies, i vuit més, a partir de la data de
publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província,
podran adduir-hi allò que tinguin per convenient.
Alàs, 3 d’octubre de 2011
L’alcalde, Bartomeu Majoral Moliné

−♦−
AJUNTAMENT D’ALBESA
EDICTE

10166

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 29 de setembre de 2011,
ha aprovat inicialment el Projecte bàsic i d’execució d’estructura
de coberta per a la protecció del jaciment arqueològic de la vil·la
romana del Romeral a Albesa (Noguera), redactat per l’arquitecte
Fernando Estrada Laza, amb un pressupost de 140.530,00 euros.
L’esmentat projecte es sotmet a informació pública per un
termini de trenta dies a comptar de l’endemà de la publicació en
el BOP, a l’efecte de presentar possibles al·legacions i
reclamacions, d’acord amb el que preveuen l’article 235.2.c) del
D.L 2/2003, el qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i l’article 37.2 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, fent constar que, si no hi ha al·legacions,
esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu sense necessitat
d’adoptar un nou acord.
Albesa, 30 de setembre de 2011
L’alcalde, Antoni Balasch i Parisi

−♦−
AJUNTAMENT D’ALBESA
EDICTE
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De conformitat amb allò que disposa l’article 291.3 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, es fa públic
que, per decret d’alcaldia de data 3 d’octubre de 2011, s’ha
acordat la contractació laboral temporal a temps parcial de dues
hores diàries, de dilluns a divendres, de la senyora Montserrat
Roma Canovas, amb NIF núm. 43746299T, per tal de
desenvolupar les tasques de netejadora de la llar d’infants
municipal d’Albesa, des del dia 3 d’octubre de 2011 fins el 31 de
juliol de 2012.

Albesa, 3 d’octubre de 2011
L’alcalde, Antoni Balasch i Parisi

−♦−
AJUNTAMENT DE L’ALBI
EDICTE

10124

Aprovats els padrons de les taxes següents:
1. Abastament d’aigua domiciliària corresponen al tercer
trimestre de l’any 2011.
El cobrament del mateix s’efectuarà durant els dies hàbils
compresos entre els dies: 1 d’octubre a l’1 de desembre de 2011,
a les oficines de l’Ajuntament de l’Albi, situades al carrer
Abeurador, 1.
Transcorregut el període de cobrament en voluntària, s’iniciarà el
període executiu, que determina la meritació del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb
l’establert a l’article 127 de la Llei General Tributària. Se
satisfarà el recàrrec de constrenyiment del 10 per cent fins que no
hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Després
d’aquesta data, s’exigirà el recàrrec del 20 per cent de l’import
del deute no ingressat, els interessos de demora i demés costes.
L’Albi, 30 de setembre de 2011
L’alcalde, Víctor Guiu i Gaya

−♦−
AJUNTAMENT D’ALCANÓ
10102

Aprovació inicial del reglament del vedat de caça
Sebastià Ricart Florensa, alcalde de l’Ajuntament d’Alcanó, faig
saber que en el Ple del dia 28 de setembre de 2011, s’ha aprovat
inicialment el Reglament pel que s’ha de regir el Vedat Privat de
Caça d’aquest municipi, quedant exposat en aquestes oficines
municipals per un període de trenta dies per a presentació de
reclamacions i suggeriments, sense que s’hagin presentat
al·legacions, l’aprovació inicial s’elevarà a definitiva sense
necessitat d’un nou acord.
Alcanó, 7 d’octubre de 2011
L’alcalde, Sebastià Ricart Florensa

−♦−
AJUNTAMENT D’ALCANÓ
10103

Aprovació inicial de l’ordenança creació de fitxers de protecció
de dades de caràcter personal
Vista la proposta d’ordenança reguladora de protecció de dades
de caràcter personal i creació de fitxers.
Vist el que disposa l’article 178 del DL 2/2003 de 28 d’abril pel
qual s’aprova el Text Refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya;
Vist l’informe de secretaria.
L’alcalde proposa al ple, l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de protecció
de dades de caràcter personal i creació de fitxers.
Segon. Exposar al públic la present ordenança per un termini de
30 dies, transcorreguts els quals, sense que s’hagin presentat
al·legacions, l’aprovació inicial s’elevarà a definitiva sense
necessitat d’un nou acord.
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents.
Alcanó, 7 d’octubre de 2011
L’alcalde, Sebastià Ricart Florensa
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AJUNTAMENT D’ALMACELLES
EDICTE

AJUNTAMENT D’ALPICAT
10170

Gescaser, S.A., ha sol·licitat d’aquesta Alcaldia llicencia per
implantar una planta de cogeneració connectada a xarxa de 100
kw amb aprofitament tèrmic a les granges de la seva propietat
ubicades a la Partida “Els Pedregals” (Polígon 7 - Parcel·la 72 i
84) d’aquest terme municipal.
D’acord amb el que determina l’article 48 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, s’ha obert informació pública durant el termini
d’un mes, perquè aquelles persones que d’alguna manera es
considerin afectades per causa de l’activitat que hom pretén
establir, puguin fer les observacions pertinents, mitjançant escrit
a presentar a les oficines d’aquest Ajuntament.
L’expedient es troba exhibit i pot ésser consultat en hores
laborables en aquestes Oficines Municipals.
Almacelles, 10 d’octubre de 2011
L’alcalde, Josep Ibarz Gilart

−♦−
AJUNTAMENT D’ALMENAR
EDICTE

10052

El Ple de la Corporació, en sessió de 3 d’octubre de 2011, va
aprovar el pressupost municipal juntament amb la Plantilla de
personal per a l’exercici 2011.
L’esmentada aprovació provisional s’exposa al públic pel termini
de 15 dies durant els quals es podrà consultar i presentar
al·legacions i suggeriments.
Cas de no presentar-se al·legacions, l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord exprés.
Almenar, 5 d’octubre de 2011
L’alcalde, Pasqual Izquierdo Torres

−♦−
AJUNTAMENT D’ALMENAR
EDICTE

10196

Aprovada inicialment la modificació de crèdits núm. 2 al
pressupost municipal del 2011, s’exposen al públic pel termini de
15 dies durant els quals es podrà examinar i presentar
reclamacions i suggeriments.
Cas de no presentar-se reclamacions, l’aprovació provisional
esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord.
Almenar, 10 d’octubre de 2011
L’alcalde, Pasqual Izquierdo Torres

−♦−
AJUNTAMENT D’ALMENAR
EDICTE

10197

Aprovada provisionalment pel Ple la modificació de les
Ordenances fiscals reguladores de les taxes de cementiri,
recollida d’escombraries, servei de llar d’infants i piscines
municipals, s’exposen al públic pel termini de trenta dies durant
els quals es podrà examinar l’expedient i presentar al·legacions i
suggeriments.
Cas de no presentar-se al·legacions en el termini indicat,
l’aprovació provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de
nou acord exprés.
Almenar, 10 d’octubre de 2011
L’alcalde, Pasqual Izquierdo Torres

−♦−

EDICTE

10163

En ús de les facultats que em conferí l’acord plenari de 30 de
setembre de 2011, pel qual l’alcalde pot establir percentatges de
dedicacions a les assistències efectives a les juntes de govern
local, comunico que per Decret 103/2011 de 7 d’octubre he
procedit a establir els següents percentatges als membres nats i
convidats de la Junta de Govern Local d’Alpicat:
a) Alcaldia, 100 per 100 de dedicació
b) Primer tinent d’alcalde de Gestió local, sense assistències per
dedicació exclusiva
c) Segona tinent d’alcalde de Cultura, 62,50 per 100 de dedicació
d) Tercer tinent d’alcalde de Territori i serveis personals, 100 per
100 de dedicació
e) Quarta tinent d’alcalde d’Economia, 75 per 100 de dedicació
f) Regidor de Joventut, 100 per 100 de dedicació
g) Regidora de Política social, 75 per 100 de dedicació
h) Regidor adjunt a Agricultura, 100 per 100 de dedicació, fent
constar que només assisteix a 1 Junta de Govern Local mensual
Cosa que faig públic per general coneixement i en compliment
d’allò disposat a l’article 75.5 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local.
Alpicat, 10 d’octubre de 2011
L’alcalde, Pau Cabré Roure

−♦−
AJUNTAMENT D’ALPICAT
EDICTE

10165

La Junta de Govern Local de 7 d’octubre de 2011 per unanimitat
dels seus membres, en relació al “Projecte de reparcel·lació del
Pla especial de millora urbana número 3” d’Alpicat de juny de
2011, redactat per Simeó Miquel Roé i per Ricard Barberà Larrey
va acordar:
Primer. Aprovar definitivament el “Text Refós del projecte de
Reparcel·lació del PERI 3” de juny de 2011.
Segon. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, en un diari de
màxima difusió pública i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
i notificar-ho a les persones interessades la present resolució
d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació en la
modalitat de cooperació.
Tercer. D’acord amb l’art. 128 de la LUC, expedir una
certificació administrativa del projecte, d’acord amb allò que
estableix la legislació hipotecaria, de cara a la inscripció al
Registre de la Propietat.
Quart. Amb caràcter previ a la seva inscripció al Registre de la
Propietat, presentar-ho al Departament de Economia i Finances
de la Generalitat.
Cosa que comunico per a general coneixement.
Alpicat, 11 d’octubre de 2011
L’alcalde, Pau Cabré i Roure

−♦−
AJUNTAMENT D’ALT ÀNEU
ANUNCI

10173

Adjudicació definitiva d’una obra
De conformitat amb allò que disposa l’article 135.3 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, es fa
pública l’adjudicació definitiva del contracte per a l’adjudicació
de les obres que s’indiquen a continuació:
Actuació: 2a fase de les obres de reforma de les escoles de Son
com a sala d’exposicions, local social i arxiu
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Entitat adjudicadora: Ajuntament d’Alt Àneu
Número d’obra: 01/2011
Lloc d’execució: València d’Àneu. Municipi d’Alt Àneu
Tramitació: Ordinària
Procediment: Negociat sense publicitat
Pressupost licitació: 85.127,40 euros més 15.322,93 d’IVA
Adjudicació definitiva: 10 d’octubre de 2011
Contractista: J.A. Farré Ricou Construccions, SL
Import adjudicació: 72.317,21 euros més 13.017,09 d’IVA
València d’Àneu, 10 d’octubre de 2011
L’alcalde, Josep Rosell Barba

−♦−
AJUNTAMENT D’ANGLESOLA
EDICTE

10134

El Ple de l’Ajuntament d’Anglesola, en sessió del dia 30 de
setembre de 2011, aprovà provisionalment per l’exercici de 2012,
la modificació de les següents ordenances
· Ordenança fiscal núm. 1. Impost sobre béns Immobles.
· Ordenança fiscal núm. 3. Impost vehicles tracció mecànica.
· Ordenança fiscal núm. 8. Impost sobre construccions
instal·lacions i obres.
· Ordenança fiscal núm. 16. Taxa per la prestació del servei de
piscina municipal.
· Ordenança fiscal núm. 20. Taxa per la prestació de serveis a la
llar d’infants.
· Ordenança fiscal núm. 22. Taxa per la prestació del servei al
menjador escolar
Sobre un termini d’informació pública de 30 dies comptats a
partir d’aquest anunci al BOP., per tal que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les al·legacions i suggeriments
que estimin adients.
Si durant el termini esmentat no se’n presenta cap, l’acord
s’elevarà a definitiu
Anglesola, 5 d’octubre de 2011
L’alcaldessa, Rosa M. Mora i Valls

−♦−
AJUNTAMENT D’ARSÈGUEL
ANUNCI

9908

El Ple de l’Ajuntament va acordar en data 15 de setembre de
2011 va aprovar inicialment la memòria valorada consistent en
les obres de “Mur de contenció i cobert situat al nord de la plaça
de l’aparcament de darrera de l’església”, redactada pel
arquitecte Maties Domenjó amb un pressupost d’execució
24.191,51 euros, el qual se sotmet a informació pública per un
termini de trenta dies a comptar de l’endemà de la publicació en
el BOP, a l’efecte de presentar possibles al·legacions i
reclamacions, d’acord amb el que preveu l’article 37.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny i de l’article 235.2 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.
Es fa públic perquè se’n prengui coneixement.
Arsèguel, 27 de setembre de 2011
L’alcalde, Antoni Casanovas Alis

−♦−
AJUNTAMENT D’ARSÈGUEL
ANUNCI
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particulars que ha de regir la subhasta per a la contractació de
l’arrendament que es detalla a continuació, i atès l’article 270 de
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, s’exposa al públic pel termini de
vint dies hàbils, a l’efecte de presentació de possibles
reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia la subhasta, si bé condicionat al que
disposa l’article 78 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, d’acord amb el que disposa
l’article 24 del Reial Decret 390/1996, d’1 de març de
desenvolupament parcial de l’esmentada Llei.
1. Entitat adjudicadora
- Organisme: Ajuntament d’Arsèguel
2. Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: Arrendament del pis del Mestre
d’Arsèguel
Durada del contracte:1 any, sense perjudici de la prorroga de
mutu acord fins al màxim de cinc anys.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
- Tramitació: ordinària
- Procediment: obert
- Forma: subhasta
4. Pressupost base de licitació
Preu: 300 euros /mes. Els anys successius s’incrementarà el preu
en que augmenti l’increment de preus del consum (IPC)
5. Garanties
Definitiva: dues mensualitat del preu d’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
Entitat: Ajuntament d’Arsèguel
Domicili: Pl. Major, s/n
Localitat i codi postal: 25722 - Arsèguel
Telèfon: 973 384092
Data límit d’obtenció de documents i informació: sis dies abans
de finalitzar la presentació d’ofertes.
7. Requisits específics del contractista: Els que consten a les
bases
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
Data límit de presentació: 26 dies naturals posteriors al de
l’última publicació d’aquest Edicte al BOP. En cas que el termini
de presentació de documents finalitzés en dia festiu es
prorrogaria automàticament fins al següent dia hàbil.
Documentació que integrarà les ofertes: la que es detalla al plec
de clàusules administratives particulars.
Lloc de presentació: el que s’indica al punt 6.
9. Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques tindrà lloc a
la sala d’actes de la corporació a les dotze hores del dia el dia
següent al de la data de l’acabament de presentació de
proposicions en acte públic. Prèviament s’haurà obert la
documentació del sobre núm. 1 per a la seva qualificació en
sessió no pública.
10. Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de
l’adjudicatari.
11. Plecs de clàusules administratives particulars, de
prescripcions tècniques i models annexos al plec de bases
Es podran examinar a la Secretaria de la corporació en horari
d’atenció al públic.
12. Model de proposició
Els licitadors ajustaran la seva proposició al model que figura
inclòs al plec de clàusules administratives particulars que
regeixen el concurs.
Arsèguel, 22 de setembre de 2011
L’alcalde, Antoni Casanovas Alís

Sobre licitació d’un arrendament
Aprovat per la Corporació el plec de clàusules administratives
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AJUNTAMENT D’ARSÈGUEL
ANUNCI

9916

El Ple de l’Ajuntament va acordar en data 15 de setembre de
2011 va aprovar inicialment el projecte tècnic consistent en les
obres de “recuperació del camí de la Muralla d’Arsèguel”,
redactada pel arquitecte Maties Domenjó amb un pressupost
d’execució 86.807,83 euros, el qual se sotmet a informació
pública per un termini de trenta dies a comptar de l’endemà de la
publicació en el BOP, a l’efecte de presentar possibles
al·legacions i reclamacions, d’acord amb el que preveu l’article
37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i de l’article 235.2 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.
Es fa públic perquè se’n prengui coneixement.
Arsèguel, 27 de setembre de 2011
L’alcalde, Antoni Casanovas Alis

−♦−
AJUNTAMENT DE BELLVÍS
EDICTE

10110

En compliment del que disposa l’article 17 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, s’anuncia que l’Ajuntament de Bellvís en
sessió ordinària celebrada pel Ple amb data 5 d’octubre de 2011
s’ha aprovat provisionalment la modificació de les ordenances
fiscals reguladores de l’impost municipal sobre vehicles de
tracció mecànica, de la taxa de subministrament d’aigua, de la
taxa de clavegueram, de la taxa per a la prestació de serveis a les
piscines municipals i de la taxa de la llar d’infants municipal, a
regir a partir de l’1 de gener de 2012.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, i 178.1b) 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, els acords
provisionals estaran exposats al públic a la Secretaria de
l’Ajuntament durant 30 dies hàbils comptadors des de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes. En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord
provisional esdevindrà definitiu.
Bellvís, 6 d’octubre de 2011
L’alcalde, Francesc Fabregat i Talarn

−♦−
AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ
ANUNCI

10290

Expedient de baixa del padró municipal d’habitants; 4/2011.
En data 16 de setembre de 2011, l’Alcaldia de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià va adoptar el Decret d’Alcaldia número
231/2011, mitjançant el qual s’incoa d’ofici un expedient de
baixa del padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda
consistent en no residir habitualment al municipi de Benavent de
Segrià, de les persones que es detallen a continuació:
Sr. Dumitru Tritean, NIE X04275446E
Sra. Delia Dorina Tritean, NIE X04177245P
Sr. Marius Ilie Hertanu, Passaport 10651481
Intentada la notificació personal no ha estat possible, de manera
que es procedeix a la seva notificació edictal ex article 59.5 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú,
atorgant als interessats un termini d’audiència de 15 dies hàbils,

comptador a partir del dia següent al de la publicació d’aquest
anunci al BOP i al taulell d’edictes de l’Ajuntament, per
manifestar si està d’acord o no amb la baixa, podent, en aquest
últim cas, al·legar i presentar els documents i justificacions que
consideri pertinents, a efectes d’acreditar que és en aquest
municipi de Benavent de Segrià on resideix el major nombre de
dies a l’any.
Contra el present acte no es pot interposar cap tipus de recurs
perquè es tracta d’un acte de tràmit no qualificat.
Benavent de Segrià, 14 d’octubre de 2011
El secretari, Antonio Ropero Vilaró

−♦−
AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ
ANUNCI

10379

Padró fiscal taxa subministrament aigua i clavegueram
Aprovació inicial
En data 17 d’octubre de 2011, la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la seva sessió ordinària
número 13/2011, va aprovar inicialment el padró de subjectes
passius de la taxa pel subministrament d’aigua i clavegueram del
tercer trimestre de l’exercici 2011, en els termes que resten
diligenciats per la Secretaria de l’Ajuntament. Aquest padró
fiscal aprovat inicialment es pot consultar a la Secretaria de
l’Ajuntament de Benavent de Segrià, de dilluns a divendres, de
8:00 a 15:00 hores.
Es sotmet aquesta aprovació inicial a un tràmit d’informació
pública, per un termini de 20 dies hàbils, comptador a partir del
dia següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè
qualsevol interessat pugui presentar les al·legacions i
reclamacions que consideri escaients.
El mateix acord de la Junta de Govern Local estableix com a
període voluntari de pagament de la taxa pel subministrament
d’aigua i clavegueram del tercer trimestre de l’exercici 2011, el
comprés entre els dies 1 de desembre de 2011 a 31 de gener de
2012, tots dos inclosos.
Contra el present acte no es pot interposar cap tipus de recurs
perquè es tracta d’un acte de tràmit no qualificat.
Benavent de Segrià, 17 d’octubre de 2011
El secretari, Antonio Ropero Vilaró

−♦−
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
EDICTE

10049

De conformitat amb el que preveu l’article 17.4 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 111 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
l’article 178.2 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, es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió
ordinària de data 28 de juliol de 2011 aprovà provisionalment la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per
la prestació de serveis a la llar d’infants municipal per al curs
2011-2012.
Atès que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província
núm. 114 del dia 11 d’agost de 2011 i atès que ha transcorregut
el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin
presentat reclamacions, els acords provisionals, que
s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius, motiu pel
qual es procedeix a la publicació de l’acord i de la modificació
íntegra de la mateixa.
“10. Aprovació de la incorporació per urgència al debat del Ple.
Se sotmet a votació la consideració de la urgència d’incorporar al
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ple l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora del preu públic per la prestació de serveis a la llar
d’infants municipal i s’aprova per unanimitat dels presents, fet
que representa la majoria absoluta.
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora del preu públic per la prestació de serveis a la llar
d’infants municipal.
Aquest Ajuntament pretén modificar les tarifes a cobrar pel
servei de la llar d’infants a partir del proper curs escolar 20112012.
La modificació que es proposa és un increment del 3,3% que és
l’IPC de setembre 2010 a juny 2011, excepte en l’apartat de
material que es cobraria 20,00 euros al semestre.
Per tot això d’acord amb l’establert a l’article 15 i següents del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
Es proposa informar favorablement:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança
fiscal reguladora del preu públic per la prestació de serveis a la
llar d’infants municipal. Es modifica l’article 3 el qual es proposa
que quedi de la següent manera:
Article 3. Tarifes
Les tarifes aplicades són les següents:
TARIFES ACTUALS

1. Matrícula
a) Primer alumne
b) Segon alumne
c) Tercer alumne
2. Cost del servei
per alumne
a) Horari normal
b) Hores extres
(de 8 a 9 i de 18 a 19h)

c) Guarderia d’estiu
(de 8 a 13h)
3. Servei menjador
a) Dinar
b) Servei migdia
4. Material

INCREMENT 3,3% IPC

TARIFES CURS 2011-2012

1. Matrícula
37,00 €/any
13,00 €/any
GRATUÏT
75,00 €/mes
3,00 €/hora

27,00 €/setmana
3,94 €/dia
1,80 €/dia
20,00 €/any

a) Primer alumne
38,00 €/any
b) Segon alumne
13,50 €/any
c) Tercer alumne
GRATUÏT
2. Cost del servei
per alumne
a) Horari normal
77,50 €/mes
b) Hores extres
(de 8 a 9 i de 18 a 19h)
Esporàdics
3,00 €/hora
Quota mensual: dues opcions
b.1. 25,00 € per ús d’una hora ja sigui
matí o tarda
b.2. 40,00 € per ús de les dues hores extres
c) Guarderia d’estiu
28,00 €/setmana
(de 8 a 13h)
3. Servei menjador
a) Dinar
4,10 €/dia
b) Servei migdia
1,85 €/dia
4. Material
20,00 €/semestre
(a pagar al desembre i maig)

Segon. Exposar al públic per un termini de 30 dies al BOP i tauler
d’anuncis l’esmentat acord per a la presentació de reclamacions i
al·legacions si s’escau.
Votació.
El Sr. Alcalde, sotmet a votació la proposta i s’aprova per
majoria.”
Contra l’aprovació de les Ordenances fiscals, els interessats
podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos, comptats des del dia següent al de publicació
d’aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província, davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Les Borges Blanques, 6 d’octubre de 2011
El batlle, Enric Mir i Pifarré

−♦−
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
EDICTE
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El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques en sessió
ordinària de data 29 de setembre de 2011, va aprovar inicialment
el Reglament que regula el Centre d’Empreses de les Borges
Blanques. En compliment del que disposa l’article 178 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 l’article 63 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, l’acord d’aprovació inicial, així
com el projecte del Reglament esmentat, s’exposa al públic
durant un termini de trenta dies, perquè els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions i
reclamacions que creguin oportunes, en cas que no es presenti
cap reclamació, ni al·legació, aquest acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu sense necessitat d’un ulterior acord,
procedint-se a la publicació del seu text íntegre.
Les Borges Blanques, 6 d’octubre de 2011
El batlle, Enric Mir Pifarré

−♦−
AJUNTAMENT DE BOSSÒST
EDICTE

10065

Sus era aprovacion iniciau deth Plan d’Ordenacion Urbanistica
Municipau (POUM)
Eth Plen der Ajuntament en session deth Plen de 30 de seteme de
2011, a adoptat er acòrd qu’ena part dispositiua establís eth
següent:
Prumèr: Aprovar iniciaument eth POUM de Bossòst, er informe
de sostenibilitat mieiambientau e tota era resta de documentacion
que forme part deth Plan.
Dusau: Daurir un periòde d’informacion publica per un tèrme de
quaranta-e- cinc dies a compdar deth longdeman dera darrèra
publicacion d’aguest anonci en eth BOP de Lleida, Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en dos diaris de premsa periòdica
de mes divulgacion en eth municipi, atau coma inserir edicte en
eth taulèr d’anoncis dera corporacion e ena pagina web der
ajuntament, a fin e efècte de qu’es persones interessades poguen
consultar eth document deth POUM de Bossòst e presentar es
allegacions e reclamacions que consideren de besonh.
Totun s’acòrde, per çò que hèr ar informe de sostenibilitat
mieiambientau, daurir eth periòde d’informacion publica peth
madeish periòde de 45 dies, simultani ath dera informacion
publica deth POUM, entà que se poguen examinar e se poguen
formular observacions sus eth madeish, e consultar es
administracions publiques e eth public interessat, cossent damb
es determinacions deth document de referéncia ellaborat peth
Departament de Miei Ambient e Abitatge que cònste en er
expedient.
Tresau: Suspener de conformitat damb çò dispauat enes articles
73 e 74 deth Text rehonut dera Lei d’urbanisme, Decret 1/2010,
de 3 d’agost, e peth terme maxim d’un an, era tramitacion des
instruments urbanistics e er autrejament de licéncies de
parcellacion de terrens, d’edificacion, reforma, reabilitacion o
enderròc de construccions, d’installacion o ampliacion
d’actiuetats e usi corrèctes, e d’autes autorizacions municipaus
conexes estableshudes pera legislacion sectoriau, enes ambits en
qu’es naues determinacions compòrten ua modificacion deth
regim urbanistic, cossent damb es planos e era documentacion
aportada peth tecnic redactor deth Plan, que cònste en er
expedient. En tot establir que se poiran tramitar aqueres licéncies
e aprovar-se aqueri instruments urbanistics fonamentadi en regim
vigent que siguen compatibles damb es determinacions deth nau
planejament iniciaument aprovat, en eth cas que, pera naturalesa
des canvis prepausadi, non se meten en risc era aplicacion deth
nau planejament, un viatge definitiuament aprovat.
Quatau: Sollicitar es informes preceptius as organismes afectadi
per rason des sues competéncies sectoriaus, e comunicar aguesti
acòrds, conferint tramit d’audiéncia as efèctes de besonh as
ajuntaments er ambit territoriau des quaus confine damb eth
terme municipau de Bossòst”.
Er expedient e tota era documentacion deth POUM, restarà
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expausada enes oficines der Ajuntament ( Plaça dera Glèisa, 13 )
de deluns a diuendres de 9 a 14 ores, atau coma ena web
municipau www.bossost.es, entara formulacion de suggeriments,
allegacions o reclamacions que se consideren pertinents.
Bossòst, 7 d’octobre de 2011
Er alcalde, Francisco Rodríguez Miranda

−♦−

les reclamacions o al·legacions que creguin oportunes, tal com
disposa l’article 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
En cas que no se’n presenti cap, aquest acord esdevindrà definitiu
publicant-se al BOP el text complet de les esmenes a l’ordenança.
Castelló de Farfanya, 6 d’octubre de 2011
L’alcalde, Manel Medà i Calella

−♦−

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DE LA RIBERA
ANUNCI

−♦−
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DE LA RIBERA
ANUNCI D’APROVACIÓ PROVISIONAL

10067

El Ple de l’Ajuntament de Castellar de la Ribera, en sessió
ordinària celebrada el dia 5 d’octubre de 2011, va acordar
l’aprovació provisional de l’ordenança reguladora de
L’administració electrònica en compliment del que disposa
l’article 63 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, es sotmet
l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies a
comptar des del dia següent al de la inserció d’aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya o al diari Segre, perquè les persones
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes.
L’expedient pot ser consultat a les dependències de l’ajuntament
situades a la C/ Sant Pau, 23 de Solsona, de dilluns a divendres
de 10:00h a 14:00h.
Si transcorregut el citat termini no s’haguessin presentat
reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l’acord.
Castellar de la Ribera, 6 d’octubre de 2011
L’alcalde, Armengol Riart Vilardell

−♦−
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE FARFANYA
EDICTE

AJUNTAMENT DE CIUTADILLA

9995

El Ple de l’Ajuntament de Castellar de la Ribera celebrat el 5
d’octubre de 2011 ha aprovat l’expedient d’habilitació i
suplement de crèdit número 2 dins del pressupost ordinari vigent
i l’exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament, en el termini
de quinze dies hàbils, durant el qual s’admetran reclamacions
davant d’aquesta Corporació.
En el supòsit que no se’n presentin, l’acord inicial esdevindrà
definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.
Castellar de la Ribera, 6 d’octubre de 2011
L’alcalde, Armengol Riart Vilardell

10058

Ordenança de creació de fitxers de dades de caràcter personal
El Ple en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de
2011, va aprovar el següent acord:
Primer. Aprovar l’esmena a l’ordenança de creació dels fitxers
amb dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Castelló de
Farfanya, la denominació i altres referències bàsiques dels quals
s’especifiquen a l’annex I.
Segon. Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Lleida del present acord.
Quart. Tramitar la inscripció de les esmenes al Registre General
de Protecció de Dades, depenent de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades detallats en l’Annex I.
Cinquè. La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
S’obre un període d’informació pública i audiència als interessats
de 30 dies per tal que durant aquest termini es puguin presentar

EDICTE

10057

En aquest Ajuntament es tramita l’expedient per renovar les
inscripcions padronals, o declarar-ne la caducitat, de les persones
estrangeres no comunitàries sense autorització de residència
permanent, iniciat per Decret d’alcaldia núm. 22bis, de data 08
de març de 2011, d’acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, Resolució de
26 de maig de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri de la
Presidència, Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Intentada la notificació individual en domicili i no havent-se
pogut practicar, es procedeix, de conformitat amb l’article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, a efectuar-la mitjançant
edicte.
NOM

NIE/PASSAPORT

ALLAL EL BEYED
X05503836M
D’acord amb la normativa esmentada, es requereix a les persones
relacionades perquè procedeixin a la renovació de la inscripció
en el padró municipal, pel termini de 15 dies. Aquesta renovació
podeu fer-la efectiva mitjançant la presentació en l’Ajuntament
del document de renovació.
En cas que no presenteu a l’Ajuntament la documentació
esmentada abans del termini assenyalat, es produirà la caducitat
de la vostra inscripció al padró d’habitants i, en conseqüència, la
baixa de l’esmentat padró.
Ciutadilla, 5 d’octubre de 2011
L’alcalde, Òscar Martínez Agustí

−♦−
AJUNTAMENT DE CORBINS
ANUNCI

10359

Exposició publica dels acords provisionals de modificació de
les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals
L’Ajuntament en sessió del Ple amb data 29-09-11 ha aprovat per
Majoria absoluta, entre d’altres, els acords següents:
Primer. Aprovar per a l’exercici de 2012 i següents la
modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost
sobre béns immobles.
- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de característiques
especials, el 0.98 l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 9.1 s’estableixen les categories de carrers amb el
següent redactat:
“Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories
fiscals:
Primera categoria: carrer carrers de la població i polígon
industrial
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Segona categoria: carrer carrers disseminat
- A l’article 9.2 s’estableix l’escala de coeficients que ponderi la
situació física del local on s’exerceix l’activitat dins el terme
municipal, que és la següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1a
2a
3a
4a
5a —Coeficient aplicable 1.10 1.10
—Segon. Aprovar per a l’exercici de 2012 i següents la modificació
de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
“Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient del 1,52 al 1,596 Aquest coeficient s’aplicarà fins i
tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la
Llei de pressupostos generals de l’Estat.”
Tercer. Aprovar per a l’exercici de 2012 i següents la modificació
de l’ordenança fiscal de les Taxes Següents:.
a) Reguladora de la Taxa de cases de banys, dutxes, piscines i
instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.
Article 4. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
PISCINES
1. Entrades
a) Entrada individual (tot el dia): ...............................................4
b) Entrada individual nens de 5 fins a 1 2 anys: ........................2
c) Entrada de jubilats a partir de 65 anys:...................................2
2. Abonaments
a) Abonaments tota la temporada de 5 a 12 anys
I mes de 65 anys........................................................................16
b) Abonaments tota la temporada de 13 a 65 anys ...................28
c) Abonaments mensuals de 5 a 12 anys i mes de 65...............14
d) Abonaments mensuals de 13 a 65 anys ................................22
e) Abonaments especial 4 entrades ..........................................12
f) Abonaments tota la temporada de 5 a 12 anys
I mes de 65 anys. No empadronats al municipi. .......................18
g) Abonaments tota la temporada de 13 a 65 anys
No empadronats al municipi. ....................................................33
h) Abonaments mensuals de 5 a 12 anys i mes de 65
No empadronats al municipi. ....................................................16
i) Abonaments mensuals de 13 a 65 anys .....................................
No empadronats al municipi. ....................................................24
Els posseïdors del Carnet Jove gaudiran un descompte del 20%
Les famílies nombroses tindran dret a una bonificació del 5%
Les famílies monoparentals podran gaudir d’una bonificació del
5% prèvia petició i estudi.
b) Taxa pel servei de clavegueram
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels
serveis de clavegueram i depuració es determinarà en funció dels
Habitatges.
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
a) Habitatges
- Per clavegueram, per cada habitatge 15,45 euros
- Per depuració, per cada habitatge - euros
b) Finques i locals que no estan exclusivament destinats a
habitatge
- Per clavegueram, per cada local 18,55 euros
- Per depuració, per cada local - euros
Quart. Els acords definitius en matèria de modificació
d’ordenances fiscals per a l’exercici 2012 i següents es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris
següents:

1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin
estat objecte de modificació i que facin referència als elements
tributaris de determinació obligatoris per part de l’ajuntament.
2) Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa
reguladora de les hisendes locals i general tributaris es farà
remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de
Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província número 75 de
4 de juny de 2005, es farà públic el text de les ordenances fiscals
detallades seguidament:
• Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns
immobles
• Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques.
• Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica
• Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa de cases de
banys, dutxes, piscines i instal·lacions esportives i altres serveis
anàlegs.
• Ordenança fiscal núm. 15, taxa pel servei de clavegueram
Data d’aprovació i vigència
Aquestes ordenances aprovades pel Ple, començarà a regir el dia
1 de gener de l’any 2012 i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Cinquè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de L’Ajuntament
els anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui
tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes
previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei d’hisendes locals
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província el text íntegre de les modificacions efectuades.
En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional
esdevindrà definitiu.
Corbins 11 d’octubre de 2011.
L’alcalde, Jaume Camarasa Lesan

−♦−
AJUNTAMENT DE CORBINS
EDICTE

10360

Aprovació creació registre de parelles de fet i la seva
ordenança reguladora
L’Ajuntament en sessió del Ple amb data 29-9-2011 va aprovar
per majoria absoluta entre altres el següent acord:
Aprovar la creació del Registre de Parelles de fet i la seva
ordenança del reglament regulador del registre de parelles de fet
de l’ajuntament de Corbins.
Exposar al públic en el tauler d’anuncis de L’Ajuntament els
anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la ordenança, els qui
tinguin un interès directe o resultin afectats, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions o al·legacions que
creguin oportunes.
En el cas de no haver-hi cap reclamació en el període d’exposició
pública, l’acord provisional esdevindrà definitiu i es publicarà en
el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre.
El present Reglament entrarà en vigor en los termes previstos a
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l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases
de règim local, un cop hagi transcorregut el termini de quinze
dies hàbils des de la comunicació de l’acord a l’Administració de
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya a que es refereix l’article
65.2 i, s’hagi publicat el text íntegre d’aquest reglament en el
BOP.
Corbins, 11 d’octubre de 2011
L’Alcalde (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DE FARRERA
EDICTE

10104

El Ple de la Corporació municipal en sessió extraordinària núm.
6/2011 de data 23 de setembre de 2011, va aprovar inicialment el
plec de condicions per a la concessió mitjançant concurs obert
d’una llicència d’autotaxi.
La qual cosa es sotmet a informació pública per un termini de
vint dies hàbils, d’acord amb l’article 277 del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, perquè es puguin presentar
al·legacions o reclamacions. Si no es presenten al·legacions o
reclamacions s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat
d’ulterior acord.
Simultàniament es convoca licitació pública per a la concessió de
la llicència d’autotaxi.
1. Dades
Concessió d’una llicència d’autotaxi.
2. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
3. Obtenció de documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Farrera
Domicili: Plaça de les Escoles, s/n
Localitat i codi postal: Burg, 25595
Telèfon: 973 622025
Fax: 973 622292
4. Presentació d’ofertes
Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors al de
la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida. Si el dia final fos dissabte o festiu, es clourà
l’indicat termini el primer dia hàbil posterior.
Documentació que s’ha de presentar: la que detalla el plec de
condicions.
Lloc de presentació: el que s’indica al punt 3.
5. Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i
tindrà lloc a la Sala d’Actes de la corporació, a les 12 hores del
dia hàbil següent al de la finalització del termini assenyalat per la
presentació de pliques. Si aquest dia fos dissabte s’ajornarà al
següent dia hàbil.
Burg, 28 de setembre de 2011
L’alcalde, Jordi Caselles i Juanbaró

−♦−
AJUNTAMENT DE FARRERA
EDICTE
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10106

El Ple de la Corporació municipal en sessió extraordinària núm.
6/2011 de data 23 de setembre de 2011, va aprovar inicialment el
següent projecte que es detalla a continuació:
• Arranjament d’espais públics a Farrera redactat a l’efecte pels
serveis territorials de la Diputació de Lleida, amb un pressupost
de 53.028,41 euros i d’IVA 9.545,12 euros. (pressupost total de
62.573,53 euros).

• Reposició de murs i arranjament d’espais públics a

Montesclado, redactat a l’efecte pels Serveis Territorials de la
Diputació de Lleida, amb un pressupost de 50.973,55 euros i
d’IVA 9.175,24 euros. (pressupost total de 60.148,79 euros).
• Legalització del cablejat elèctric de l’edifici de serveis i
instal·lació de tres portes metàl·liques, redactat a l’efecte pels
Serveis Tècnics Municipals, l’arquitecte Míriam Vidal Babot,
amb un pressupost de 10.402,81 euros i d’IVA 1.872,50 euros.
(pressupost total de 12.275,31 euros).
La qual cosa se sotmet a informació pública per un termini de
trenta dies, a efectes de presentació de reclamacions o
suggeriments, segons disposa l’article 235.2 del RDL 2/2003, de
28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la LMRLC i art. 37.2
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel decret 179/1995, de 13 de juny.
Aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva, per acord del
mateix ple, de no presentar-se cap al·legació o reclamació. Es fa
púbic perquè se’n prengui coneixement.
Burg, 26 de setembre de 2011
L’alcalde, Jordi Caselles i Juanbaró

−♦−
AJUNTAMENT DE GÓSOL
EDICTE

10111

De l’Ajuntament de Gósol, sobre aprovació definitiva projectes
d’obres, aprovats en data 22 de juliol 2011, i sotmesos a
informació pública segons anunci al BOP de Lleida núm. 108 de
30 de juliol.
• Projecte bàsic i d’execució de reforma de magatzem municipal
a centre cívic socio-cultural i estudi bàsic de seguretat i salut amb
un pressupost de 69.467,04 euros, IVA 18% 12.504,07 euros total
pressupost d’execució per contracte 81.971,11 euros, redactat per
l’arquitecte municipal Ramon B. Artigas. Publicat en el BOP
núm.
• Projecte de modificació del recorregut de la xarxa d’aigua
potable al nucli de Sorribes amb un pressupost de 66.044,76
euros, IVA 18% 11.888,07 total pressupost d’execució per
contracte 77.932,83 euros
• Projecte bàsic i d’execució de reforma de magatzem municipal
a centre cívic socio-cultural i estudi bàsic de seguretat i salut 3a
fase, amb un pressupost de 241.206,43 euros, IVA 18%
43.417,15 euros total pressupost d’execució per contracte
284.623,58 euros, redactat per l’arquitecte municipal Ramon B.
Artigas.
Gósol, 6 d’octubre de 2011
L’alcalde, Lluís Campmajó i Puig

−♦−
AJUNTAMENT DE LLARDECANS
ANUNCI

10079

Sobre l’adjudicació definitiva d’un contracte d’obres
1. Entitat adjudicadora
Ajuntament de Llardecans
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’obra: 2011/938 del PUOSC
2. Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: Millora de les Infraestructures d’aigua 1ª
fase a Llardecans
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Forma: Diversos criteris d’adjudicació
4. Pressupost base de la licitació
Import total, exclòs IVA vigent: 563.696,34 euros
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5. Adjudicació
Data: 29-9-11
Contractista: B. Biosca, SL
Nacionalitat: espanyola
Import de l’adjudicació: 535.511,52 euros
Contra l’anterior acord que és definitiu en via administrativa
poden interposar-se de forma optativa i no simultània un dels
següents recursos:
a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan
que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent a aquell en el què rebeu la present notificació,
amb els requisits de l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, i de conformitat amb el que determinen els articles
116 i 117 del mateix text legal
La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el
termini d’un mes i contra aquesta resolució expressa podreu
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu
notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini
d’un mes des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat
per silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs
davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de
sis mesos.
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que
s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la recepció de la present notificació davant els
Jutjats Contenciosos Administratius de Lleida
Llardecans, 30 de setembre de 2011
L’alcalde, Miquel Sas Segura

−♦−
AJUNTAMENT DE LLES DE CERDANYA
EDICTE

9933

Aprovació inicial de l’ordenança reguladora per l’aprofitament
de les pastures de la muntanya de Lles de Cerdanya
El Ple de l’Ajuntament de Lles de Cerdanya, en sessió ordinària
de data 26 de setembre de 2011, va acordar aprovar inicialment
l’ordenança reguladora per l’aprofitament de les pastures de la
muntanya de Lles de Cerdanya.
Se sotmet a informació públic per un termini de 30 dies a
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a efecte que els
interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat cap,
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament sense que sigui
necessari cap altre acord exprés.
Lles de Cerdanya, 5 d’octubre de 2011
L’alcadessa presidenta, Lídia Brugulat Visa

−♦−
AJUNTAMENT DE MAIALS
EDICTE
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10054

El Ple de l’Ajuntament de Maials, en sessió ordinària celebrada
el dia 29 de setembre de 2011, va acordar l’aprovació provisional
de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa del
servei públic d’escola bressol.
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 de règim local de Catalunya, i els articles
60.1 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 projecte de reglament se sotmeten a informació
pública mitjançant anunci al BOP de Lleida i al DOGC, a un dels

mitjans de comunicació diària i en el taulell d’anuncis de la
corporació, pel termini de trenta dies, per a la formulació, si
escau, de reclamacions i al·legacions.
Si transcorregut el termini d’informació pública abans esmentat
no s’ha presentat cap al·legació o reclamació, l’acord esmentat i
el reglament es consideraran aprovats definitivament, i es
procedirà a la publicació íntegra del reglament en el BOP per a la
seva entrada en vigor.
Maials, 4 d’octubre de 2011
L’alcalde David Masot Florensa

−♦−
AJUNTAMENT DE MAIALS
EDICTE

10055

En sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2011, pel
Ple de l’Ajuntament de Maials, s’aprovà inicialment el
Reglament regulador del servei públic d’escola bressol de
Maials”, que té per objectiu regir les característiques de
funcionament del servei.
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 de règim local de Catalunya, i els articles
60.1 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 projecte de reglament se sotmeten a informació
pública mitjançant anunci al BOP de Lleida i al DOGC, a un dels
mitjans de comunicació diària i en la web de la corporació, pel
termini de trenta dies, per a la formulació, si escau, de
reclamacions i al·legacions.
Si transcorregut el termini d’informació pública abans esmentat
no s’ha presentat cap al·legació o reclamació, l’acord esmentat i
el reglament es consideraran aprovats definitivament, i es
procedirà a la publicació íntegra del reglament en el BOP per a la
seva entrada en vigor.
Maials, 4 d’octubre de 2011
L’alcalde David Masot Florensa

−♦−
AJUNTAMENT DE MAIALS
ANUNCI

10109

El Ple de l’Ajuntament de Maials, en sessió ordinària celebrada
el dia 29 de setembre de 2011, va acordar l’aprovació provisional
de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del
servei de menjador escolar.
I en compliment del que disposa l’article 17.2 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 sotmet l’expedient
a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del
dia següent de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, perquè els interessats puguin examinar l’expedient
i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Si transcorregut el citat termini no s’haguessin presentat
reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l’acord.
Maials, 6 d’octubre de 2011
L’alcalde, David Masot Florensa

−♦−
AJUNTAMENT DE MAIALS
EDICTE

10148

Els senyors Carles Miró i Segura i Francesc Miró i Seguira, com
a representants de l’empresa Siscar Mise, S.L. han presentat un
projecte per a dur a terme la construcció d’una granja d’engreix
de pollastres.
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El projecte considera una instal·lació d’una explotació avícola
d’engreix amb una capacitat de 55.000 places distribuïdes en
dues naus, una de 35.000 pollastres o i una altra de 20.000
pollastres.
L’esmentada instal·lació es localitzarà a la parcel·la 14, polígon
19 del terme municipal de Maials, la qual té la condició de sòl no
urbanitzable segons el Pla d’ordenació urbanística municipal
vigent.
D’acord amb allò que s’estableix als articles 48 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme,i 57.2.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es sotmet
el projecte presentat a informació pública pel termini d’un mes
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida,
perquè durant el citat període es puguin formular al·legacions i
reclamacions per totes les persones interessades.
El projecte esmentat es troba de manifest al departament
d’urbanisme de l’ajuntament de Maials, Plaça Constitució, núm.
5 on es podrà consultar en horari d’atenció al públic, de les 9 a
les 14. hores, durant el termini anteriorment indicat.
Maials, 10 d’octubre de 2011
L’alcalde, David Masot Florensa

−♦−
AJUNTAMENT DE MALDÀ
ANUNCI

−♦−
AJUNTAMENT DE MONTELLÀ I MARTINET
EDICTE

−♦−
AJUNTAMENT DE MONTFERRER-CASTELLBÒ
10071

El Ple de l’Ajuntament de Montferrer-Castellbò en sessió
ordinària realitzada el 29 de setembre de 2011, entre altres
acords, va decidir modificar l’Ordenança fiscal número 32
reguladora de les taxes per la prestació de serveis d’ensenyament
en establiments municipals i llar d’infants i sotmetre-la a
informació pública per un període de trenta dies hàbils, a fi que
es puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments.
En compliment del tràmit d’informació públic, l’acord esmentat
i el text de l’Ordenança es pot consultar a les oficines de la
Corporació municipal a la Pl. De la Trobada s/n, de dilluns a
divendres, de 09.00h a 14.00h, i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbils comptadors
a partir del dia següent de la publicació de l’anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.

10151

Modificació d’ordenança fiscal
El Ple Municipal en sessió del dia 3 d’octubre de 2011, ha
aprovat provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal
núm. 10, reguladora de la taxa per subministrament d’aigua
potable.
D’acord amb l’article 17 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova del text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, s’exposa al públic l’esmenta’t acord
provisional durant un termini de trenta dies comptats a partir de
la publicació d’aquest edicte al BOP, per tal que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
Cas de no presentar-se reclamacions l’acord provisional
s’entendrà adoptat amb caràcter definitiu.
Martinet, 10 d’octubre de 2011
L’alcalde, Josep Castells Farràs

−♦−

10080

Aprovació d’uns projectes d’obres
L’Ajuntament de Maldà en sessió plenària de data 26 de setembre
de 2011 ha adoptat els acords necessaris per a l’aprovació inicial
dels projectes d’obra titulats:
- “Urbanització del carrer del Sol”
- “Asfaltat del carrer Sud i la Plaça del Sindicat, 1a fase –
consolidació dels murs de contenció”
- “Construcció de la minideixalleria a Maldà”
En compliment de l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya, i de l’article 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, s’incoa un tràmit
d’informació pública per un termini de trenta dies comptadors a
partir del dia següent al de la publicació del present anunci,
durant el qual es podran examinar els projectes i presentar les
al·legacions adients.
En cas de no presentar-se cap al·legació, els projectes s’entendran
aprovats amb caràcter definitiu.
Maldà, 3 d’octubre de 2011
L’alcalde, Josep Batlle i Martorell

ANUNCI

Si no s’hi presenten al·legacions, les modificacions esdevindran
definitives.
Montferrer, 30 de setembre de 2011
L’alcalde, Jordi Calvet Vila

AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
EDICTE

10298

Deliaran Gourmet, SCP ha demanat a aquesta Alcaldia llicència
municipal d’activitat d’una botiga per a la venda d’aliments al
detall al carrer Major, núm. 10 d’Arties, del terme municipal de
Naut Aran.
S’exposa aquesta sol·licitud a informació pública durant el
termini de vint dies naturals, perquè qui es consideri afectat,
pugui efectuar les observacions i les reclamacions que cregui
adients. Es podrà examinar l’expedient a la Secretaria d’aquest
Ajuntament durant les hores d’oficina.
Salardú, Naut Aran, 13 d’octubre de 2011
L’alcalde, César Ruiz-Canela Nieto
EDICTE

Deliaran Gourmet, SCP a demanat ad aguesta Alcaldia licéncia
municipau d’activitat d’ua botiga entara venta d’aliments ath
detalh, en carrèr Major, num. 10 d’Arties, deth Tèrme Municipau
de Naut Aran.
S’expòse aguesta sollicitud a informacion publica pendent un
termini de vint dies naturaus, entà qu’es afectats pera indústria
nomentada poguen presentar es reclamacions e observacions
que creiguen convenients, se poirà examinar expedient ena
Secretaria d’aguest Ajuntament en ores d’oficina.
Salardú, Naut Aran, 13 d’octubre de 2011
Er alcalde, César Ruiz-Canela Nieto

−♦−
AJUNTAMENT DELS OMELLS DE NA GAIA
EDICTE

10125

Expedient de crèdit extraordinari
En data 12 de setembre de 2011 el Ple de l’Ajuntament va
aprovar provisionalment l’expedient de modificació 2/2011 del
pressupost vigent, mitjançant expedient de crèdit extraordinari,
finançat mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses
generals. D’acord amb l’article 177 en relació amb l’article 169
del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del
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Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l’expedient s’exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament, en
el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP,
durant els quals s’admetran reclamacions dels interessats.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.
Els Omells de na Gaia, 26 de setembre de 2011
L’alcalde, Delfí Escoté i Salla

el termini de 30 dies estarà a exposició pública a les oficines
municipals perquè els interessats puguin examinar l’expedient i
formular les al·legacions i suggeriments que considerin oportuns.
En cas que no se’n presentin, l’acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu.
Pont de Bar, 11 d’octubre de 2011
L’alcalde, Francesc Jordana Duran

−♦−

−♦−

AJUNTAMENT DEL PONT DE BAR

AJUNTAMENT DEL PALAU D’ANGLESOLA
EDICTE

EDICTE
10105

De conformitat amb allò que s’estableix a la vigent legislació, es
procedeix a la publicació íntegra de la part dispositiva essencial
de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària de data 30-9-11:
Primer. Modificar el cartipàs municipal en referència a les
assignacions econòmiques corresponents a l’apartat 1r i 2n
d’aquell acord, en el sentit de deixar sense efecte la dedicació
parcial a mitja jornada així com la retribució assignada a la Sra.
Alcaldessa, amb efectes des del dia 1 de setembre de 2011.
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
El Palau d’Anglesola, 5 d’octubre de 2011
L’alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz

−♦−
AJUNTAMENT DE LA PORTELLA
EDICTE

AJUNTAMENT DEL PONT DE BAR
ANUNCI

10205

S’ha retut el compte general de l’Ajuntament de Pont de Bar
corresponent a l’exercici 2010, juntament amb tots els seus
justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de
Comptes, que resten exposats al públic a la Secretaria de
l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest
termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden
formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.
El que es fa públic d’acord amb el que estableix l’article 212 del
RD legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
El Pont de Bar, 11 d’octubre de 2011
L’alcalde, Francesc Jordana Duran

−♦−
10203

Sobre adjudicació d’un contracte d’obres
Entitat adjudicadora
Ajuntament: el Pont de Bar
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’obra: 2011/160
Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: Renovació xarxa d’aigua potable i
serveis de Toloriu, 1ª fase
Divisió per lots i número: no
Lloc d’execució: Toloriu
Tramitació i procediment d’adjudicació
Tramitació: Ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat
Pressupost base de la licitació
Import del contracte: 162.069,75 euros
Import de l’IVA: 29,172,55 euros
Adjudicació
Data: 2 d’agost 2011
Contractista: Cassà, SL, Aigües i Depuració
Nacionalitat: espanyola
Import de l’adjudicació: 187.417,46 euros (158.828,36 euros +
18% IVA: 28.589,10 euros)
El Pont de Bar, 11 d’octubre de 2011
L’alcalde, Francesc Jordana Duran

−♦−
AJUNTAMENT DEL PONT DE BAR
EDICTE
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10204

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 27 de
setembre de 2011, va aprovar inicialment la creació de
l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de
recollida i eliminació de residus sòlids urbans.
El que es fa públic de conformitat amb el disposat a l’art. 49 de
la Llei reguladora de bases de règim local als efectes que durant

10056

Sobre l’aprovació inicial d’un projecte d’obres
Aprovat inicialment el “Projecte bàsic i d’execució i EBSS de
millora de sanejament de la vila de la Portella”, se sotmet a
informació pública, durant el termini de 30 dies hàbils, per tal
que es pugui examinar i s’hi puguin al·legacions i reclamacions.
L’expedient i el projecte d’obres es poden consultar a la
Secretaria d’aquest Ajuntament, plaça de la Creu, 1, els dies
laborables de les 10.00 a les 13.00 hores.
L’acord d’aprovació inicial del projecte d’obres esdevindrà
definitiu si dins del termini assenyalat no s’hi formulen
al·legacions.
La Portella, 6 d’octubre de 2011
L’alcalde, Miquel Carlos Català Visa

−♦−
AJUNTAMENT DE LA PORTELLA
EDICTE

10161

Sobre l’aprovació dels padrons fiscals de l’any 2011
Per decret 13/2011, rectificat per decret 25/2011 s’han aprovat
els padrons fiscal corresponents a les taxes d’escombraries,
clavegueram i nínxols de l’any 2011.
Els padrons fiscals s’exposen al públic pel termini de vint dies
hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el
Butlletí Oficial de la Província, i estan a disposició dels
interessats a la Secretaria de l’Ajuntament, plaça de la Creu, 1,
els dies feiners de les 10:00 a les 14:00 hores.
Període voluntari de pagament: des del 31 d’octubre al 31 de
desembre de 2011.
Forma de pagament: El pagament dels rebuts es pot realitzar
mitjançant la presentació, a les oficines municipals o a qualsevol
entitat bancària, del document cobratori expedit per
l’Ajuntament. El document cobratori serà tramès per correu al
domicili fiscal dels contribuents, o podrà ser recollit a les oficines
municipals. La no-recepció per correu del document o la seua
recepció fora del període voluntari de pagament no eximeix del
pagament del rebut dins del període esmentat anteriorment.
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Aquells contribuents que, amb l’anticipació reglamentària, hagin
sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la
corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de
pagament.
Pagament executiu de constrenyiment. Transcorregut el període
de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels
interessos de demora en els termes que preveu l’article 28 de la
Llei general tributària.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5%
fins que no hagi estat notificada la provisió de constrenyiment.
Notificada l’esmentada provisió, s’exigirà el recàrrec de
constrenyiment reduït que serà del 10% de l’import del deute no
ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis
establerts en la provisió de constrenyiment.
Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà
exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que serà del 20%
de l’import del deute no ingressat i, a més, els interessos de
demora.
Recursos. D’acord amb els articles 102.3 de la Llei general
tributària i 14.2.c) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, es notifica col·lectivament aquesta resolució, que
no exhaureix la via administrativa, contra la qual les persones
interessades poden interposar recurs de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant de l’Alcaldia, pel període d’un
mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini
d’exposició al públic del padró fiscal.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des
de la seua interposició sense que se’n notifiqui la resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós
administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des
de l’endemà de la notificació de la resolució del recurs de
reposició; en cas que no es notifiqui cap resolució, el termini serà
de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi
d’entendre desestimat presumptament.
No obstant això, hom podrà interposar qualsevol altre recurs que
consideri adient en la defensa dels seus drets.
La Portella, 11 d’octubre de 2011
L’alcalde, Miquel Carlos Català Visa

−♦−

AJUNTAMENT DE PRATS I SANSOR
ANUNCI

Per Resolució de l’Alcaldia de data 30.09.2011, es va fer
l’adjudicació del contracte d’obres descrit, la qual cosa es fa
públic per a general coneixement als efectes de l’article 138 de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Prats i Sansor
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte d’obra (PUOIS 2011)
b) Descripció de l’objecte: “Arranjament de serveis i
pavimentació Plaça i accessos de Prats”
c) Data de publicació de l’anunci de licitació: BOP Lleida
26.05.2011
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos
criteris
4. Adjudicació
a) Contractista: Movir 30, SL
c) Import d’adjudicació: 264.692 euros més IVA
d) Data adjudicació definitiva: 30.09.2011
Prats i Sansor, 4 d’octubre de 2011
L’alcalde, Jordi Rosell Ginesta

−♦−
AJUNTAMENT DE PREIXENS
EDICTE

−♦−
10121

Sobre l’aprovació inicial d’un pla especial d’infraestructures en
sòl no urbanitzable
L’Ajuntament Ple en data 22.09.2011 va aprovar inicialment el
projecte de Pla Especial d’Infraestructures en sòl no urbanitzable
per ubicar els serveis tècnics del subministrament de gas i aigua
potable en el terme municipal, promogut per l’Ajuntament de
Prats i Sansor.
Segons allò que disposen els articles 85, següents i concordants
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’Urbanisme, s’exposa al públic l’esmentat
acord pel termini d’un mes en el BOP i a un diari de major
circulació de la província, per tal que pugui ser examinat, i si és
el cas, presentar les al·legacions o reclamacions que hom
consideri oportunes, que seran resoltes per la Corporació.
La documentació i l’expedient podrà ser consultat a les oficines
municipals en horaris d’atenció al públic.
Prats i Sansor, 4 d’octubre de 2011
L’alcalde, Jordi Rosell Ginesta

−♦−

10167

Rendit el compte general de l’Ajuntament de Preixens
corresponent a l’exercici 2010, integrat únicament pel de la
corporació, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen
emès per la Comissió Especial de Comptes, que resten exposats
al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze
dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones
interessades hi poden formular les objeccions i observacions que
considerin oportunes.
Preixens, 3 d’octubre de 2011
L’alcalde, Joan Eroles Viles

AJUNTAMENT DE PRATS I SANSOR
EDICTE

10133

AJUNTAMENT DE SUDANELL
EDICTE

10122

Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal
núm. 3
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la D L2/2004,
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 178.2 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, es fa
públic que el Ple de l’Ajuntament de Sudanell en sessió plenària
amb data 21 d’octubre de 2010 aprovà provisionalment la
modificació de l’ordenança fiscal per a l’any 2010.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 122 del dia 27 d’agost de 2011, i atès que ha
transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que
s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
7. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal per a l’exercici
2011.
El Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’hisendes locals estableix en els seus articles 15 a 19 el
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procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals. Per al cas de les
modificacions es preveu que els acords hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats. L’article 16.1 del Decret
2/2004, de 5 de març, estableix que les ordenances fiscals
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris,
el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació
i d’inici de la seva aplicació.
Per Decret d’Alcaldia núm. 83/2010 de 19 d’octubre de 2010 es
va acordar iniciar l’expedient de modificació de l’ordenança
fiscal vigent reguladora de la Taxa d’expedició de documents
administratius, per tal d’adaptar-la als costos reals.
La secretària interventora d’aquest Ajuntament ha emès
l’esmentat informe amb data 19 d’octubre i ha presentat un
esborrany de projecte de modificació de la citada ordenança.
Considerant l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i
següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora
de l’Impost de vehicles de tracció mecànica.
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret es
modifica l’article 6 d’acord amb el redactat següent:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i
següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora
de l’Impost de vehicles de tracció mecànica..
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret es
modifica l’article 4 d’acord amb el redactat següent:
Bonificació per vehicles històrics
2. S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost
als titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que
disposa el Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de vehicles històrics
b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys
comptats a partir de la data de fabricació. Si no fos coneguda la
data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació
o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va
deixar de fabricar
Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar
la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa del benefici.”
Segon. Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província.
Sudanell, 4 d’octubre de 2011.
L’alcalde, Josep M. Sanjuan Cornadó

−♦−
AJUNTAMENT DE TÀRREGA
EDICTE
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10140

Aprovació inicial d’un projecte d’obres
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 3
d’octubre de 2011, el projecte bàsic i d’execució d’ampliació de
la zona esportiva i construcció de pista polivalent a Altet
(Tàrrega), redactat pels serveis tècnics municipals.
De conformitat amb el que estableix l’article 234 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, s’obre un termini d’informació pública de trenta dies
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci, perquè
els interessats puguin examinar l’expedient als serveis tècnics
municipals i si s’escau presentar les al·legacions que considerin
oportunes.

Tàrrega, 7 d’octubre de 2011
L’alcaldessa, Rosa M. Perelló i Escoda

−♦−
AJUNTAMENT DE TÀRREGA
EDICTE

10141

Aprovació inicial d’un projecte d’obres
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 3
d’octubre de 2011, el projecte bàsic i d’execució per a
l’arranjament de la bassa de Riudovelles (Tàrrega), redactat pels
serveis tècnics municipals.
De conformitat amb el que estableix l’article 234 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, s’obre un termini d’informació pública de trenta dies
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci, perquè
els interessats puguin examinar l’expedient als serveis tècnics
municipals i si s’escau presentar les al·legacions que considerin
oportunes.
Tàrrega, 7 d’octubre de 2011
L’alcaldessa, Rosa M. Perelló i Escoda

−♦−
AJUNTAMENT DE TÀRREGA
EDICTE

10142

Aprovació inicial d’un projecte d’obres
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 3
d’octubre de 2011, el projecte bàsic i d’execució d’arranjament i
adequació de l’antiga Casa de la vila de la Figuerosa (Tàrrega),
redactat pels serveis tècnics municipals.
De conformitat amb el que estableix l’article 234 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, s’obre un termini d’informació pública de trenta dies
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci, perquè
els interessats puguin examinar l’expedient als serveis tècnics
municipals i si s’escau presentar les al·legacions que considerin
oportunes.
Tàrrega, 7 d’octubre de 2011
L’alcaldessa, Rosa M. Perelló i Escoda

−♦−
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
EDICTE

10192

Aprovat en sessió plenària del dia 23 de setembre de 2011, els
següents projectes,
• Electrificació rural al nucli d’Envall, redactat per l’empresa
Hidroflamisell, SL de data agost de 2007
S’exposa al públic durant el termini de trenta dies, als efectes de
què es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions, segons
disposa l’art. 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis del ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 15 de juny.
Transcorregut aquest termini d’informació pública sense que
s’hagin presentat reclamacions i/o al·legacions, aquesta
aprovació esdevindrà definitiva i, per tant, l’expedient quedarà
aprovat definitivament sense que sigui necessari cap altre acord
exprés.
La Torre de Capdella, 10 d’octubre de 2011
L’alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil
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AJUNTAMENT DE VALLBONA DE LES MONGES
EDICTE

10143

L’Ajuntament Ple en data 29.09.2011, va aprovar inicialment el
projecte següent:
- Bàsic i d’execució de la remodelació de l’edifici del Centre de
Recursos (Adequació d’activitat al local social 1a. fase)”, amb un
pressupost d’execució per contracta que ascendeix a la quantitat
total de 194.243,00 euros.
Sotmetre l’acord a informació pública mitjançant edicte al BOP i
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies, de
conformitat amb el que disposa l’article 235.2 apartat c) del DL
2/2003, TR LMRLC i l’article 37.2 del D. 179/1995, ROAS, als
efectes d’examen i consulta del mateix i, en el seu cas, presentar
les reclamacions o al·legacions que s’estimin adients.
En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es
presentessin al·legacions o reclamacions, es considerarà
definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord de
l’Ajuntament, publicant-se l’aprovació definitiva en el DOGC,
en el BOP i en el tauler d’anuncis de la Corporació, conforme
s’estableix en l’article 38.2 del D. 179/1995, ROAS.
L’esmentat projecte tècnic podrà ser examinat a la Secretaria de
l’Ajuntament durant l’horari d’oficina.
Vallbona de les Monges, 3 d’octubre de 2011
L’alcalde, Ramon Bergadà i Benet

−♦−
AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ
ANUNCI D’APROVACIÓ PROVISIONAL

10352

El Ple de l’Ajuntament de La Vall de Boí, en sessió ordinària
celebrada el dia 14 d’octubre de 2011, va acordar l’aprovació
provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 9
reguladora de la taxa per l’assistència i estància a la llar d’Infants
de la Vall de Boi.
I d’acord amb el que disposa l’article 17.2 del Reial Decret
legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, se sotmet l’expedient
a informació pública pel termini de trenta dies, que començarà a
comptar a partir de l’endemà de la inserció d’aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província, per tal que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Si passat l’esmentat termini no s’haguessin presentat
reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l’esmentat
Acord.
Barruera, 17 d’octubre de 2011
L’alcalde, Joan Perelada i Ramon

−♦−
AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ
EDICTE

10353

Exposició al públic i de notificació col·lectiva de padrons
fiscals
Per acord del Ple en sessió celebrada el 14 d’octubre, es va
aprovar inicialment, el padró fiscal corresponent a la taxa pel
serveis de subministrament d’aigua potable de l’any 2011.
Els Padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des
de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial
de la Província, i està a disposició dels interessats a la secretaria
de l’Ajuntament en hores d’oficina, si no es presenten
al·legacions o recursos esdevindrà definitiu.
Atès el que disposen els articles 124.3 de la Llei general
tributària i l’article 14.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les hisendes locals, es notifiquen col·lectivament

la present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de
reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix
òrgan que l’ha editat en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la finalització d’exposició al públic dels padrons
fiscals.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat presumptament si
transcorre un mes des de la seva imposició sense que es notifiqui
la seva resolució. Contra la desestimació del recurs de reposició
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord
resolutori, en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà
del dia en què el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat
presumptament.
Tot això, d’acord amb l’establert pels articles 8.1 i 46.1 de la Llei
29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre
recurs si es considera oportú.
Barruera, 17 d’octubre de 2011.
L’alcalde, Joan Perelada i Ramon

−♦−
AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ
ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL

10354

Aprovat inicialment en sessió ordinària de Ple d’aquest
Ajuntament, de data 14 d’octubre de 2011, el pressupost general,
bases d’execució, i la plantilla de personal funcionari i laboral
per a l’exercici econòmic 2011, conformement al previst en
l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals
aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article
20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’exposa al públic
l’expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze
dies des de la publicació d’aquest anunci, a l’efecte de
reclamacions i al·legacions.
De conformitat amb l’acord adoptat el Pressupost es considerarà
definitivament aprovat, si durant el citat termini no presentin
reclamacions.
Barruera , a 17 d’octubre de 2011
L’alcalde, Joan Perelada i Ramon

−♦−
AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ
ANUNCI

10355

En compliment de l’establert en l’article 212 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat
degudament informat per la Comissió Especial de Comptes,
s’exposa al públic el compte general corresponent a l’exercici
2010, per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més
els qui s’estimin interessats podran presentar reclamacions,
objeccions o observacions que creguin convenients.
Barruera , a 17 d’octubre de 2011.
L’alcalde, Joan Perelada i Ramon

−♦−
AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ
EDICTE

10356

Havent -se aprovat inicialment els projectes per resolució
d’alcaldia de data 26 de setembre de 2011 que tot seguit es passen
a detallar:
- Arranjament, nova execució de les xarxes de serveis i
pavimentació de la Plaça Salineres i el seu entorn, redactat per
Pàmpols Arquitecte slp ( serveis tècnics) amb un pressupost de
113.214,83 euros.
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- Arranjament, i nova pavimentació d’una part del carrer Major i
part del carrer Pòsol, redactat per Daniel Noray Llevot ( serveis
tècnics ) amb un pressupost de 179.354,17 euros.
- Arranjament, i nova pavimentació d’una part d’entrada al nucli
de Coll, redactat per Daniel Noray Llevot ( serveis tècnics ) amb
un pressupost de 67.271,88 euros.
- Consolidació de mur al cementiri de Boi, redactat per Daniel
Noray Llevot ( serveis tècnics ) amb un pressupost de 28.908,86
euros.
S’exposen al públic durant el termini de trenta dies, a efectes de
presentació de reclamacions o suggeriments, segons disposa
l’article 235.2 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la LMRLC i art. 37.2 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel decret 179/1995, de
13 de juny.
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat cap
reclamació, aquest acord s’elevarà a definitiu.
Barruera, 17 d’octubre de 2011
L’alcalde, Joan Perelada i Ramon

−♦−
AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ
ANUNCI

10357

Aprovació inicial
El Ple de l’Ajuntament de la Vall de Boi, en sessió ordinària
celebrada el dia 14 d’octubre de 2011, acordà l’aprovació inicial
de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2010 del
pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari,
finançat amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d’altres
aplicacions.
I en compliment de l ‘establert en l’article 169.1 per remissió del
177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es sotmet
l’expedient a exposició pública pel termini de quinze dies a
comptar des del dia següent a la inserció d’aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
estimin oportunes.
Si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat
al·legacions, es considerarà aprovat definitivament l’acord.
Barruera, 17 d’octubre de 2011
L’alcalde, Joan Perelada i Ramon

en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes
d’agost, en compliment de la disposició addicional desena del
decret lesgislatiu 1/2010.
Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.
La Vall de Boí, 17 d’octubre de 2011
L’alcalde, Joan Perelada i Ramon

−♦−
AJUNTAMENT DE VILAGRASSA
EDICTE

10117

De conformitat amb allò que estableix l’article 119.2.e) del Text
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 151.a) del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme, s’anuncia que per Decret de l’Alcaldia núm.
178/2011 de data 04.10.2011 es va resoldre l’aprovació definitiva
de l’expedient de reparcel·lació del PAU 3 Equipament Nord, que
aquest Ajuntament ha tramitat.
Contra aquesta Resolució que és definitiva en via administrativa,
es pot interposar, alternativament, amb caràcter potestatiu, recurs
de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació o publicació en el seu cas, davant l’Alcalde d’aquest
Ajuntament de Vilagrassa, d’acord amb allò que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, o recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenció Administratiu de Lleida,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb allò que
preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. En el supòsit
d’interposar recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar
recurs contenciós administratiu fins que el primer es resolgui
expressament o sigui desestimat per silenci. No obstant això, es
podrà interposar qualsevol altre recurs si es considera
convenient.
Vilagrassa, 7 d’octubre de 2011
L’alcalde, Jordi Serés Aguilar

−♦−
AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ
EDICTE
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10358

Sobre l’adopció d’acord en matèria urbanística
Primer. El Ple d’aquest Ajuntament, reunit en sessió ordinària
celebrada el 14 d’octubre de 2011, va acordar l’aprovació inicial
de la modificació puntual de les normes subsidiàries que té per
objecte modificar un canvi de règim urbanístic de sòl.
Segon. El Ple d’aquest Ajuntament, reunit en sessió ordinària
celebrada el 14 d’octubre de 2011, va acordar l’aprovació inicial
de la modificació puntual de les normes subsidiàries per passar
de 41 m2 de sòl urbanitzable a sòl urbà, clau 1b, qualificar 7m2
com a sistemes de vial públic que actualment són sòl no
urbanitzable i la resta fins a 10 m2 que cedirien i urbanitzarien
actualment ja són vial. La proposta afecta a la parcel·la sita al c/
La Font de Taüll.
En compliment del que determina l’article 85.4 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, les modificacions aprovades se sotmeten
a informació pública durant el termini d’un mes, a efectes
d’examen i de reclamacions. Aquest termini s’amplia en un mes,
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ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LA SEU D’URGELL
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
ANUNCI DE RECTIFICACIÓ

10375

Advertida una omissió en la transcripció de l’edicte de la Junta
Electoral de Zona de la Seu d’Urgell, publicat en el BOP número
145, d’11 d’octubre de 2011, amb número de registre 10089, es
fa públic per a general coneixement que el text íntegra és el
següent:
Olga Mòdol Farré, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de
la Seu d’Urgell, hace saber:
Que los locales oficiales y lugares públicos para la realización
gratuita de actos de campaña electoral, para las Elecciones
Generales, a celebrar el día 20 de noviembre de 2011,
comunicados por los Ayuntamientos a esta Junta Electoral son los
siguientes:
Alàs – Cerc: Local social de Alàs. Todos los días, tarde-noche
previa petición.
Arsèguel: Local Social, ubicado en los bajos del Ayuntamiento,
cada día de 20:00 horas a 22:00 horas, previa comunicación al
Ayuntamiento y autorización a efectos de coordinación de la
disponibilidad del local.
Bassella: Escuela Pública Ogern (locales cerrados), con
capacidad para 50 personas, todos los días a partir de las 17 h; y
Plaça de Ogern (locales abiertos), con capacidad para 300
personas, todo el día.
Bellver de Cerdanya: Local del Centre Cívic Escoles Velles, sito
en C/ Escoles nº 2-6 de Bellver, disponible de lunes a domingo
de 14 a 23h.
Cabó: Sala polivalente del Ayuntamiento sito en Plaza Alcalde
Josep Obiols, edificio del ayuntamiento.
Castellar de la Ribera: Local social.
Cava: Antiguo Estudi de Ansovell i de Cava previa solicitud al
Ayuntamiento y confirmación de horario.
Clariana de Cardener: Local social sito en casa consistorial del
municipio. Días y horas a convenir.
Coll de Nargó: Sala de actos del Ayuntamiento sita en Plaza del
Ayuntamiento nº 1 bajos, todos los días a convenir el horario con
el Ayuntamiento.
La Coma i la Pedra: Sala de actos del ayuntamiento para la
celebración de actos de campaña electoral.
Estamariu: Local social, todos los días por la tarde-noche, previa
petición al Ayuntamiento.
Fígols i Alinyà: En Figols: Sala polivalente del Ayuntamiento
sito en C/ Església, s/n, de lunes a viernes a partir de las 20:00
horas. En Alinyà: Fonda “Cal Celso”, los jueves a partir de las
21:00 horas.
Gósol: Centre de Muntanya, de lunes a viernes de 17:00 a
19:00h.
Guixers: Sala de actos Ayuntamiento de Guixers.
Josa i Tuixent: Local cultural del Centre Civic Tele Club. De
lunes a viernes de 19 a 21 h.
Lladurs: Sala social del Ayuntamiento de las 17:00 horas a las
21:00 horas.
Lles de Cerdanya: Local cultural la Creueta de Lles de Cerdanya,
todos los días de la semana previa solicitud, desde las 10:00
horas hasta las 23:00 horas.
Llobera: Local social del municipio.
Montellà-Martinet: Local social conocido como “Sala

20 D’OCTUBRE DE 2011

Polivalente del Ayuntamiento de Martinet. Local social de
Montellà y antigua Escuela de Estana.
Montferrer-Castellbó: Locales de los bajos de la Casa
Consistorial, plaça la Trobada s/n de Montferrer. Todos los días
de la semana a partir de las 20, 30 horas, excepto los martes a
partir de las 21,30 horas .
Navès: Sala Municipal d’Esplai, sita en Crta. del Pantà de Sant
Ponç s/n de Navès.
Odèn: Sala de actos del Ayuntamiento Crta. Coll de Jou- Pont
d’Espla. km. 18,800, Jueves de 19 a 21 horas.
Oliana: Sala de actos de la Casa Consistorial. Todos los días y
horas de la campaña electoral.
Olius: Local social sito en la planta baja de la casa del
Poble(entrada por la calle del Garrafó s/n - El Pi de Sant Just.) a
horas convenidas.
Organyà: Sala de actos del Ayuntamiento, crta. de Lleida 21, y
Plaça de les Homilies. Se podrán utilizar todos los días de la
semana a partir de las 17.00 h.
Peramola: Sala a la planta baja del ayuntamiento i Centre Civic
de Tragó.
Pinell: Local social de Sant Climenç días y horas a convenir.
Pinós: Sala de actos del Ayuntamiento
Pont de Bar: Sala del actos del Ayuntamiento de Pont de Bar.
Local Social de Aristot. Local social de Toloriu. Local social de
Castellnou de Calcorze.
Prats i Sampsor: Local social de la Plaza La Font s/n de Prats i
Sampsor.
Prullans: Local social ca l’Antoni, ubicat al C/Puig 17 de
Prullans de lunes a domingo de las 18:00 horas a las 22:00 horas.
Ribera d’Urgellet: Local social del Pla de Sant Tirs, local social
de Adrall, local social de Arfa, local social de Montant de Tost,
local social de la Parroquia d’Hortó.
Riner: Local social de Freixinet y local social de Su y sala gran
del Miracle.
Riu de Cerdanya: Sala social del Ayuntamiento, sito en la Plaza
del Ayuntamiento nº1 de Riu de Cerdanya.
Sant Llorens de Morunys: Locales del Pabellón polideportivo
sito en la C/ de la Creueta nº 2, y del Centro Cultural sito en la C/
Josep Cirera nº1.
La Seu d’Urgell: En virtud de acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local del día 03/04/11 se establecen los siguientes
lugares públicos:
Sala de Actos del Ayuntamiento los días laborables de 20 a 23
horas y festivos de 12 a 14 horas y de 20 a 23 horas, excepto los
lunes.
Sala de Sant Domènech.
Sala de Exposiciones del Centre Cívic el Passeig
Biblioteca de Sant Agustí fuera de horas de funcionamiento
La sala capella de la Immaculada
El Centre Cívic l’Escorxador .
Los locales sociales del Barri de Sant Antoni y de Castellciutat
Solsona: Sala Polivalente ubicada en la C/Antoni Gaudi núm. 2B y Plaça del Camp.
Valls d’Aguilar: Local social del Ayuntamiento, ubicado en la
Plaça Eugeni Foradelles de Noves de Segre con una capacidad de
70 persones.
Valls de Valira: Local social de Anserall sito en La Plaça s/n de
Anserall.
La Vansa-Fòrnols: Local social de los bajos del Ayuntamiento,
sito en Pl/Sant Daniel Camps, s/n.
En la Seu d’Urgell, 6 de octubre de 2011
La secretaria de la Junta Electoral de Zona, Olga Mòdol Farré
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Carteles y propaganda electoral
Mòdol Farré Olga, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de
la Seu d’Urgell, hace saber:
Que los lugares reservados para la colocación gratuita de carteles
y propaganda electoral, para las Elecciones Generales, a celebrar
el día 20 de noviembre de 2011 comunicados por los
Ayuntamientos a esta Junta Electoral son los siguientes:
Alàs-Cerc: Tablones de anuncios municipales.
Arsèguel: Tablones de anuncios municipales.
Bassella: Muros de contención de Ogern.
Bellver de Cerdanya: Tablones que se instalarán en la Plaza de
Sant Roc, en la Plaza del Portal y el Paseo de Pere Elies de
Bellver de Cerdanya.
Cabó: No disponen de lugares gratuitos para colocar carteles y
banderas.
Castellar de la Ribera: Tablón de anuncios del local social de
Castellar de la Ribera.
Cava: Tablones de anuncios municipales.
Clariana de Cardener: Casa consistorial y a la pista
polideportiva de Clariana de Cardener
Coll de Nargó: Lugares disponibles ubicados en C/ Baixada de
l’Ajuntament.
La Coma i la Pedra: Zona de la piscina de la Coma (local Social)
y farolas de alumbrado público.
Estamariu: Tablón de anuncios.
Fígols i Alinyà: Tablones de anuncios del Ayuntamiento.
Gòsol: En la Plaça Major nº 1.
Guixers: Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Guixers y
farolas de alumbrado publicas de Vilamantells-Guixers.
Josa i Tuixent: tablón de anuncios del parking y paredes del patio
de la escuela.
Lladurs: Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Lles de Cerdanya: Paredes colindantes de la Plaza mayor y otros
paneles públicos en el resto de poblaciones del Municipio.
Llobera: No hay lugar concreto debido a las características
geográficas del municipio, formado por casa diseminadas.
Montellà i Martinet: Plaça del Llac, por lo que se refiere a
Montellà; C/Segre referido a Martinet; y C/ Major de Estana.
Montferrer-Castellbò: Paneles que facilitará el Ayuntamiento
para ser instalados en los núcleos del Municipio en los lugares
destinados al efecto.
Navès: Sala municipal d’Esplai de Navès, sita en Crta. del Pantà
de Sant Ponç s/n de Navès.
Odèn: Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Oliana: Farolas y otros elementos adecuados a las siguientes vías
públicas para la colocación de carteles y pancartas: Av. Alt
Urgell, Av. del Solsones, Plaça de la Reguereta.
Olius: Tablón de anuncios situado en la Casa del Poble (P/ de
l’Olivera 1- El Pi de Sant Just) y tablones de anuncios
informativos del Ayuntamiento que hay repartidos por el nucleo
urbano del Pi Sant Just.
Organyà: Tablones de la Plaça de les Homilies, y en esta plaza
podrán, así mismo, situarse pancartas.
Peramola: Tablones informativos situados en Peramola (dos),
Tragó (uno), Nuncarga (uno)
Pinell: En lugares disponibles para la colocación de carteles y
propaganda electoral, en la entrada del núcleo de Sant Climenç.
Pinós: Tablones situados a las casetas de los buzones de Correos.
Pont de Bar: Plaza Mayor de Pont de Bar, Plaza de l’Església de
Aristot, Plaza de l’Església de Bar, Plaza Mayor de Toloriu y
Plaza de l’Església de Castellnou de Carcolze.

Prats i Sampsor: Plaza La Font, s/n.
Prullans: Tablones de anuncios de la plaza de la Cerdanya y las
immediaciones de la Iglesia Ardòvol.
Ribera d’Urgellet: Lugares habilitados en los distintos núcleos
de población.
Riner: Tablón de anuncios del local social de Freixinet (Riner) y
local social de Su (Riner).
Riu de Cerdanya: Tablón de información del municipio situado
en calle la Fou de Riu de Cerdanya.
Sant Llorenç de Morunys: Pabellón polideportivo sito en la C/ de
la Creueta nº 2, en los tablones del Portal de la Pietat y en el
alumbrado público.
La Seu d’Urgell: En virtud de acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local en la sesión del día 03/10/2011 se establecen los
siguientes lugares públicos para la propaganda electoral:
Las farolas que constan en el expediente para colgar banderolas
Tablones grandes distribuidos por igual para todas las
candidaturas.
10 tablones de 2 caras, todos de la misma medida, al pg. Joan
Brudieu.
Y todo ello siguiendo una propuesta de distribución de los
servicios municipales.
Solsona: Tablones situados en Plaça del Camp, Vall Calent,
Carretera de Bassella, Plaça de Sant Roc, Plaça de Sant Pere,
Plaça de Ribera, Plaça de la Catedral, Grup Josep Torregassa,
Carretera de Torà y Plaça de Sant Isidre. También en la radio
municipal llamada Solsona FM. Para contactar con su directora
hay que dirigirse a Roser Clotet, al teléfono 973484225 y al
domicilio de Solsona FM: Casal de Cultura i Joventut,
prolongación del paseo Sant Antoni Mª Claret, s/n,25280
Solsona.
Valls d’Aguilar: Tablones de anuncios municipales.
Valls de Valira: Accesos de la Casa Consistorial de Anserall y
otros espacios públicos dentro del municipio.
La Vansa – Fórnols: Tablones de información de los núcleos de
Adraén, Fórnols, Cornellana, Sorribes y Ossera.
La Seu d’Urgell, 6 de octubre de 2011
La secretaria, Olga Mòdol Farré
Lleida, 17 d’octubre de 2011
L’administradora del BOP, Dolors Aixalà Morreres
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
10082

Procedimiento demandas 63/2011
Parte actora: Encarnación Lara Aguayo
Parte demandada: Corporación Drobogea Oltenia, S.L. y Water
Blue Planet, S.C.
Secretaria judicial, Mª. Itziar Valero Solano
En Lleida, a 5 de octubre de 2011
CITACIÓN A JUICIO 25/09/2012
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de
resolución de fecha 05/10/2011 en autos instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de Encarnación Lara Aguayo
contra Corporación Drobogea Oltenia, S.L. y Water Blue Planet,
S.C. en reclamación de demandas seguido con el número
63/2011 se cita a la mencionada empresa de ignorado paradero,
para que comparezca ante la Sala de Audiencias de este
organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 25 de septiembre
de 2012 a las 09:45 horas de la mañana, para celebrar el oportuno
acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por falta de asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada,
podrá ser tenida por confesa.
Asimismo se le requiere a fin de que el día del juicio aporte los
siguientes documentos:
Contratos de la trabajadora, con documento de sucesión de
empresas y cesión de la trabajadora a la nueva empresa, todos los
recibos de salario de la trabajadora desde el 22 de julio de 2010,
el parte de alta y baja en la Seguridad Social del trabajador, TC1
y TC2 así como la documentación contable que refleje en su
caso, el asiento correspondiente al abono salarial del trabajador
demandante así como su efectivo abono.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en estrados salvo aquéllas
que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
10083

Procedimiento demandas 467/2011
Parte actora: Mohamed Berramou
Parte demandada: Touriño & Marcos, S.L.
Secretaria judicial, Mª. Itziar Valero Solano
En Lleida, a 6 de octubre de 2011
CITACIÓN A JUICIO 19/02/2013
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de
resolución de fecha 06/10/2011 en autos instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de Mohamed Berramou contra
Touriño & Marcos, S.L. en reclamación de demandas seguido
con el número 467/2011 se cita a la mencionada empresa de
ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de
Audiencias de este organismo, sito en esta ciudad, el próximo día
19 de febrero de 2013 a las 10:30 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única

convocatoria se celebrará a continuación, y al que concurrirá con
los medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no
se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la demandada
debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.
Asimismo se le requiere para que el día del juicio aporte los
siguientes documentos:
- TC1, TC2, nóminas y el contrato de trabajo del Sr. Berramou y,
si no se presentaren sin causa justificada, y admitida ésta por el
juez podrán estimarse las alegaciones hechas por la contraria en
relación con la prueba acordada.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en estrados salvo aquéllas
que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
10084

Procedimiento demandas 593/2011
Parte actora: Hassan Houali
Parte demandada: Obrasol Comella S.L.
Secretaria Judicial Mª. Itziar Valero Solano
En Lleida, a 6 de octubre de 2011
CITACIÓN A JUICIO 05/07/2012
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de
resolución de fecha 06/10/2011 en autos instruido por este
juzgado de lo social a instancia de Hassan Houali contra Obrasol
Comella S.L. en reclamación de demandas seguido con el
número 593/2011 se cita a la mencionada empresa Obrasol
Comella S.L. de ignorado paradero, para que comparezca ante la
Sala de Audiencias de este organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 5 de julio de 2012 a las 10:35 horas de la mañana,
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole
que, caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única
convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con
los medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no
se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la demandada
debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en estrados salvo aquéllas
que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
10085

Procedimiento demandas 577/2011
Parte actora: Narcisa De Jesus Lucas Calderon
Parte demandada: Arto Tàrrega, Sociedad Limitada
Secretaria Judicial Mª. Itziar Valero Solano
En Lleida, a 6 de octubre de 2011
CITACIÓN A JUICIO 28/02/2012
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de
resolución de fecha 06/10/2011 en autos instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de Narcisa De Jesus Lucas
Calderon contra Arto Tàrrega, Sociedad Limitada en reclamación
de demandas seguido con el número 577/2011 se cita a la
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mencionada empresa Arto Tàrrega, Sociedad Limitada de
ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de
Audiencias de este organismo, sito en esta ciudad, el próximo día
28 de febrero de 2012 a las 11:15 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única
convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con
los medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no
se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la demandada
debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.
Asimismo se le requiere para que el día del juicio aporte los
siguientes documentos:
- Contrato de trabajo del actor y las nóminas o recibos de salarios
del actor correspondientes a los meses desde agosto de 2010
hasta junio de 2011.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en estrados salvo aquéllas
que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
10094

Procedimiento demandas 622/2011
Parte actora: Departament d’Empresa i Ocupació y Mohamed
Boukiriba
Parte demandada: Pallaresa de Ventilació i Conductes, S.L.
Secretaria judicial, Mª. Itziar Valero Solano
En Lleida, a 5 de octubre de 2011
CITACIÓN A JUICIO 23/04/2013
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de
resolución de fecha 5/10/2011 en autos instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de Departament d’Empresa i
Ocupació y Mohamed Boukiriba contra Pallaresa de Ventilació i
Conductes, S.L., seguido con el número 622/2011 se cita a
Mohamed Boukriba, de ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala de Audiencias de este organismo, sito en esta ciudad,
el próximo día 23 de abril de 2013 a las 10.00 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de
incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en estrados salvo aquéllas
que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO
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10138

Procedimiento demandas 926/2009
Parte actora: María Begoña Boixadera Gutiérrez
Parte demandada: Espacio Asegurador, S.L. y Asociación
Europea Cia. de Seguros, S.A.
Secretaria Judicial

Por esta cédula, según lo acordado en la ejecución número
926/2009, instruido por este juzgado a instancia de María Begoña
Boixadera Gutierrez contra Espacio Asegurador, S.L. y
Asociación Europea Cia. de Seguros, S.A., se notifica a Espacio
Asegurador, S.L., en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la
resolución dictada en el indicado proceso, cuyo tenor literal en su
parte dispositiva dice:
“En Lleida, a 5 de octubre de 2011.
Se desestima el recurso de reposición interpuesto por Dña.
Begoña Boixadera Gutiérrez contra el auto de 19-7-11, que se
ratifica en todos sus extremos.
Notifíquese esta resolución a las partes, poniendo en su
conocimiento que contra la misma podrán interponer recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña; recurso que deberán anunciar ante este
Juzgado de lo Social en el plazo de los cinco días siguientes a su
notificación.
Así lo acuerda, manda y firma Dña. Diana Mª Soriano Martín,
magistrado-juez del Juzgado de lo Social Núm. 1 de Lleida. Doy
fe”.
Lo que se hace público por medio de Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
Lleida, 5 de octubre de 2011
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO

10139

Procedimiento ejecutorias 260/2011
Parte actora: Yolanda Ruiz Rios
Parte demandada: Bambino 2005 S.L.
Secretaria Judicial
Por esta cédula, según lo acordado en la ejecución número
260/2011, instruido por este juzgado a instancia de Yolanda Ruiz
Rios contra Bambino 2005 S.L., se notifica a Bambino 2005 S.L.,
en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada
en el indicado proceso, cuyo tenor literal en su parte dispositiva
dice:
“En Lleida, a 6 de octubre de 2011
Dicto la orden general de ejecución y despacho de la misma a
instancias de Yolanda Ruiz Rios, como parte ejecutante contra
BAMBINO 2005 S.L., como parte ejecutada.
Despacho ejecución por un principal de 4.181,27 euros y 418,13
euros intereses provisionales (art. 576 L.E.C.) más 418,13 euros
(art. 249 L.P.L.), que se fijan provisionales para costas (total:
5.017,52 euros).
Notifíquese esta resolución y el posterior decreto que, en su caso,
dicte el secretario judicial en la forma prevista en el artículo 553
LEC, junto con entrega de una copia de la demanda ejecutiva, a
la parte ejecutada o, en su caso, al procurador que le represente,
sin citación ni emplazamiento para que, sin perjuicio de oponerse
a la ejecución si le conviene, pueda personarse en la ejecución en
cualquier momento, y se entenderán con ella, en tal caso, las
ulteriores actuaciones.
Acuerdo notificar esta resolución al Fogasa adjuntando copia de
la demanda ejecutiva para dar cumplimiento a lo establecido en
los arts 270 LOPJ y 23 y 73 LPL.
Advierto a las partes que deben comunicar a este juzgado
cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso. Así como los cambios relativos a
su número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o
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similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con la Oficina judicial (art. 155.5
LEC).
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formular la parte ejecutada en el plazo de
DIEZ días, a partir del siguiente al de la notificación de la
presente resolución (art. 551 LEC).
Lo acuerdo y firmo. Doy fe”.
“En Lleida, 6 de octubre de 2011
En cumplimiento de la Orden general de ejecución dictada por
auto de fecha 6 de octubre de 2011 y en garantía de la cantidad
de 4.181,27 euros por principal, 418,13 euros por intereses
provisionales, y 418,13 euros por costas provisionales por las que
se ha despachado ejecución, se acuerda:
- Trabar embargo de bienes de la demandada en cantidad
suficiente para cubrir las cantidades reclamadas sirviendo esta
resolución de mandamiento en forma a la Comisión Ejecutiva
que practicará la diligencia de embargo en el domicilio Av.
Fontanet, nº 6, 4-2, Tel. 686.89.34.86 Lleida o en cualquier otro
en que se hallara la empresa, con sujeción al orden y limitaciones
legales establecidas en el art. 592 de la Ley de enjuiciamiento
civil, de constar la suficiencia de los bienes embargados (Art. 252
L.P.L.) y depositándose los que se embarguen con arreglo a
derecho, con advertencia al depositario de sus obligaciones (art.
252 y 435 CP), pudiéndose recabar para todo ello el auxilio de la
Policía Judicial si fuere preciso (arts. 443 y 445 de la L.O.P.J.).
Notificar la presente resolución mediante edictos, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, acompañado del
correspondiente oficio, al ignorarse el domicilio actual de
Bambino 2005 S.L.
- Advertir a las autoridades y funcionarios requeridos de las
responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de
lo ordenado (arts. 75-3 y 239-3 de la L.P.L.).
- Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial por el plazo
máximo de quince días, para que designe bienes e inste lo que a
su derecho convenga, procediéndose, en su caso, a dictar la
insolvencia provisional de ser negativas las averiguaciones (art.
274 LPL).
-Requerir a la parte actora para que, en el plazo de quince días,
facilite nuevos domicilios o bienes sobre los que trabar embargo
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo y bajo su
responsabilidad, podrá entenderse que ignora esta circunstancia.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial. Requiérase y adviértase al apremiado en los términos de
la misma.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión ante el
magistrado que haya dictado la Orden general de ejecución, pero
la interposición del mismo no tendrá efectos suspensivos (art.
551 LEC).
Para la impugnación de esta resolución será necesaria la
constitución de un depósito de 25 euros, sin el cual no será
admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho
importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en Banesto con el número 2197 0000 64
0260.11, consignación que se deberá acreditar para interponer el
recurso (DA 15ª LOPJ)
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos
en el apartado 5 de la disposición citada, quienes tengan
reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita y quienes
tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social. (Art. 2 y Art. 6.5 Ley 1/1996 de
10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita)
Adviértase al ejecutado notificado por edictos que, en lo
sucesivo, todas las resoluciones que recaigan, y cuantas
citaciones y emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.

Lo acuerda y manda la Iltra. Sra. Dña. Mª. Itziar Valero Solano,
la secretaria judicial del Juzgado de lo Social núm. 1 de Lleida”.
Lo que se hace público por medio de Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
Lleida, 6 de octubre de 2011
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO

10321

Procedimiento demandas 1023/2010 (Sec. Ejecuciones)
Parte actora: Cristian Gea Martínez
Parte demandada: Tecnología Acústica Complementaria, S.L.,
Garder Trade S.L y Fons de Garantia Salarial (Fogasa)
Secretaria Judicial
Por esta cédula, según lo acordado en la Demanda número
1023/2010 (Sec. Ejecuciones), instruido por este juzgado a
instancia de Cristian Gea Martínez contra Tecnología Acústica
Complementaria, S.L., Garder Trade S.L y Fons de Garantia
Salarial (Fogasa), se notifica a Tecnología Acústica
Complementaria, S.L., en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.),
la resolución dictada en el indicado proceso, cuyo tenor literal en
su parte dispositiva dice:
“En Lleida, a catorce de octubre de dos mil once
Por recibido el anterior escrito por la parte ejecutante Cristian
Gea Martínez, de fecha 22 de junio de 2011, únase a los autos de
su razón, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 278 de la Ley
de Procedimiento Laboral, se cita a las partes a comparecencia
ante la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social, el
próximo día veintisiete de octubre de dos mil once a las 09:00
horas de su mañana, advirtiéndoles que deberán comparecer con
los medios de prueba de que intenten valerse, relativos a la no
readmisión o readmisión irregular; con la prevención a la parte
actora de que caso de que no compareciera, por si o debidamente
representada, se archivarán sin más trámite las actuaciones y a la
parte demandada, de que el acto se celebrará no obstante su no
comparecencia, por si o debidamente representada; sirva la copia
del presente proveído de notificación y citación en legal forma;
contra el presente proveído cabe recurso de reposición ante este
Juzgado de lo Social en el plazo de cinco días.
Medio de impugnación: mediante escrito presentado ante el
Secretario Judicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El escrito deberá presentarse en el plazo de 5 días
hábiles contados desde el siguiente a su notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 224 y 452 de
la LEC; y artículos 184 y 185 LPL según redacción L.O. 1/2009
de 13 de noviembre).
Para la impugnación de esta resolución será necesaria la
constitución de un depósito de 25 euros, sin el cual no será
admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho
importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este
juzgado tiene abierta en Banesto con el número
2197.0000.64.1023.10, haciendo constar expresamente “en
concepto de recurso de reposición” consignación que se deberá
acreditar para interponer el recurso (D.A. 15ª L.O.P.J.).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos
en el apartado 5 de la disposición citada, quienes tengan
reconocido el derecho a la asistencia gratuita y quienes tengan la
condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la
Seguridad Social (Art. 2 y art. 6.5 de la Ley 1/96 de 10 de enero
de Asistencia Jurídica Gratuita).
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Así lo dispone y firma
La Secretaria Judicial”.
Lo que se hace público por medio de Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
Lleida, a 14 de octubre de 2011
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTE

10013

Ejecutorias 243/2011
Secretaria judicial, Paula Jarne Corral
Según lo acordado en ejecución 243/2011, seguidos en este
Juzgado a instancia de Joaquín Gari Martínez, María Mercedes
González Conde, María Àngels Guardiola Ribé, Pablo Martín
Marinucci Donato, Eva Melero Aranda, María Carmen Otal
Barajas, Indalecio Pérez Pagador, Trinidad Pérez Pagador y
Jessica Talavera Antequera contra Fontanet Publienvio SL en
relación a Ejecutorias 243/2011por el presente se notifica a
Fontanet Publienvio SL en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 19 de septiembre de 2011,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
PARTE DISPOSITIVA
Dicto la orden general de ejecución y despacho de la misma a
instancia de Joaquín Gari Martínez, María Mercedes González
Conde, María Àngels Guardiola Ribé, Pablo Martín Marinucci
Donato, Eva Melero Aranda, María Carmen Otal Barajas,
Indalecio Pérez Pagador, Trinidad Pérez Pagador y Jessica
Talavera Antequera como partes ejecutantes y contra Fontanet
Publienvio SL como parte ejecutada por un principal de
130.615,34 euros, 13.061,53 euros de intereses provisionales
(art. 576 L.E.C.) más 13.061,53 euros (art. 249 L.P.L.) que se
fijan provisionales para costas, (total): 156.738,40 euros.
Notifíquese esta resolución y el posterior decreto que, en su caso,
dicte el secretario judicial en la forma prevista en el artículo 553
LEC, junto con entrega de una copia de la demanda ejecutiva, a
la parte ejecutada o, en su caso, al procurador que le represente,
sin citación ni emplazamiento para que, sin perjuicio de oponerse
a la ejecución si le conviene, pueda personarse en la ejecución en
cualquier momento, y se entenderán con ella, en tal caso, las
ulteriores actuaciones.
Acuerdo notificar esta resolución al Fogasa adjuntando copia de
la demanda ejecutiva para dar cumplimiento a lo establecido en
los arts 270 LOPJ y 23 y 73 LPL.
Advierto a las partes que deben comunicar a este juzgado
cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso. Así como los cambios relativos a
su número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o
similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con la Oficina judicial (art. 155.5
LEC).
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El Magistrado Juez. La Secretaria Judicial
PARTE DISPOSITIVA
En cumplimiento de la Orden general de ejecución dictada por
auto de fecha 19 de septiembre de 2011 y en garantía de la
cantidad de 130.615,34 euros de principal, 13.061,53 euros de
intereses provisionales y 13.061,53 euros de costas provisionales
por las que se ha despachado ejecución,
SE ACUERDA:
Consultar la aplicación telemática de la AEAT de Lleida, de
conformidad con los artículos 590 de la LEC y 237.2 de la LPL,
adjuntando dicha averiguación al proceso.
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Trabar embargo de bienes de la demandada en cantidad suficiente
para cubrir las cantidades reclamadas sirviendo este resolución
de mandamiento en forma a la Comisión Ejecutiva que practicará
la diligencia de embargo en el domicilio o en cualquier otro en
que se hallara le empresa, con sujeción al orden y limitaciones
legales establecidas en el art. 592 de la LEC, de constar la
suficiencia de los bienes embargados ( Art. 252 LPL) y
depositándose los que se embarguen con arreglo a derecho, con
advertencia al depositario de sus obligaciones (art. 252 y 435
CP), pudiéndose recabar para todo ello el auxilio de la Policía
Judicial si fuere preciso (arts. 443 y 445 de la LOPJ).
Notificar la presente resolución mediante edictos, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, acompañado del
correspondiente oficio, al ignorarse el domicilio actual de la
empresa ejecutada.
Embargar los saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos, titularidad de la
empresa ejecutada que posea en las entidades: BBVA y Caixa de
Catalunya, Tarragona i Manresa, librándose la oportuna
comunicación a las mismas para la retención y transferencia de
los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad de apremio, y
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos (artículos
257 y ss. código penal y 893 código de comercio), e
indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo
máximo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, bajo
los apercibimientos derivados de lo establecido en los artículos
75 y 239.3 LPL. Pudiendo el embargo de saldo en cuenta
corriente perder efectividad de notificarse de manera inmediata
al ejecutado, demórese, por el/la secretario/a, la práctica de la
notificación durante el tiempo indispensable para lograr dicha
efectividad (artículo 54.3 LPL).
Embargar las posibles devoluciones que la empresa ejecutada,
tenga pendientes de recibir en concepto de IVA.
Advertir a las autoridades y funcionarios requeridos de las
responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de
lo ordenado (arts. 75-3 y 239-3 de la LPL).
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial por el plazo máximo
de quince días, para que designe bienes e inste lo que a su
derecho convenga, procediéndose, en su caso, a dictar la
insolvencia provisional de ser negativas las averiguaciones (art.
274 LPL).
Requerir a la parte actora para que, en el plazo de quince días,
facilite nuevos domicilios o bienes sobre los que traba embargo
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo y bajo su
responsabilidad, podrá entenderse que ignora esta circunstancia.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial. Requiérase y adviértase al apremiado en los términos de
la misma.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión ante el
Magistrado que haya dictado la Orden general de ejecución, pero
la interposición del mismo no tendrá efectos suspensivos (art.
551 LEC).
Para la impugnación de esta resolución será necesaria la
constitución de un depósito de 25 euros, sin el cual no será
admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho
importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en Banesto cuenta nº 0030 2052 60
9999999999 y en observaciones 3280 0000 64 0243 11,
consignación que se deberá acreditar para interponer el recurso
(DA 15ª LOPJ).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos
en el apartado 5 de la disposición citada, quienes tengan
reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita quienes
tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social. (Art. 2 y Art. 6.5 Ley 1/1996 de
10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita).
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Adviértase al ejecutado notificado por edictos que, en lo
sucesivo, todas las resoluciones que recaigan, y cuantas
citaciones y emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.
Lo acuerda y manda Paula Jarne Corral, secretaria judicial del
Juzgado de lo Social núm. 2 de Lleida.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas
notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto en
Lleida, a diecinueve de septiembre de dos mil once
La Secretaria en sustitución (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO
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Ejecutorias 261/2011
Secretaria judicial, Paula Jarne Corral
Según lo acordado en ejecución 261/2011, seguidos en este
Juzgado a instancia de Celestino Macias Rodríguez contra Coca
Excavacions, S.L. en relación a ejecutorias 261/2011por el
presente se notifica a Coca Excavacions, S.L. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 26
de septiembre de 2011, cuyo tenor literal de su parte dispositiva
dice:
PARTE DISPOSITIVA
Dicto la Orden general de ejecución y despacho de la misma a
instancia de Celestino Macias Rodríguez como parte ejecutante y
contra Coca Excavacions, S.L. como parte ejecutada por un
principal de 10.034,2 euros, 1.003,42 euros de intereses
provisionales (art. 576 L.E.C.) más 1.003,42 euros (art. 249
L.P.L.) que se fijan provisionales para costas, (total): 12.041,04
euros.
Notifíquese esta resolución y el posterior decreto que, en su caso,
dicte el secretario judicial en la forma prevista en el artículo 553
LEC, junto con entrega de una copia de la demanda ejecutiva, a
la parte ejecutada o, en su caso, al procurador que le represente,
sin citación ni emplazamiento para que, sin perjuicio de oponerse
a la ejecución si le conviene, pueda personarse en la ejecución en
cualquier momento, y se entenderán con ella, en tal caso, las
ulteriores actuaciones.
Acuerdo notificar esta resolución al Fogasa adjuntando copia de
la demanda ejecutiva para dar cumplimiento a lo establecido en
los arts 270 LOPJ y 23 y 73 LPL.
Advierto a las partes que deben comunicar a este juzgado
cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso. Así como los cambios relativos a
su número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o
similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con la Oficina judicial (art. 155.5
LEC).
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El Magistrado Juez. La Secretaria Judicial
PARTE DISPOSITIVA
En cumplimiento de la Orden general de ejecución dictada por
Auto de fecha 26 de septiembre de 2011 y en garantía de la
cantidad de 10.034,20 euros de principal, 1.003,42 euros de
intereses provisionales y 1.003,42 euros de costas provisionales
por las que se ha despachado ejecución,
SE ACUERDA:
Trabar embargo de bienes de la demandada en cantidad suficiente
para cubrir las cantidades reclamadas sirviendo este resolución
de mandamiento en forma a la Comisión Ejecutiva que practicará

la diligencia de embargo en el domicilio o en cualquier otro en
que se hallara le empresa, con sujeción al orden y limitaciones
legales establecidas en el art. 592 de la LEC, de constar la
suficiencia de los bienes embargados ( Art. 252 LPL) y
depositándose los que se embarguen con arreglo a derecho, con
advertencia al depositario de sus obligaciones (art. 252 y 435
CP), pudiéndose recabar para todo ello el auxilio de la Policía
Judicial si fuere preciso (arts. 443 y 445 de la LOPJ).
Notificar la presente resolución mediante edictos, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, acompañado del
correspondiente oficio, al ignorarse el domicilio actual de la
empresa ejecutada.
Advertir a las autoridades y funcionarios requeridos de las
responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de
lo ordenado (arts. 75-3 y 239-3 de la LPL).
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial por el plazo máximo
de quince días, para que designe bienes e inste lo que a su
derecho convenga, procediéndose, en su caso, a dictar la
insolvencia provisional de ser negativas las averiguaciones (art.
274 LPL).
Requerir a la parte actora para que, en el plazo de quince días,
facilite nuevos domicilios o bienes sobre los que traba embargo
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo y bajo su
responsabilidad, podrá entenderse que ignora esta circunstancia.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial. Requiérase y adviértase al apremiado en los términos de
la misma.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión ante el
magistrado que haya dictado la Orden general de ejecución, pero
la interposición del mismo no tendrá efectos suspensivos (art.
551 LEC).
Para la impugnación de esta resolución será necesaria la
constitución de un depósito de 25 euros, sin el cual no será
admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho
importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en Banesto cuenta nº 0030 2052 60
9999999999 y en observaciones 3280 0000 64 0261 11,
consignación que se deberá acreditar para interponer el recurso
(DA 15ª LOPJ).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos
en el apartado 5 de la disposición citada, quienes tengan
reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita quienes
tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social. (Art. 2 y Art. 6.5 Ley 1/1996 de
10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita).
Adviértase al ejecutado notificado por edictos que, en lo
sucesivo, todas las resoluciones que recaigan, y cuantas
citaciones y emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.
Lo acuerda y manda Paula Jarne Corral, secretaria judicial del
Juzgado de lo Social núm. 2 de Lleida.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas
notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto en
Lleida, a 26 de septiembre de 2011
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

Procedimiento demandas 788/2010
Parte actora:
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Parte demandada: Disseny Automatica Mecanització, Vilsor,
SL.L
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN SENTENCIA
Según lo acordado en los autos 788/2010, seguidos en este
Juzgado a instancia de Josep Muntada Tarres y Jaume Codina
Soler contra Disseny Automatica Mecanització, Vilsor, SL.L en
relación a reclamación de cantidad por el presente se notifica a
Disseny Automatica Mecanització, Vilsor, SL.L en ignorado
paradero la sentencia dictada en los presentes autos, cuyo
encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal: “Lleida, 23
de maig de 2011
Vistes per Jordi Guasch I Villalta, jutge en substitució del Jutjat
Social número 2 de Lleida, les presents actuacions de judici per
reclamació de quantitat celebrat en aquest Jutjat el dia 23 de maig
de 2011, amb el número 787/10, en el què han estat part, com a
demandant, Josep Muntada Tarres Jaume Codina Soler que ha/n
comparegut a judici assistits de l’advocat Sr. Vidal Ibars i com a
demandada Disseny Automatica Mecanització, Vilsor, SL.L . la
qual no ha comparegut a judici malgrat haver estat citada en
temps i forma ha dictat, en nom del Rei, la següent: sentència
núm. 262/11 decisió acollint íntegrament la demanda instada per
Josep Muntada Tarrés i Jaume Codina Soler condemno la
demandada Disseny Automatica Mecanització Vilsor, S.L. a
pagar-los-hi les següents quantitats: a Josep Muntada Tarrés, la
quantitat de 25.647,77 euros i a Jaume Codina Soler la quantitat
de 24.916,62 euros pels conceptes reclamats en la demanda, amb
més el deu per cent d’aquestes quantitats en concepte
d’interessos per mora.
Contra aquesta sentència s’hi pot interposar recurs de suplicació
davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, recurs que s’ha d’anunciar en aquest jutjat en el
termini de cinc dies hàbils a partir de la notificació d’aquesta
sentència a les parts i, si el recurrent és el demandat, alhora que
anuncia el recurs ha d’acreditar haver consignat la quantitat
objecte de condemna al compte corrent núm. 3280 0000 60
078810 i 150 euros a l’entitat bancària Banesto i al compte
corrent obert a l’efecte, fent constar expressament la clau 3280
0000 65 078810 “dipòsits Suplicació”, a l’oficina principal de
Banesto, a la Rambla Francesc Macià, 43-45, de Lleida. Aquesta
és la meva sentència, que pronuncio, mano i signo.
Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas
notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto en
Lleida, a 7 de octubre de 2011.
secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO
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Procedimiento demandas 975/2010
Parte actora: Karim Achar
Parte demandada: Encalisato Home S.L. Yours truly, Fons de
Garantia Salarial (Fogasa)
Secretaria judicial, Paula Jarne Corral
Según lo acordado en los autos 975/2010, seguidos en este
Juzgado a instancia de Karim Achar contra Encalisato Home S.L.
y Fons de Garantia Salarial (Fogasa) en relación a demandas por
el presente se notifica a Encalisato Home S.L. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 5
de octubre de 2011, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
Que estimant íntegrament la demanda interposada per Karim
Achar contra Encalisato Home, S.L. i el Fogasa, declaro
condemnar a l’esmentada empresa a:
1º. Abonar la quantitat de 7.287,08 euros bruts, més el 10% en
concepte d’interès per mora.

2º. Abonar 300 euros en concepte de multa i, a més, els honoraris
de la lletrada de l`actor.
3º. A més, absolc al Fogasa de les pretensions en contra seva,
sense perjudici de la responsabilitat que li pogués correspondre
d’acord amb l’article 33 de l’ET.
Notifiqueu aquesta sentència a les parts i feu-los saber que hi
poden interposar un recurs de suplicació davant la Sala Social del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el qual, si escau, ha
de ser anunciat davant aquest Jutjat a l’acte de la notificació
d’aquesta sentència; per fer-ho, n’hi ha prou amb la manifestació
en aquest sentit de la part, del seu advocat o del seu representant
en el moment de fer-li la notificació, o en el termini dels cinc dies
següents a aquell en què tingui lloc aquella notificació, ja sigui
per escrit o per compareixença. En el cas que la recurrent sigui
l’empresa demandada, ha d’acreditar, en el moment d’anunciar el
recurs, haver ingressat en el compte corrent d’aquest Jutjat, obert
al Banesto, oficina principal situada a la rambla Francesc Macià,
43-45, de Lleida, compte núm.: 3280 0000 60 0975 10, la
quantitat total objecte de la condemna. La consignació en
metàl·lic es pot substituir per l’assegurament mitjançant aval
bancari, en el qual s’ha de fer constar la responsabilitat solidària
de l’avaladora. D’altra banda, l’empresa ha d’acreditar haver
consignat l’import de la multa i, si escau, els honoraris de la
lletrada de l’actor en el compte corrent esmentat d’aquest Jutjat.
D’igual manera, la demandada ha d’acreditar, en el moment
d’anunciar el recurs, haver consignat com a dipòsit la quantitat de
150 euros a l’entitat bancària indicada i en el compte bancari
núm.: 3280 0000 65 0975 10.
Aquesta és la meva sentència, que disposo, mano i signo.
Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas
notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto en
Lleida, a 5 de octubre de 2011.
Secretaria judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 3 DE GIRONA
EDICTO DE CITACIÓN

10297

Autos núm. 1095/2010
Reclamación de cantidad
En méritos de lo acordado por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez, en
autos de juicio promovidos por Limberg Riojas Rosas, en
reclamación de reclamación de cantidad, contra Ireland Empresa
Constructora, S.L., bajo autos núm. 1095/2010 se ha acordado
celebrar el acto de juicio el próximo día 25 de octubre de 2011 a
las 10:00 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo
Social núm. 3 de Girona, con la prevención de que no se
suspenderá el acto por falta de asistencia de las partes.
Y para que sirva de citación en forma a Ireland Empresa
Constructora, S.L. cuyo actual paradero se ignora, se expide el
presente edicto, con la advertencia de que las siguientes
comunicaciones se harán en estrados salvo las que deban revestir
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Girona a 14 de octubre de 2011
El secretario judicial, Álvaro Gimeno Santolaria
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Binéfar, 14 de octubre de 2011
Vº Bº. El presidente, José Luis Pérez González
El secretario-asesor, Adrián Benedico Pallás

ANUNCIOS VARIOS
ANUNCIS DIVERSOS

−♦−

COL·LECTIVITAT DE REGANTS NÚM. 19
DELS CANALS D’URGELL. LES BORGES BLANQUES

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT
DE LA CATALUNYA CENTRAL

SÈQUIA SUPERIOR
10309

Es convoca a tots els partícips de la Col·lectivitat, tant regants
com titulars d’altres aprofitaments diferents dels reg, a la Junta
general ordinària, que es durà a terme en la Sala d’actes de la
Casa de la Cultura, el proper dia 6 de novembre, a les 11.30 hores
en primera convocatòria i a les 12 en segona, si no assistiren la
majoria absoluta de vots de la Col·lectivitat per fer-ho en
primera, d’acord amb el següent ordre del dia.
1r. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de laS Junta general
anterior
2n. Nomenament de tres interventors per l’aprovació de l’acta de
la sessió
3r. Examen i aprovació, si s’escau, del Pressupost d’ingressos i
despeses per l’any 2012
4t. Proposta per la seva aprovació, si s’escau, de la quota
d’entrada de les noves altes de reg.
5è. Proposta d’una derrama extraordinària per l’amortització
préstec impermeabilitzacio de la sèquia
6è. Informes del Vice-president
7è. Torn obert de paraules
Les Borges Blanques, 15 d’octubre de 2011
El vice-president, Josep Antoni Fuste Bonet

−♦−
COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL
DE ARAGÓN Y CATALUNYA
10287

Por la presente se convoca a todos los Presidentes de
Comunidades de Regantes y Titulares de Tomas Particulares para
riego, o sus representantes autorizados, así como a todos los
demás usuarios no regantes con toma independiente en el Canal
de Aragón y Catalunya, a la junta general ordinaria, que tendrá
lugar en el domicilio social de esta Comunidad General, sito en
la C/ Lérida núm. 18, de Binéfar (Huesca), el sábado día 12 de
noviembre próximo, a las 10 horas en primera convocatoria, y a
las 10 horas y 30 minutos en segunda, para tratar del siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
General Ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2011.
2) Informe de la Presidencia.
3) a) Presentación de estudio de alternativas a las estaciones de
bombeo y acuerdos a tomar al respecto.
b) Solicitud, si procede, del aprovechamiento hidroeléctrico
integral del futuro embalse de San Salvador, y en su caso,
otorgamiento de facultades.
4) Propuesta y aprobación, si procede, de los Presupuestos para
el ejercicio 2012.
5) Cierre Campaña de Riegos 2011
- Informe de los Servicios Técnicos de la Comunidad General.
6) Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los partícipes que para intervenir en los debates, así
como para tomar parte en las votaciones que puedan producirse,
será preciso acreditar la condición de representante de alguna
Comunidad, Toma de riego particular o usuario no regante con
toma independiente en el Canal de Aragón y Catalunya, por lo
que se exigirá la entrega de la correspondiente credencial.

EDICTE

10211

Aprovat definitivament l’expedient núm. 2 de modificació de
crèdits dins el pressupost de 2011 (aprovació inicial: BOP núm.
132, 17-09-2011), es fa públic el resum per capítols a l’efecte del
que disposa la normativa vigent.
PRESSUPOST D’INGRESSOS

PREVISIÓ INICIAL

MODIFICACIÓ

PREVISIÓ FINAL

4. Transferències corrents
TOTAL

29.874,81
29.874,81

1.810,00
1.810,00

31.684,81
31.684,81

PRESSUPOST DE DESPESES

CRÈDIT INICIAL

MODIFICACIÓ

CRÈDIT FINAL

14.667,82
12.717,19
27.385,01

-7.451,93
9.261,93
1.810,00

7.215,89
21.979,12
29.195,01

1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
TOTAL

Contra aquest acord del Ple, que posa fi a la via administrativa,
tal com disposa l’article 172.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
fonamentat en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat
que preveuen els articles 62 i 63 de la Llei 30/1992, RJAP i PAC,
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquest edicte, davant l’òrgan administratiu que ha
dictat l’acte, la resolució del qual ha de ser dictada i notificada en
el termini d’un mes a comptar de la presentació del recurs,
entenent-se aquest desestimats si es produeix el silenci
administratiu. Contra la desestimació per silenci administratiu
del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de sis mesos davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
També es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu davant la jurisdicció abans esmentada en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte si no s’interposa recurs de reposició.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es
consideri oportú.
Cervera, 7 d’octubre de 2011
El president, Adrià Marquilles Bernaus
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