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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LLEIDA
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA
EDICTO/EDICTE

632

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, se hace pública la resolución de procedimiento
sancionador instruido en el expediente que se indica, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido del interesado, ésta no ha podido ser practicada.
Contra esta resolución, que no ponen fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lleida o de cuya
circunscripción tenga su domicilio/domicilio social, contado
desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la
notificación, sin perjuicio de que ejercite cualquier otro que
estime pertinente.
El pago de la multa en período voluntario, deberá realizarse en
los siguientes plazos:
- Si la presente resolución se notifica entre los días 1 y 15 de cada
mes, el plazo de pago será desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
- Si la presente resolución se notifica entre los días 16 y último
de cada mes, el plazo de pago será desde la fecha de recepción de
EXPTE.

INTERESADO/INTERESSAT

DOMICILIO/DOMICILI

225/2010

EXCAVACIONES ANDINAPA, S.L.

LLEIDA

3

la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
El pago podrá efectuarse en cualquier entidad bancaria,
presentando el correspondiente documento de ingreso que tiene a
su disposición en la Sección de Derechos Ciudadanos de la
Subdelegación del Gobierno en Lleida (Pl. La Pau, 1, planta
baja).
D’acord amb el que estableix 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 (BOE núm. 285, del 27),
es fa pública notificació de la resolució del procediment
sancionador instruït a l’expedient que se indica, ja que intentat
la notificació a l’últim domicili conegut de l’interessat, no ha
pogut ser practicada.
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa,
pot interposar-se recurs contenciós – administratiu davant el
Jutjat de lo Contenciós –Administratiu de Lleida o al de la
circumscripció del seu domicili/domicili social, en el termini de
dos mesos, comptats a partir del dia següent a la seva publicació,
sense perjudici de que s’ exerciti qualsevol altre que es consideri
adient.
El pagament de la sanció en període voluntari, serà:
- Si la present resolució es notifica entre els dies 1 i 15 del mes,
el període serà des de la data de recepció fins al dia 20 del mes
següent i si aquest no fos hàbil fins al següent dia hàbil.
- Si la present resolució es notifica entre els dies 16 i l’últim de
cada mes, el termini de pagament serà des de la recepció fins al
dia 5 del segon mes, i si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat
següent.
L’abonament de la sanció podrà efectuar-se en qualsevol entitat
bancària , presentant el corresponent document d’ingrés que té a
la seva disposició en la Secció de Drets Ciutadans de la
Subdelegació del Govern a Lleida (Pl. La Pau, planta baixa).
INFRACCIÓN/INFRACCIÓ

Art. 54.1.d) de la Ley 4/2000

IMPORTE/IMPORT EUROS

18.259,79

Lleida, a 13-1-2011
El Delegado del Gobierno. P.D. (BOP nº 73 de 31-05-05). El secretario general, Daniel Porqueres Giménez

−♦−
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LLEIDA
OFICINA DE EXTRANJEROS
EDICTO

569

Por el que se hace pública a efectos de notificación, relación de
resoluciones de expedientes administrativos de expulsión (Anexo
I) del territorio nacional.
De conformidad con lo dispuesto 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 (BOE nº 285 de 27-11-92), en su redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE nº 12 de 14-01-99), se notifica
a las personas que a continuación se detallan, resolución de
expediente administrativo de expulsión del territorio nacional.
La Subdelegación del Gobierno es competente para resolver
sobre los expedientes sancionadores, conforme a lo previsto en el
art. 55.2 de la L.O. 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de
la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social (BOE nº 307 de
23-12-00), y modificada por la L.O. 8/2000, de 22 de diciembre,
y la L.O. 11/2003, de 29 de septiembre; y en atención a lo
previsto en el art. 119 del Reglamento de ejecución de la misma,
aprobado por R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre, acuerda la
expulsión de los extranjeros que se relacionan. Esta medida
conlleva la prohibición de entrada, por un período mínimo de tres

años y máximo de diez, no sólo en territorio español sino también
a los territorios de Francia, Alemania, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Portugal, Italia, Grecia, Austria, Dinamarca,
Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, República Checa, Hungría, Letonia, Malta y Polonia en
virtud de lo previsto en el art. 96 del Convenio de Aplicación del
Acuerdo Schengen.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, según la
Disposición Adicional Décima del R.D. 2393/2004, de 30 de
diciembre.
Con carácter potestativo, cabe el recurso administrativo de
reposición, que se regula en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, tras la
modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero. El
plazo de interposición es de un mes, por ser esta resolución un
acto expreso, tras el cual sólo cabrá interponer recurso judicial.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso
será de un mes, transcurrido el cual será desestimado.
Los expedientes se encuentran en la Brigada Provincial de
Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Policía, c/
Ensenyança, 2 de Lleida.
Lleida, 21 de enero de 2011
El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Angel Flores Blas
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MES DE ENERO 2011
NOMBRE

EL HDJI MALICK GUEYE, n,/ Senegal, 01/01/1979
ABDOU RAKHANA, n/ G. Ecuatorial, 01/01/1984
YACOUBA KEITA, n/ Mali, 01/01/1988
GUNSILLOR SOWE, n/ Gambia, 01/01/1970
MOUSSA FALL, n/ Senegal, 01/11/1970
HAPPY GILO, n/ Nigeria, 20/12/1984
ABDOULAYE PLEA, n/ Mali, 01/01/1990
HASSAN ZELBANE, n/ Marruecos, 17/01/1971
ABOUBAKAR KANOUTE, n/ Mali, 09/04/1989
WALID BELALI, n/ Argelia, 09/07/1989
OSMANE DANJOU, n/ Gambia, 01/01/1967
MAMADOU DIALLO, n/ G. Conakry, 23/09/1978
YOUSSEF TAHRI, n/ Marruecos, 22/10/1985
BOURAMA FATY, n/ Senegal, 13/03/1978
SISSA BERTHE, n/ Mali, 02/01/1980
MOHAMED BENAZZA, n/ Argelia, 09/09/1979
RAGRAGI LABAD, n/ Marruecos, 01/01/1984
MORIBA COULIBALY, n/ Mali, 01/01/1985
MOHAMED SALHI, n/ Marruecos, 03/03/1988
CHARLES KWAKU, n/ Ghana, 07/05/1977
SAID AITKASIB, n/ Marruecos, 02/01/1977
AYOUNE AZZOUZ, n/ Argelia, 04/11/1969
KASSIM DENE, n/ Mali, 01/01/1979
MOHAMED SOUARE, n/ Liberia, 01/01/1991
MOCTAR MBALLO, n/ G. Bissau, 01/01/1979
SEKOU KEITA, n/ Mali, 01/01/1978
ISMIL MASLAM, n/ Argelia, 11/04/1988
KURU SAMPSOM, n/ Ghana, 01/01/1979
KABA KAMARA, n/ G. Conakry, 01/01/1983
MAMBY KEITA, n/ Mali, 01/01/1987
FIDELE TCHIENGANG, n/ Camerún, 30/12/1975
SAIDOU DIALLO, n/ G. Conakry, 01/01/1983
MOHAMED NEDJADI, n/ Argelia, 01/09/1977
AHMED KHEDIM, n/ Argelia, 01/01/1979
BOUNDA SEYDOU, n/G. Bissau, 01/01/1984
SALIFOU NDOW, n/ Gambia, 01/01/1979
YOSSIE BENNEC,n/ Marruecos, 07/01/1984
ADAMA FOMBA, n/ Mali, 17/08/1972
MORY DOUMBOUYA, n/ Costa de Marfil, 01/01/1989
BARANE DIAW, n/ Senegal, 10/03/1979
ALIOU WELLW, N/ Senegal, 04/05/1975
KEDY OULD MOUHAMED, n/ Mauritania, 01/01/1978
YERA DIALLO, n/ Mali, 01/01/1987
SEKOU JATTA, n/ Gambia, 03/03/1981
MONZAN KONARE, n/ Mali, 01/01/1986

N.I.E.

MOTIVO PUBLICACION

X-7870122-M
Y-1244120-H
Y-1398455-T
X-7231901-B
Y-1351060-P
Y-1409936-G
Y-1398425-Q
Y-1273314-W
Y-1482251-F
Y-1273188-Z
Y-1165830-C
Y-1283790-J
Y-1169076-T
Y-1249732-H
Y-1249613-Z
Y-1233999-V
Y-1168987-A
X-6266991-C
Y-1314394-G
Y-1283799-E
Y-1168624-P
Y-1249529-E
X-9356725-A
Y-1375281-X
X-7367931-L
Y-1362599-R
Y-1249313-J
Y-1366056-P
X-9460542-K
Y-0121748-T
X-2287063-N
Y-1301048-K
Y-1084843-Q
Y-1193843-L
X-7946287-V
X-7828438-C
X-9489212-X
X- 7315761-J
X-9183992-T
X-3981419-G
X-7483201-J
X-8807280-M
Y-1262174-V
X-6912166-E
Y-1398450-H

EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS
EXPULSIÓN 5 AÑOS

−♦−
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LLEIDA
EDICTO

635

Adoración Hernández López con D.N.I. 412353742, en nombre
y representación de Trabajos de Aviación, S.A. Tavisa, con
domicilio social en Sant Cugat del Vallès, calle Villa, número 5,
3º-2ª, solicita de este Centro la instrucción del expediente para
efectuar vuelos publicitarios, en esta provincia.
Lo que se hace público para conocimiento de los señores alcaldes
de la provincia, a los efectos de audiencia que previene la Orden
de la Presidencia del Gobierno, de 20-12-1965 (B.O.E. número
307, del 24), a fin de que en el plazo de 20 días, a partir de la
publicación de este edicto, puedan formular las alegaciones que
estimen pertinentes sobre dicha petición.
Lleida, a 31 de enero de 2011
El Delegado del Gobierno. P.D. (B.O.P. 31-5-2005). El secretario
general, Daniel Porqueres Giménez

−♦−

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
REF. 2009-EXT-1284 / 2009-RC-649
NOTA-ANUNCIO
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Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de
fecha 12 de noviembre de 2010, se han extinguido los derechos
del aprovechamiento de aguas a tomar de la fuente de Llau y
destinadas a riego en término municipal de Sort (Lleida), que fue
otorgado a favor de D. Jaime Senalla Pereda e inscrito con el nº
30825 del Libro de aprovechamientos de aguas públicas.
No consta la existencia de servidumbre que afecte al
aprovechamiento, ni de terceros interesados en el mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que
quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan
presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación
Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de 25 días hábiles,
contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y la
documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 17, tfno
976212140 Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, a 12 de noviembre de 2010
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, Manuel
Secanella Ibáñez

−♦−
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓ PROVINCIAL
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
SECRETARIA GENERAL
698

Extracte dels acords adoptats pel ple de la Diputació de Lleida,
en sessió ordinària de 21 de gener de 2011 (núm. 1/2011)
D’acord amb el que preveu l’article 56 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, l’article 145 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 196
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre;
es fan públiques les resolucions que ha adoptat el Ple d’aquesta
Corporació en sessió ordinària de 21 de gener de 2011, fent
constar el resultat de les votacions.
Identificació de la sessió
Número: 1/2011
Caràcter: ordinari
Data: 21 de gener de 2011
Horari: de 11.05 a 11.40 hores
Lloc: Saló de sessions del Palau de la Diputació
Hi assisteixen:
Jaume Gilabert i Torruella, president
Miquel Aguilà i Barril, vicepresident primer
Josep Presseguer i Gené, vicepresident segon
Gabriel Pena i Remolà, vicepresident tercer
Joan Riu i Llonch, vicepresident quart
Antoni Balasch i Parisi , diputat
Josep Mª Beà i Llima, diputat.
Salvador Bordes i Balcells, diputat
Mª Teresa Canal i Morera, diputada
Antoni Capdevila i Tarradelles, diputat
Enric Colom i Sandiumenge, diputat
Bonifaci Colomina i Pujol, diputat
Ramon Ma. Cònsola i Palau, diputat
Josep Cosconera i Carabassa, diputat
Pere Miquel Guiu i Vidal, diputat
Ma. José Horcajada i Bell-lloch, diputada
Josep Ramon Ibarz i Gilart, diputat
Montse Mayos i Charles, diputada
Manel Medrano i García, diputat
Montse Mínguez i García, diputada
Miquel Padilla i Díaz, diputat
Antoni Ponz i Callen, diputat
Gerard Sabarich Fernández-Coto, diputat
Joan Sabaté i Aresté, diputat
Gerard Serra i Martínez, diputat
Ramon Bernaus i Abellana, secretari general
Josep Mateu i Beà, interventor de fons
Es reuneix, per tant, el quòrum legal reglamentari per a la
validesa de la sessió, ja que hi assisteixen els vint-i-cinc diputats
que, de fet i de dret, componen la Diputació, acomplint-se el què
es preveu en els arts. 46.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i 90 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat dels seus membres s’aprova l’acta de la sessió del
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Ple ordinari número 13/2010, de 17 de desembre de 2010,
l’esborrany de la qual s’havia tramès amb antelació als senyors
diputats.
Corporació i Presidència
3. Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Lleida,
exercici 2011
El Ple de la Corporació en votació ordinària i per unanimitat,
acorda
Aprovar el Pla estratègic de subvencions de la Diputació de
Lleida, per a l’exercici 2011.
Comissió Informativa de Finances i Gestió de Tributs
4. Acceptació de la delegació efectuada per l’ajuntament de
Preixens, a través de l’organisme autònom de gestió i recaptació
de tributs locals, de les facultats que aqueix ajuntament té
atribuïdes en matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i
executiva, de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana.
El Ple de la Corporació en votació ordinària i per unanimitat,
acorda
Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
de les facultats que l’Ajuntament de Preixens té atribuïdes en
matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i executiva, de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana.
5. Acceptació de la delegació efectuada per l’ajuntament
d’Artesa de Lleida, a través de l’organisme autònom de gestió i
recaptació de tributs locals, de les facultats que aqueix
ajuntament té atribuïdes en matèria de gestió i recaptació, en via
voluntària i executiva, de l’impost sobre béns immobles de
característiques especials
El Ple de la Corporació en votació ordinària i per unanimitat,
acorda
Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
de les facultats que l’ajuntament d’Artesa de Lleida té atribuïdes
en matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i executiva, de
l’impost sobre béns immobles de característiques especials.
6. Seguiment, Control i Gestió Corporativa
b) Ratificació decrets de la Presidència
El Ple de la Corporació en votació ordinària i per unanimitat,
acorda ratificar els següents decrets:
- Decret núm. 4300, de 22 de desembre de 2010, de desestimació
de la reclamació interposada per l’ajuntament d’Alpicat,
d’impugnació de resolució de la Junta Rectora de la Fundació
Pública IEI, de denegació de sol·licitud de subvenció, per
interposició fora de termini.
- Decret núm. 12, de 14 de gener de 2011, de desestimació de la
reclamació interposada per l’ajuntament d’Artesa de Segre,
d’impugnació de resolució de la Junta Rectora de la Fundació
Pública IEI, de denegació de sol·licitud de subvenció, per
incompliment dels requisits establerts en les bases.
- Decret núm. 30, de 19 de gener de 2011, de desestimació de la
reclamació interposada per l’ajuntament de Bellver de Cerdanya,
d’impugnació de resolució de la Junta Rectora de la Fundació
Pública IEI, de denegació de sol·licitud de subvenció, per
incompliment dels requisits establerts en les bases.
- Decret núm. 31, de 19 de gener de 2011, de desestimació de la
reclamació interposada per l’ajuntament de Peramola,
d’impugnació de resolució de la Junta Rectora de la Fundació
Pública IEI, de denegació de sol·licitud de subvenció, per
incompliment dels requisits establerts en les bases.
d) Mocions
A l’empara del que preveu l’article 97.3 en relació al 91.4 del
Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
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Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, es presenten al Ple de la Corporació les següents
mocions:
d-1) Moció conjunta de tots els grups polítics sobre
l’avantprojecte per a la construcció de la nova línia de Molt Alta
Tensió (MAT) Penyalba – El Arnedo – Isona.
El Ple de la Corporació, en votació ordinària i per unanimitat,
acorda aprovar la moció presentada conjuntament per tots els
grups polítics sobre l’avantprojecte per a la construcció de la
nova línia de Molt Alta Tensió (MAT) Penyalba – El Arnedo –
Isona.
d-2) Moció conjunta de tots els grups polítics per tal de sol·licitar
la construcció de rotondes a la N-240
El Ple de la Corporació, en votació ordinària i per unanimitat,
acorda aprovar la moció presentada conjuntament per tots els
grups polítics per tal de sol·licitar la construcció de rotondes a la
N-240.
e) Assumptes d’urgència
De conformitat amb l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en
relació amb el núm. 3 de l’article 90 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
2/2003, de 28 d’abril; i en especial amb el punt d) núm. 3 de l’art.
82 del Reglament orgànic i de funcionament dels ens locals,
aprovat per Reial Decret 2586/86, de 28 de novembre; 103.3 del
Text refós esmentat i 47.2 del Decret legislatiu 781/86, de 18
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d’abril, per raons d’urgència es proposa al Ple de la Corporació,
que ho accepta, el coneixement del següent assumpte:
e.1.) Nomenament de representants de la Diputació de Lleida al
Consorci públic GlobaLleida
El Ple de la Corporació, en votació ordinària i per unanimitat,
acorda
Primer. Nomenar com a representants de la Diputació de Lleida
al Consell General del Consorci GlobaLleida, els següents
Il·ltres. Diputats/es
- Jaume Gilabert i Torruella
- Josep Cosconera i Carabassa
- Enric Colom i Sandiumenge
- Bonifaci Colomina i Pujol
- Mª José Horcajada i Bell·lloc
- Joan Riu i Llonch
- Josep Ramon Ibarz i Gilart
- Gerard Sabarich i Fernández-Coto
Segon. Nomenar com a representants de la Diputació de Lleida al
Comitè Executiu del Consorci GlobaLleida, els següents Il·ltres.
Diputats
- Jaume Gilabert i Torruella
- Miquel Aguilà i Barril
- Enric Colom i Sandiumenge
- Salvador Bordes i Balcells
Lleida, 24 de gener de 2011
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana
Vist i plau. El president, Jaume Gilabert i Torruella

−♦−
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
EDICTE
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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 quart trimestre de
l’any 2010, 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: Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs
Pressupost: Institut d’Estudis Ilerdencs
Crèdit pressupostari: 2010 070 332 48 10034 Aportació Premi Internacional Joan Solà de Lingüís
BENEFICIARI

AJNT. BELL-LLOC D’URGELL

NIF

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

P2505700A SOLÀ PREMI INTERNACIONAL DE RECERCA EN FILOLOGIA CATALANA. JOAN

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

10.000,00

17/12/2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

Crèdit pressupostari: 2010 070 332 76 20004 Biblioteques
BENEFICIARI

AJNT. ALAMÚS, ELS
AJNT. BELL-LLOC D’URGELL
AJNT. BELLVÍS
AJNT. ESTERRI D’ÀNEU
AJNT. MIRALCAMP
AJNT. TORREGROSSA
AJNT. VINAIXA

NIF

P2500400C
P2505700A
P2506100C
P2510800B
P2517000B
P2528700D
P2531900E

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

MOBILIARI (TAULES, CADIRES...)
ADQUISICIÓ MOBILIARI (TAULES, CADIRES, ARMARIS...)
CONSTRUCCIÓ D’ESPAI DE LECTURA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL AMB EL SEU MOBILIARI
MOBILIARI, ARMARIS,CADIRES, TAULES.
ADQUISICIÓ DE MOBILIARI
ADEQUACIÓ I MILLORA BIBLIOTECA MUNICIPAL (ACCESSOS, CALEFACCIÓ, PORTES, MEGAFONIA...)
ADQUISICIÓ MOBILIARI PER LA BIBLIOTECA (TAULES, CADIRES, PRESTATGERIES...)

3.100,00
8.800,00
3.100,00
6.500,00
5.500,00
6.500,00
5.500,00

29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 333 4810055 Aportació Trobada d’escriptors al Pirineu
BENEFICIARI

GRUP ESTUDIS LLENGUA I LIT.
PONENT I PIRINEU

NIF

G25474826

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

ACTIVITATS EMMARCADES DINTRE DE LA XVII TROBADA D’ESCRIPTORS AL PIRINEU

IMPORT CONCEDIT

3.000,00

ATORGAMENT

27/12/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810008 Altres Ajuts Països Catalans
BENEFICIARI

NIF

ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL MATARRANYA G44104925
FUNDACIÓ AUSIÀS MARCH
G46131850
FUNDACIÓ UNIVERSITAT
CATALANA D’ESTIU
G60945664
INSTITUCIÓ CÍVICA I DE PEN. JOAN FUSTER G97180228

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

CLASSES DE CATALÀ AL MATARRANYA I A ALCAÑIZ
CONGRESSOS I ACTIVITATS DELS PREMIS OCTUBRE 2010
XLII UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU: ESTADA DE PROFESSORS,
ANUNCIS, ESPECTACLES, EDICIÓ DE DÍPTICS I PROGRAMES
ACTIVITATS CULTURALS A L’OCTUBRE CCC 2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

3.000,00
38.000,00

10/12/2010
10/12/2010

9.000,00

10/12/2010

30.000,00

10/12/2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

15.000,00

10/12/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810009 Foment Cultura Popular Tradicional
BENEFICIARI

AJNT. ARTESA DE LLEIDA

NIF

P2504000G

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

5A.TROBADA DEL BESTIARI FESTIU I POPULAR JUNTAMENT AMB EL 2N
FESTIVAL D’ENCESES A ARTESA DE LLEIDA

1 DE FEBRER DE 2011
BENEFICIARI

NIF

AJNT. BORGES BLANQUES, LES
P2507000D
ASSOC. CULTURAL LA MARINADA
G25288218
ASSOCIACIÓ CULTURAL FLAMA DEL CANIGÓ G25411653
ASSOCIACIÓ DIABLES ALGUAIRE
G25694365
GRUP CULTURAL GARRIGUES
G25208265
GRUP DE RECERCA CULTURA
POPULAR DE PONENT DE LLEIDA
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G25046475

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

TROBADA DE GEGANTS, GRALLERS I CORREFOCS ANY 2010
28È EDICIÓ DEL PESSEBRE VIVENT DE SANT GUIM DE LA PLANA 2010
ACTES DE PORTADA I REBUDA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ A LLEIDA I COMARQUES
TROBADA TABALERS, GRALLERS I DIABLES.COLLA DE DIABLES FOT-LI FOC I FORT D’ALGUAIRE
XIII PREMIS NACIONALS EL MON GEGANTER 2010, PROMOCIÓ, DIVULGACIÓ
RECERCA DEL FET GEGANTER A LES TERRES DE LLEIDA

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

10.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
8.000,00

10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010

CONFECCIÓ D’UNA BÈSTIA DE FOC PER INCORPORAR-LA EN SEGUICI DE L’ENTITAT

10.000,00

10/12/2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810011 Aport. Premis Concurs cant assoc.Pla de Balaguer
BENEFICIARI

ASSOC. CULTURAL GRUP D’ART 4

NIF

G25400292

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

CONCERT DE GUANYADORS DEL V CONCURS INTERNACIONAL DE CANT
LÍRIC “GERMANS PLA, CIUTAT DE BALAGUER”

7.000,00

27/12/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810015 Aport. Associació Amics dels Orgues de Ponent
BENEFICIARI

NIF

ASSOC. D’AMICS DE L’ORGUE COMARQUES
DE LLEIDA
G25321662

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

XII FESTIVAL ORGUES DE PONENT I DEL PIRINEU 2010

IMPORT CONCEDIT

6.000,00

ATORGAMENT

25/11/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810018 Aportació per Activitats Fundació Perelló
BENEFICIARI

FUNDACIÓ PERELLÓ

NIF

G25373754

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

ACTIVITATS FUNDACIÓ PERELLÓ

IMPORT CONCEDIT

8.000,00

ATORGAMENT

16/12/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810021 Aport.Fundac.Cult.Castells Catalunya.Cicle Música
BENEFICIARI

FUNDACIÓ CASTELLS CULTURALS
DE CATALUNYA

NIF

G25328345

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

CICLE MÚSICA ALS CASTELLS

IMPORT CONCEDIT

16.000,00

ATORGAMENT

4/11/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810038 Aportació Càtedra Periodisme
BENEFICIARI

UNIVERSITAT DE LLEIDA

NIF

Q7550001G

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

CÀTEDRA DE PERIODISME (7A SETMANA DE LA COMUNICACIÓ)

IMPORT CONCEDIT

3.000,00

ATORGAMENT

29/11/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810040 Aportació al Premi Cercle de Belles Arts
BENEFICIARI

CERCLE BELLES ARTS

NIF

G25023631

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

XXVI PREMI CERCLE DE BELLES ARTS DE LLEIDA

IMPORT CONCEDIT

3.606,00

ATORGAMENT

19/11/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810045 Aportació Activitats Fundació Guillem Viladot
BENEFICIARI

FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT

NIF

G25493693

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

EXPOSICIÓ ELS LLIBRES DE TON SIRERA

IMPORT CONCEDIT

9.000,00

ATORGAMENT

12/11/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810047 Aportació Premi Literari “”El temps de les cireres
BENEFICIARI

NIF

AJNT. SERÒS

P2525400D

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

PREMI LITERARI “EL TEMPS DE LES CIRERES” 2010

IMPORT CONCEDIT

6.000,00

ATORGAMENT

12/11/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810048 Aport act.Omnium Cultural delegació Lleida
BENEFICIARI

ÒMNIUM CULTURAL

NIF

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

G08310070

III JORNADA DEL FET NACIONAL A L’EUROPA DEL SEGLE XXI I
PREMI LITERARI JUVENIL ENRIC FARRENY(2010)

IMPORT CONCEDIT

7.500,00

ATORGAMENT

12/11/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810049 Aport.Centre d’Estudis de Parla catalana
BENEFICIARI

COORD. CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA
CATALANA

NIF

G25314048

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

PROJECTES I PUBLICACIONS 2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

18.000,00

19/11/2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

32.000,00

25/11/2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

36.000,00

15/10/2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

12.000,00

22/12/2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810058 Conv.Assoc.Arseguel i Acordionistes Pirineu
BENEFICIARI

ASSOC. ARSÈGUEL I ACORDIONISTES
DEL PIRINEU

NIF

G25060336

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

35A TROBADA AMB ELS ACORDIONISTES DEL PIRINEU (ANY 2010)

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810059 Conveni Curs Internac. Música i Festival d’Estiu
BENEFICIARI

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE
LA MÚSICA DE CERVERA

NIF

G25073198

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

XXIX CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA I XXX FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CERVERA

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810062 Aportació Premis Lleida
BENEFICIARI

INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ
CULTURAL DE LLEIDA

NIF

P2500075C

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

PREMIS DE NARRATIVA “PREMIS LLEIDA 2009” (8è EDICIÓ)

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810067 Aportació premi literari Lletres
BENEFICIARI

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

NIF

P7500007E

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

PREMI LITERARI 7LLETRES (ANY 2010)

6.000,00

19/11/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810074 Aportació Assoc. Celler Espectacles
BENEFICIARI

ASSOCIACIÓ EL CELLER D’ESPECTACLES

NIF

G25657628

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

ACTIVACIÓ TEATRAL DEL TERRITORI DE LLEIDA 2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

25.000,00

19/11/2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

20.000,00

29/11/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810075 Aport. Cicle Assoc. Concòrdia i Pau La Seu Vella
BENEFICIARI

ASSOCIACIÓ CONCÒRDIA

NIF

G25660788

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

MÚSICA DE PAU A LA SEU VELLA. 2010 “CONCÒRDIA”

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810079 Conveni Acadèmia Cinema Català
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NIF

J64816515

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

1 DE FEBRER DE 2011
IMPORT CONCEDIT

DIFUSIÓ DE L’ACADÈMIA I DELS SEUS PROFESSIONALS (LLOGUER DE L’ESPAI
DEL TEATRE PER LA GALA)

8.000,00

ATORGAMENT

19/11/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810082 Aportació Centre d’Art i Natura de Farrera
BENEFICIARI

AMICS DEL CENTRE D’ART I
NATURA DE FARRERA

NIF

G25405168

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

IMPORT CONCEDIT

COL·LECCIÓ LA LLOSERA (PUBLICACIONS PROVINENTS DE SEMINARIS I CURSOS QUE
ORGANITZA EL CENTRE)

4.300,00

ATORGAMENT

10/11/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4810092 Aportació Fundació ICAROS Projecte Trementinaires
BENEFICIARI

FUNDACIÓN PRIVADA ÍCAROS

NIF

G25667809

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

11.000,00

19/11/2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

PANORAMIX (II FASE). RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE LES TREMENTINAIRES

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 4890008 Universitat d’Estiu UDL
BENEFICIARI

UNIVERSITAT DE LLEIDA

NIF

Q7550001G

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

UNIVERSITAT D’ESTIU UDL

6.500,00

10/11/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 334 7620003 Equipaments Culturals: béns immobles(ens Locals)
BENEFICIARI

NIF

AJNT. ALBESA
AJNT. ALGUAIRE
AJNT. ALMACELLES

P2500800D
P2501600G
P2501900A

AJNT. ALÒS DE BALAGUER
AJNT. BALAGUER
AJNT. BELLVÍS

P2502200E
P2504900H
P2506100C

AJNT. BENAVENT DE SEGRIÀ
AJNT. CASTELLNOU DE SEANA
AJNT. FULLEDA
AJNT. GUIMERÀ
AJNT. MONTELLÀ I MARTINET
AJNT. MONTOLIU DE SEGARRA
AJNT. NALEC
AJNT. PUIGVERD DE LLEIDA
AJNT. SERÒS
AJNT. SOLSONA
AJNT. TORREBESSES
AJNT. VALLS D’AGUILAR, LES
AJNT. VERDÚ
AJUNTAMENT DE MENÀRGUENS

P2506300I
P2508000C
P2512300A
P2513800I
P2517700G
P2517800E
P2518300E
P2522500D
P2525400D
P2525700G
P2528300C
P2518500J
P2530300I
P2516900D

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

IMPORT CONCEDIT

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CENTRE CÍVIC D’ALBESA
PROJECTE ADEQUACIÓ LOCAL MUNICIPAL DESTINAT A EQUIPAMENT MUNICIPAL DE JOVENTUT
INSTAL·LACIÓ DE L’ASCENSOR I PLATAFORMA ADAPTADA EN UN
EDIFICI HISTÒRIC DECLARAT BCIN, DE TITULARITAT MUNICIPAL
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE LES ESCOLES VELLES PER AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’ESTUDIS GEOLÒGICS
ARRANJAMENT DE COBERTA I TANCAMENTS DEL TEATRE DE BALAGUER
CONSTRUCCIÓ CASAL CULTURAL SEBASTIÀ SERRANO 2ONA. FASE CONSISTENT
PART DESTINADA UBICACIÓ ENTITATS SOCIO-CULTURALS
AJUT A EQUIPAMENTS CULTURALS-BENS IMMOBLES- PROJECTE D’OBRA MENOR INTERIOR DE LOCAL CÍVIC
ARRANJAMENT DE LA SALA DESTINADA A USOS SOCIO-CULTURALS DITA “CASALET”
ADEQUACIÓ D’UN ESPAI DE LA COOPERATIVA PER A LA RECUPERACIÓ
ADEQUACIÓ PARCIAL DEL CENTRE SOCIOCULTURAL DE GUIMERÀ
EQUIPAMENT SOCIAL A MONTELLÀ
SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE L’EDIFICI DE LES ESCOLES DEL NUCLI DE VILAGRASSETA (LOCAL SOCIAL)
CONSOLIDACIÓ DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE NALEC
CENTRE CÍVIC DE PUIGVERD DE LLEIDA (COMPLEX POLIESPORTIU )
CLIMATITZACIÓ SALA GRAN DEL CASAL SOCIAL DE SERÒS
REFORMA FUSTERIA EXTERIOR PLANTA BAIXA DEL CASAL DE CULTURA
SALA POLIVALENT I CASAL SOCIAL. ANTIC CASAL REPUBLICÀ
REHABILITACIÓ CENTRE CÍVIC I DE SERVEIS A LA CIUTADANIA DE LES VALLS D’AGUILAR
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA DEL CASAL MUNICIPAL DE VERDÚ I OBRES COMPLEMENTÀRIES
NOVA COBERTA DEL CASAL CULTURAL

ATORGAMENT

12.000,00
15.000,00
11.000,00

29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010

11.000,00
12.000,00
18.000,00

29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010

12.000,00
12.000,00
15.000,00
6.000,00
20.000,00
12.000,00
15.000,00
18.000,00
11.000,00
12.000,00
20.000,00
20.000,00
11.000,00
12.000,00

29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

30.000,00

19/11/2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

Crèdit pressupostari: 2010 070 335 4810025 Aportació Cor de Cambra Auditori Lleida
BENEFICIARI

COR DE CAMBRA DE L’AUDITORI
ENRIC GRANADOS

NIF

G25395427

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

ACTIVITATS DEL COR PER A L’ANY 2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 335 4810030 Aportació cicle Jazz Tardor
BENEFICIARI

QUADRANT PRODUCCIONS, SCP

NIF

E25395302

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

CICLE DE JAZZ TARDOR

3.000,00

27/12/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 335 4810031 Aportació festival Som Cinema
BENEFICIARI

SUGGERIMENTS, SCP

NIF

E25552142

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

4A MOSTRA DE CINEMA I AUDIOVISUAL CATALÀ SOM CINEMA DE MOLLERUSSA

IMPORT CONCEDIT

9.000,00

ATORGAMENT

12/11/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 335 4810032 Aportació festival folk Músiques Disperses
BENEFICIARI

GUERSSEN MUSICAL ADVENTURES, SL

NIF

B25608639

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

FESTIVAL FOLK MÚSIQUES DISPERSES

IMPORT CONCEDIT

6.000,00

ATORGAMENT

25/11/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 335 4810051 Aportació Patronat Passió Cervera
BENEFICIARI

NIF

PATRONATO DE LA PASSIÓN DE CERVERA G25009887

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

REPRESENTACIONS DE LA PASSIÓ DE CERVERA 2010 -PUBLICITAT-

IMPORT CONCEDIT

9.000,00

ATORGAMENT

16/11/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 335 4810052 Aportació Festival Música Antiga Seu d’Urgell
BENEFICIARI

AJNT. SEU D’URGELL, LA

NIF

P2525200H

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

FESTIVAL DE MÚSICA INTERNACIONAL DE LA SEU D’URGELL (JOAN BRUDIEU)

IMPORT CONCEDIT

8.000,00

ATORGAMENT

22/12/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 335 4810068 Aportació Coral Shalom: cicle Musiquem Lleida
BENEFICIARI

CORAL SHALOM

NIF

G25058819

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

VÈ FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA “MUSIQUEM LLEIDA”

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

15.000,00

19/11/2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

38.000,00
38.000,00

29/10/2010
29/10/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 336 7620002 Restauració Patrimoni Arquitèctonic (Ens Locals)
BENEFICIARI

AJNT. ÀGER
AJNT. AGRAMUNT

NIF

P2500200G
P2500300E

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

RESTAURACIÓ DE LA COL·LEGIATA DE SANT PERE D’ÀGER – PALAU VESCOMPTAL
REHABILITACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT LLORENÇ DE MAFET-FASE 1

1 DE FEBRER DE 2011
BENEFICIARI

9
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NIF

AJNT. ALGUAIRE

P2501600G

AJNT. ARTESA DE SEGRE
AJNT. AVELLANES I SANTA LINYA
AJNT. BAIX PALLARS
AJNT. BASSELLA
AJNT. CAMARASA

P2504100E
P2504500F
P2512600D
P2505300J
P2507400F

AJNT. CASTELL DE MUR
AJNT. COGUL, EL
AJNT. COLL DE NARGÓ

P2518100I
P2509100J
P2509200H

AJNT. FULLEDA
AJNT. GRANJA D’ESCARP, LA
AJNT. MONTGAI

P2512300A
P2513100D
P2517400D

AJNT. MONTORNÈS DE SEGARRA
AJNT. OLIANA
AJNT. ORGANYÀ
AJNT. PERAMOLA

P2518000A
P2518700F
P2519400B
P2520600D

AJNT. PINELL
AJNT. PONT DE SUERT

P2520700B
P2521600C

AJNT. RINER
AJNT. SALÀS DE PALLARS
AJNT. SANT GUIM DE FREIXENET
AJNT. SENTERADA
AJNT. SUNYER
AJNT. TORRE DE CABDELLA, LA
AJNT. VALLBONA DE LES MONGES

P2522800H
P2523400F
P2523600A
P2525100J
P2526400C
P2528400A
P2530000E

AJNT. VERDÚ
AJNT. VILANOVA DE LA BARCA
BISBAT D’URGELL

P2530300I
P2531700I
R2500008D

PATRONAT MUNICIPAL DURAN I SANPERE P7520001D

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

OBRA DE RESTAURACIÓ, REHABILITACIÓ, CONSERVACIÓ I CONSOLIDACIÓ
A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL MARE DE DÉU DEL MERLI A ALGUAIRE
CONSOLIDACIÓ D’UNS TRULLS DE VÍ A ANYÀ
RESTAURACIÓ FAÇANES ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE LES AVELLANES
OBRES DE RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ A L’ESGLÉSIA DE SANT ANDREU DE BAÉN
REHABILITACIÓ DE COBERTA DE L’ESGLÉSIA D’ALTÈS
PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DEL
CASTELL DE SANT LLORENÇ DE MONTGAI, 2ª FASE
RESTAURACÓ PINTURES ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE MUR
REFORMES A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DEL COGUL
REPARACIÓ DE LA COBERTA, FAÇANA I CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA DE
SANT SERNI DE GAVARRA
REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
CONSTRUCCIÓ DE COBERTA EN LA ERMITA DE SANT JAUME
RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA I DEL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE L’ASSUMPCIÓ DE BUTSÈNIT - MONTGAI
RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA I LATERAL DEL CEMENTIRI DE MONTORNÈS DE LA SEGARRA
REPARACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA DE LES ANOVES
ADEQUACIÓ ESPAIS HISTÒRICS VISITABLES ESGLÉSIA SANTA MARIA
NETEJA EN L’INTERIOR, ESTUDIS ARQUEOLÒGICS INICIALS I
CONSOLIDACIÓ BÀSICA ESTRUCTURAL DEL CASTELL DE PERAMOLA
RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ ESGLÉSIA ST. JAUME, TORRE I CAST
ESGLÉSIA DE SANT GIL DE PINYANA. RESTAURACIÓ DE LA DECORACIÓ
MURAL I CONSOLIDACIÓ DEFINITIVA DEL BÉ IMMOBLE
PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL CONJUNT DEL MIRACLE: SANTUARI I CASA GRAN
REHABILITACIÓ ESPAIS TRADICIONALS DE SALÀS DE PALLARS
CONSOLIDACIÓ REHABILITACIÓ TORRE VILALTA 4A FASE
RECUPERACIÓ DE LES ESGLÉSIES DE CADOLLA, LAREN I LLUÇÀ
INTERVENCIÓ I RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA LATERAL GÒTICA DE L’ESGLÉSIA DE SUNYER
REHABILITACIÓ COBERTA DE L’ESGLÉSIA DE MONT-RÓS
ESTUDIS PATOLOGIES CLAUSTRE MONESTIR SANTA MARIA VALLBONA
CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ FAÇANA ALA OEST CLAUSTRE
REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VERDÚ 3A. FASE
RESTAURACIÓ DE L’ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT DE VILANOVA DE LA BARCA
RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA I DEL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
DE L’ASSUMPCIÓ DE BUTSÈNIT D’URGELL
PLA INTEGRAL DE RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA MUSEU DURAN I SANPERE

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

20.000,00

29/10/2010

12.000,00
30.000,00
15.000,00
12.000,00
12.000,00

29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010

18.000,00
15.000,00
25.000,00

29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010

25.000,00
18.000,00
25.000,00

29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010

30.000,00
15.000,00
38.000,00
20.000,00

29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010

18.000,00
15.000,00

29/10/2010
29/10/2010

20.000,00
15.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
17.000,00
35.000,00

29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010

15.000,00
17.000,00
25.000,00

29/10/2010
29/10/2010
28/12/2010

17.000,00

29/10/2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

80.000,00
15.000,00

10/12/2010
10/12/2010

30.000,00

10/12/2010

IMPORT CONCEDIT

ATORGAMENT

Crèdit pressupostari: 2010 070 336 7620040 Intervenció Memorial Democràtic ens local
BENEFICIARI

NIF

AJNT. BORGES BLANQUES, LES
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

P2507000D
P7500005I

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

P7500007E

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

INTERIORISME I MUSEOGRAFIA DE L’ESPAI MACIÀ
RECUPERACIÓ D’ESPAIS DE MEMÒRIA A LA ZONA CENTRE I SUD DEL
CAP DE PONT DE BALAGUER 2010
ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE L’ALA NORD DE L’EDIFICI DE LA
UNIVERSITAT COM A CENTRE D’INTERPRETACIÓ MEMORIAL DEMOCRÀT

Crèdit pressupostari: 2010 070 338 4810053 Aportació activitats culturals Carnaval Solsona
BENEFICIARI

NIF

ASSOCIACIÓ DE FESTES DEL CARNAVAL
DE SOLSONA

G25053307

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

ACTIVITATS CULTURALS CARNAVAL DE SOLSONA

9.000,00

27/12/2010

Crèdit pressupostari: 2010 070 338 4810054 Aportació activitats culturals Aquelarre Cervera
BENEFICIARI

AJNT. CERVERA

NIF

P2508400E

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

XXXIII AQUELARRE DE CERVERA (27,28 I 29 D’AGOST 2010)

IMPORT CONCEDIT

9.000,00

Lleida, 19 de gener de 2011
El president, Jaume Gilabert i Torruella
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

−♦−
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS
ANUNCI

835

Convocatòria d’ajuts 2011
La Junta Rectora número 1/2011, de 28 de gener de 2011, va
aprovar la convocatòria d’ajuts per a l’any 2011 amb les
determinacions bàsiques següents:
1. Determinació del crèdit disponible per a l’atorgament dels
ajuts
Conservatoris i escoles de música
Partida: 2011 070 335 4620000
Crèdit pressupostari: 30.000 euros

Emissores de ràdio municipals
Partida: 2011 070 337 4620009
Crèdit pressupostari: 20.000 euros
Publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal
Partida: 2011 070 337 4620008
Crèdit pressupostari: 40.000 euros
Projectes Culturals
Partida: 2011 070 334 4620005
Crèdit pressupostari: 175.000 euros
Publicacions d’interès local i comarcal
Partida: 2011 070 334 4620003
Crèdit pressupostari: 90.000 euros
Restauració de patrimoni arquitectònic

ATORGAMENT

19/11/2010
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Partida: 2011 070 336 7620002
Crèdit pressupostari: 430.000 euros
Equipaments culturals (béns immobles)
Partida: 2011 070 334 7620003
Crèdit pressupostari: 165.000 euros
Equipaments culturals (béns mobles)
Partida: 2011 070 336 7620006
Crèdit pressupostari: 50.000 euros
2. Terminis de presentació de sol·licituds
Des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província i fins al dilluns 28 de febrer de 2011, a les 14 hores:
Conservatoris i escoles de música
Emissores de ràdio municipals
Des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província i fins al divendres 4 de març de 2011, a les 14 hores:
Restauració de patrimoni arquitectònic
Equipaments culturals (béns immobles)
Equipaments culturals (béns mobles)
Des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província i fins al dilluns 14 de març de 2011, a les 14 hores:
Publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal
Projectes Culturals
Publicacions d’interès local i comarcal
NÚMERO 13
Les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions
de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms són les
publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 137, de
6 d’octubre de 2005.
Les bases específiques reguladores de les línies d’ajut que es
convoquen són les publicades en el Butlletí Oficial de la
Província número 33, de 6 de març de 2010.
Les bases reguladores generals i específiques i els models
normalitzats es troben en l’adreça d’Internet de l’IEI
(http://www.fpiei.cat).
Lleida, 28 de gener de 2011
El president, Jaume Gilabert i Torruella
El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

−♦−
CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
EDICTE

1 DE FEBRER DE 2011
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Aprovat amb caràcter definitiu l’establiment del preu públic del
servei de deixalleria de conformitat amb l’acord del Ple del
Consell Comarcal del 18 de novembre del 2010 es publica a
continuació el text íntegre de l’ordenança que el regula.
ORDENANCES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS
Preu públic corresponent a la prestació del servei de
deixalleria no obligatori
Article 1. Fet imposable
De conformitat amb el que preveu l’article 41 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, aquest Consell
Comarcal estableix el preu públic corresponent a la prestació del
servei de deixalleria, en concepte de disposició i gestió de residus
en les instal·lacions de les deixalleries gestionades pel Consell
Comarcal del Segrià, per sobre del llindar establert de disposició
gratuïta, i d’acord amb la normativa legal vigent de gestió de
residus i protecció del medi ambient.
El fet imposable dependrà de la tipologia del residu lliurat,
atenent els seus costos de gestió (emmagatzematge, transport,
tractament, administració i inspecció i control).

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança tots els industrials i els ciutadans que sobrepassin les
aportacions establertes com a màximes i els usuaris admesos
segons el reglament comarcal d’ús de les deixalleries gestionades
pel Consell Comarcal del Segrià, que lliurin residus en les
condicions que estableix el mateix, per sobre del límit quantitatiu
gratuït establert en el reglament del servei.
Article 3. Quantia
El preu públic originat per la prestació del servei serà el que a
continuació es relaciona, atenent la naturalesa del residu:
TIPUS DE RESIDU

Voluminosos (mobles, trastos
vells i fustes)
Pneumàtics

Matalassos
Runa
Poda
Envasos comercials
Envasos de residus especials
Vidre pla o laminat
Pastosos (pintures, vernissos, etc.)
Dissolvents (líquids de cotxe,
neteja, bricolatge, etc.)
Aerosols

UNITAT DE MESURA

COST PER UNITAT

Furgoneta petita (2 m3)
Furgoneta mitjana (3 m3)
Furgoneta gran (6 m3)
Unitat

12,15 euros/m3

Pneumàtic de turisme:
3,62 euros/unitat
Pneumàtic de vehicles pesants:
4,84 euros/unitat
Unitat
14,54euros/unitat
Furgoneta petita (2 m3) Runa neta: 10,92 euros/m3
Furgoneta mitjana (3 m3) Runa bruta: 21,84 euros/m3
Runa molt bruta: 36,40 euros/m3
Furgoneta petita (2 m3)
12,15 euros/m3
Furgoneta mitjana (3 m3)
Furgoneta petita (2 m3)
12,15euros/m3
Furgoneta mitjana (3 m3)
Furgoneta gran (6 m3)
Litre
0,0426 euros/litre
Unitat
1,22 euros/unitat
Kg
1,49 euros/kg
Kg
Kg

Tòners d’impressora i de fotocopiadora

Kg

Electrodomèstics amb CFC’s
Residus d’aparells elèctrics
i electrònics (RAEE)
Porexpan

Unitat
Unitat
Furgoneta petita (2 m3)
Furgoneta mitjana (3 m3)
Furgoneta gran (6 m3)

1,12 euros/kg
Buits: 1,86 euros/kg
Plens 3,78 euros/kg
Buits: 0,41 euros/kg
Plens 3,66 euros/kg
3 euros/unitat
0,5 euros/unitat
3,5 euros/m3

Es considera una furgoneta petita els vehicles tipus Renault
Express, Citroën C14, Kangoo, Partner, i anàlegs; furgoneta
mitjana els vehicles del tipus Vanette, Expert, Jumper, i anàlegs;
i furgoneta gran els vehicles del tipus Ford Trànsit, Movano, i
anàlegs. Quan hi hagi dubte sobre la capacitat d’una furgoneta,
l’usuari mostrarà la fitxa tècnica del vehicle per a les oportunes
comprovacions.
Article 4. Autorització
El Consell Comarcal podrà donar autorització per a disposar
quantitats superiors al límit màxim admissible, de manera
puntual, atenent a peticions formals concretes, quan s’estimi que
no es perjudica el bon funcionament de les instal·lacions ni
s’augmenten els costos de gestió, mitjançant el pagament dels
preus públics corresponents.
Article 5. Normes d’aplicació
Els establiments comercials que vulguin ser usuaris de la
deixalleria es donaran d’alta com a tal a la seu del Consell
Comarcal. Atenent al municipi al que pertany l’activitat se li
assignarà la Deixalleria de referència. Per a poder-se donar d’alta
com a usuari de la deixalleria les activitats econòmiques hauran
de presentar una sol·licitud al Consell Comarcal, adjuntant la
següent documentació:
1) Còpia compulsada de la llicència d’activitats del seu
Ajuntament, per tal d’identificar adequadament el nom de
l’empresa i el municipi d’origen.
2) NIF de l’empresa.

1 DE FEBRER DE 2011
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3) Fotocòpia del compte corrent de l’empresa per a la
domiciliació bancària.
4) El/s número/s de matrícula del/s vehicle/s amb què són
aportats els residus a l’empresa.
5) Informació completa dels tipus de residus que l’empresa
lliurarà a la deixalleria (nom comercial, tipus de substància
química, etc.), i de les quantitats aproximades que s’aportaran
mensualment/trimestralment o anualment, atenent els nivells
màxims admissibles en les instal·lacions.
6) Signatura d’un document formalitzat d’acceptació de les
condicions econòmiques i de pagament d’aquest servei; de la
normativa de funcionament d’aquestes instal·lacions; i de
responsabilitat penal i civil per riscos associats a la omissió
d’informació voluntària o involuntària en relació amb els residus
especials.
El Consell Comarcal avaluarà les sol·licituds i les acceptarà
segons si per les característiques i quantitats dels residus aportats
són aptes per a la gestió en les instal·lacions de la deixalleria.
En cada aportació que l’activitat econòmica faci a la
deixalleria, rebrà un albarà que especificarà la data, i el tipus i
quantitat de residus aportats. Trimestralment el Consell
Comarcal remetrà factura pels residus aportats a la deixalleria,
d’acord amb els preus públics que estableix la present
ordenança fiscal.
Al final de cada exercici de facturació es comunicarà a les
empreses que hagin superat les quantitats màximes admissibles,
la revocació de l’autorització per a futures aportacions, si escau,
i la obligatorietat de disposar d’un gestor privat de residus per a
l’esmentada gestió.
Article 6. Impagament
En cas de dos mesos d’impagament el beneficiari serà exclòs del
servei i es procedirà al cobrament del deute pels mitjans
legalment establerts.
Article 7. Vigència
L’ordenança entrarà en vigor en el termini de 15 dies des de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i
tindrà vigència fins que s’acordi la seva modificació o derogació.
Lleida, 24 de gener de 2011
El president, Ricard Pons Pico

Lleida, al DOGC i al tauler d’anuncis comarcal, perquè es puguin
presentar suggeriments
Sisè. En cas que no se’n presentin considerar aprovat
l’establiment del servei de deixalleria, fent públic el text íntegre
del reglament al BOP de Lleida.
Lleida, 24 de gener de 2011
El president, Ricard Pons Pico

−♦−
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
ANUNCI

803

Aprovació de plecs de clàusules
per procediment negociat sense publicitat
La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Solsonès, en la
sessió de data 20 de gener de 2011, ha aprovat, entre altres, la
contractació, la despesa i el plec de clàusules administratives
particulars que han de regir el procediment negociat sense
publicitat per dur a terme les actuacions següents:
a) Projecte bàsic i d’execució d’actuacions de protecció i
seguretat a la xarxa de camins d’interès comarcal del Solsonès,
1a part de la 2a fase
b) Modificat de la Memòria valorada dels treballs de
manteniment de la xarxa de camins comarcals del Solsonès,
anualitat 2010, fase 5: reparació de flonjalls i senyalització
horitzontal
Els esmentats plecs de clàusules s’exposen al públic durant un
termini de 20 dies, comptats a partir de l’endemà de la inserció
d’aquest anunci al BOP i al DOGC, perquè es puguin presentar
reclamacions, considerant-se definitivament aprovats en el
supòsit que no se’n presentin, i havent d’ésser resoltes, en cas de
la seva formulació, pel mateix Òrgan de contractació.
El present anunci s’insereix de conformitat amb el disposat a
l’article 227 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.
Solsona, 26 de gener de 2011
El president, Marià Chaure i Valls

−♦−

−♦−
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
EDICTE

718

De conformitat amb el que disposa l’article 160 del Decret
179/1995 de 13 de juny que aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals s’exposa al públic
l’expedient instruït per a l’establiment del servei de
deixalleria. Es transcriu a continuació la part resolutòria de
l’acord del Ple del 18 de novembre de 2010 adoptat per
unanimitat, que diu el següent:
Primer. Establir el servei de deixalleria per als municipis de la
comarca del Segrià que deleguin al Consell Comarcal la prestació
d’aquest servei.
Segon. Aprovà l’informe sobre el cost econòmic de funcionament
del servei redactat per la gerència comarcal i el sistema de
finançament mitjançant les aportacions econòmiques dels
municipis, preus públics i recuperació de materials.
Tercer. Establir com a forma de gestió del servei la gestió
indirecta.
Quart. Aprovà inicialment el reglament regulador del servei de
deixalleries comarcals.
Cinquè. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de
trenta dies mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de

AJUNTAMENT DE LLEIDA
LLICÈNCIA D’OBRES
EXP. 57/10
ANUNCI

715

JMD ALLUE, SL ha sol·licitat llicència per la construcció
d’edifici destinat a millorar l’equipament pel personal i oficina de
l’explotació ramadera, al polígon 1 parcel·la 142 de Sucs (Pla de
la Calàndria de Sucs)
Es fa públic per a general coneixement, advertint que l’esmentat
expedient romandrà exposat a informació pública al Negociat de
llicències d’obres majors, per un període d’un mes, de
conformitat amb el procediment establert a l’art. 48 del DL
1/2010, de 3 d’agost i la Llei 30/92 del Règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú.
Lleida, 10 de gener de 2011
La tinent d’alcalde, Marta Camps i Torrens

−♦−
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AJUNTAMENT DE BALAGUER
EDICTE

823

PRESSUPOST GENERAL 2011
Havent-se aprovat inicialment el pressupost general per a l’exercici de l’any 2011 i la plantilla de personal de l’Ajuntament de Balaguer
i dels seus Organismes Autònoms, el dia 30 de desembre de 2010, i considerant-se aprovat amb caràcter definitiu, atès que no existeix
cap reclamació, en compliment del que estableix l’article 169.3 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es fa públic el següent:
CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER
INGRESSOS, EXERCICI DE 2011, IMPORT EN EUROS
ORGANISME
PRESSUPOST

AJUNTAMENT
DE BALAGUER

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
Totals

6.596.000,00
200.000,00
2.385.540,00
3.841.661,20
173.110,00
150.000,00
203.893,28
50.000,00
0,00
13.600.204,48

INSTITUT MUNICIPAL
PROGRÉS I CULTURA

PATRONAT MUNICIPAL
ESCOLA TALLER

547.580,00
3.126.912,00
20,00

TRANSFERÈNCIES
INTERNES

6,00
593.971,39
6,00

2.637.000,00

593.983,39

2.637.000,00

PRESSUPOST
CONSOLIDAT 2011

6.596.000,00
200.000,00
2.933.126,00
4.925.544,59
173.136,00
150.000,00
203.893,28
56.000,00
0,00
15.237.699,87

6.000,00
3.680.512,00

DESPESES, EXERCICI DE 2011, IMPORT EN EUROS
ORGANISME
PRESSUPOST

AJUNTAMENT
DE BALAGUER

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
Totals

5.496.517,25
2.898.100,00
475.960,00
2.929.334,00
353.893,28
0,00
50.000,00
1.396.399,95
13.600.204,48

INSTITUT MUNICIPAL
PROGRÉS I CULTURA

PATRONAT MUNICIPAL
ESCOLA TALLER

2.274.210,00
1.272.802,00
8.200,00
119.300,00

TRANSFERÈNCIES
INTERNES

PRESSUPOST
CONSOLIDAT 2011

493.895,45
97.887,94
200,00

8.264.622,70
4.268.789,94
484.360,00
411.634,00
355.893,28
0,00
56.000,00
1.396.399,95
15.237.699,87

2.637.000,00
2.000,00

6.000,00
3.680.512,00

593.983,39

2.637.000,00

AJUNTAMENT DE BALAGUER
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL CORRESPONENT A 2011
D = Denominació; G = Grup; N = Nivell CD; P = Nombre de places; V = Vacants i interins; TP = jornada a temps parcial.
ESCALA, SUBESCALA I CLASSE I DENOMINACIÓ

G

N

P

V

TP

A1
A1

29
25

1
1

1
1

0
0

A1
C1
C1
C1
C2
AA.PP.

25
22
22
16
16
14

1
4
1
3
2
1

1
2
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

A1
A2
A2

29
24
20

1
1
1

1
1
1

0
0
0

A2
C2
C2
C2
C2
AA.PP.

24
18
16
16
16
14

1
1
17
1
1
1

0
0
8
1
0
0

0
0
0
0
0
0

1
15

0
0

0
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERSONAL FUNCIONARI
I)
FUNCIONARIS AMB HABILITACIO DE CARÀCTER NACIONAL
SECRETARI
INTERVENTOR
II)
A)
B)

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
SUBESCALA TÈCNICA
SUBESCALA ADMINISTRATIVA

C)
SUBESCALA AUXILIAR
D)
SUBESCALA SUBALTERNA
III) ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
A)
SUBESCALA TÉCNICA
A) CLASSE: TÈCNICS SUPERIORS
B)
CLASSE: TÈCNICS MITJOS
B)
A)

SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS
CLASSE: POLICIA LOCAL

B)

CLASSE: PERSONAL D’OFICIS

TRESORER
CAP UNITAT TÈCNICA
CAP ADMINISTRACIÓ OFICINA TÈCNICA
ADMINISTRATIUS
AUXIILAR ADMINISTRATIU
CONSERGE

ECONOMISTA
APARELLADOR
TÈCNIC INTERVENCIÓ
INSPECTOR
CAPORAL
GUARDIES
ENCARREGAT. AIGUA I LLUM
OFICIAL JARDINER
AUXILIAR SERVEI D’AIGUA

FUNCIONARIS EVENTUALS
REGIDOR AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA
REGIDOR AMB DEDICACIO PARCIAL
PERSONAL LABORAL
ARQUITECTE - CAP OFICINA TÈCNICA
ARQUITECTE
COORDINADOR ACTIVITATS ESPORTIVES
COORDINADOR MONITORS I SOCOR.
TÈCNIC ARXIUS I DOCUMENTACIÓ
TÈCNIC INFORMÀTIC
TÈCNIC IMMIGRACIÓ
DELINIANT
ADM. ESPECIALISTA RRHH
ADM. ESPECIALISTA GESTIÓ TRIBUTÀRIA
SOBRESTANT

A1
A1
A2
C2
A2
A2
A2
C1
C1
C1
C1

29
25
20
16
20
20
20
20
19
19
16
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ESCALA, SUBESCALA I CLASSE I DENOMINACIÓ

G

ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
MAJORDOM
ENCARREGAT D’OBRES
ENCARREGAT DE JARDINS
ENCARREGAT ESCORXADOR
OFICIAL ESCORXADOR
OFICIALS OFICIS
CONSERGES
CONSERGES D’ESCOLA
PERSONAL DE NETEJA
AUXILIAR D’OBRES
SOCORRISTES
MONITORS NATACIÓ
PEONS

C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
AA.PP.
AA.PP.
AA.PP.
AA.PP.
C2
C2
AA.PP.

N

16
16
16
16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
14

SUMA

P

V

TP

6
10
1
1
1
1
1
11
4
4
8
1
3
5
28
151

3
7
1
0
1
0
0
8
4
1
5
0
3
5
11
76

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17

PLANTILLA IMPIC, 2011
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

PERSONAL FUNCIONARI
SUBESCALA ADMINISTRATIVA
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TÈCNICA
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI

GRUP

PLACES

C1

1

0

A2

1
2

0
0

DENOMINACIÓ

PERSONAL LABORAL
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
TOTAL PERSONAL LABORAL

TÈCNIC SUPERIOR
TÈCNIC MITJANS
TÈCNIC ESPECIALISTA
TÈCNIC AUXILIAR
PERSONAL D’OFICIS NO QUALIFICATS
SUBALTERNS

VACANTS

GRUP

PLACES

VACANTS

A1
A2
C1
C2
E (AP)
E (AP)

1
32
14
20
8
4
79

1
17
8
18
6
1
51

1
1
2

0
0
0

PERSONAL EVENTUAL
GERENT
DIRECTOR TÈCNIC
TOTAL PERSONAL EVENTUAL

D’acord amb l’article 171.1 de l’esmentat Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, contra l’esmentat expedient de pressupost
general 2011, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de la publicació d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Balaguer, 28 de gener de 2011
L’alcalde, Miquel Aguilà i Barril

−♦−
AJUNTAMENT DE CERVERA
EDICTE

704

Havent-se exposat al públic el pressupost consolidat de la Paeria de Cervera, corresponent a l’exercici de 2011 i la plantilla orgànica,
segons s’anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número 4, de data 6 de gener de 2010, i aprovat definitivament, d’acord amb
l’establert a l’article 169.3 del Reial Decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
es fa públic a continuació el pressupost resumit a nivell de capítols i la plantilla orgànica.
Contra l’aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest
edicte, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia.
PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOL I DENOMINACIÓ

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6 Alineació de béns patrimonials
7. Transferències de capital
9. Passius financers
Total pressupost d’ingressos

AJUNTAMENT

3.966.178,00
108.000,00
1.009.900,53
2.858.786,38
22.710,00
156.630,27
789.736,55
302.336,15
9.214.277,88

C.M.C.

9.500,00
40.000,00
20,00

PATRONAT D.S.

5.500,00
110.914,13
120,20

CON. MÚSICA PAT. COMPLETES

217.086,00
713.599,00
50,00

15.796,79

930.735,00

15.796,79

26.879,85
49.520,00

143.414,18

TOTAL

3.966.178,00
108.000,00
1.241.986,53
3.739.096,30
22.900,20
156.630,27
816.616,40
302.336,15
10.353.743,85

TRAN. INTERNES

E. CONSOLIDAT

252.946,79

3.966.178,00
108.000,00
1.241.986,53
3.486.149,51
22.900,20
156.630,27
816.616,40
302.336,15
10.100.797,06

TRAN. INTERNES

E. CONSOLIDAT

252.946,79

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL I DENOMINACIÓ

1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
6. Inversions reals

AJUNTAMENT

3.165.086,71
2.770.465,68
171.245,36
884.089,99
1.630.096,50

C.M.C.

PATRONAT D.S.

46.870,00
250,00
2.400,00

21.687,87
83.785,55
300,00
115,00
37.525,76

CON. MÚSICA PAT. COMPLETES

824.848,74
49.448,62
7.000,00
49.437,64

7.550,00
60,00

TOTAL

4.011.623,32
2.958.119,85
178.855,36
886.604,99
1.717.059,90

252.946,79

4.011.623,32
2.958.119,85
178.855,36
633.658,20
1.717.059,90
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CAPÍTOL I DENOMINACIÓ

AJUNTAMENT

7. Transferències de capital
9. Passius financers
Total pressupost de despeses

42.700,00
550.593,64
9.214.277,88

C.M.C.

49.520,00

PATRONAT D.S.

143.414,18

CON. MÚSICA PAT. COMPLETES

930.735,00

7.610,00

TOTAL

42.700,00
550.593,64
10.345.557,06

TRAN. INTERNES

E. CONSOLIDAT

252.946,79

42.700,00
550.593,64
10.092.610,27

PLANTILLA ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL - SITUACIÓ PLAÇA - EXERCICI 2011
I) Funcionaris de carrera
DENOMINACIÓ

NÚM.

COBERTA

VACANT

Secretari General

1

-

Interventor

1

Vicesecretari

A EXT.

GRUP

CD

JOR.

1

A1

27

C

1

-

A1

27

C

1

1

-

A2

26

C

Cap Secretaria
Tècnic superior

1
2

-

1
2

A1
A1

23
22

C
C

Tècnics mitjans

8

-

8

A2

20

C

Administratius

3
1
1
1
2

3
1

1
1
1
1

C1
C1
C1
C1
C1

19
18
18
16
15

C
C
TP
C
C

Ordenances

2
2
3

1

2
2
2

C2
C2
AP

13
12
14

C
C
C

Arquitectes
Tècnic museu

1
1

-

1
1

A1
A1

23
20

C
C

Arquitecte tècnic - aparellador
Bibliotecària

1
1

-

1
1

A2
A2

20
20

C
C

Delineant - sobreestant
Policia d’obres

1
1

1

1

C1
C1

17
16

C
C

Sergent
Caporal
Agents

1
1
6
2
45

1
1
6
16

2
29

A2
C1
C2
C2

21
19
16
15

C
C
C
C

1

NÚM.

COBERTA

VACANT

A EXT.

GRUP

CD

JOR.

1
2
8
1
1
1

1
2
8
1
1
1

-

1*
2*
8*
1*
1*
1*

A1
A1
A2
C1
C1
C1

23
22
20
18
16
15

C
C
C
C
C
C

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
-

2*
2*

C2
C2
C2
A2
C1
C1
C1
C2
C1
C2
C2
AP
AP
AP
C2
C2
AP
AP
A2
A2
A2
A2
A2
C1
A1

13
12
15
20
17
16
17
14
14
13
14
14
13
12
13
13
13
12
20
18
18
20
20
18
22

C
C
C
C
C
C
C
TP
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
TP
C
C
C
C

Escala Habilitació nacional
Subescala Secretaria
Subescala Intervenció - Tresoreria
Subescala Secretaria - Intervenció
1

Escala Administració general
Tècnics Administratius superiors
Tècnics administratius grau mig
Subescala Administrativa

Subescala Auxiliar
Auxiliars administratius
Subescala Subalterns
Subescala Tècnica
a) Tècnics superiors
b) Subescala Grau mig
c) Oficials tècnics
d) Personal d’oficis
Subescala Serveis especials

Total funcionaris
II) Quadre laboral (fix i temporal
DENOMINACIÓ

Administració General

Tècnic superior
Tècnics mitjans
Oficial administratiu
Auxiliar administratiu

Serveis tècnics
Brigada

Netejadora
Arquitecte tècnic / aparellador
Sobreestant
Delineant
Cap Brigada
Paleta Brigada
Electricista
Xofer
Operaris Brigada
Operari Cementiri
Operari neteja viària
Bibliotecària

Serveis culturals, esportius i educació
Tècnic Museu
Tècnic Educació
Tècnic Polítiques migratòries
Tècnic Cultura

1*
1*

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
-

2
1
1
1
1
1

1*
1*
-

1 DE FEBRER DE 2011
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DENOMINACIÓ

Tècnic Desenvolupament local
Educador carrer
Tècnic Joventut
Auxiliar administratiu
Netejadora
Vigilant Poliesportiu
Operari Piscina
Ordenança
Total laborals
Total funcionaris
Total laborals
Total llocs treball

NÚM.

COBERTA

VACANT

1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
61
45
61
106

-

1
1
1
1
2

1
1
3
1
1
1
1
1
44
16
44
60

17
29
17
46

A EXT.

GRUP

CD

JOR.

A1
C1
C1
C1
C2
C1
AP
AP
AP
AP
C2
AP
AP

22
18
14
14
13
14
12
13
13
13
13
14
12

C
C
C
C
C
C
C
C
TP
C
C
C
C

1*
23
1
23
24

PLANTILLA I SITUACIO DE LA PLAÇA EXERCICI 2011
Total funcionaris
Total laborals
Total llocs treball

PLACES
EN PLANTILLA

PLACES
COBERTES

PLACES NO
COBERTES

PLACES A
EXTINGUIR

PLACES VACANTS
FUNC. OCUPADES

45
61
106

16
44
60

29
17
46

1
23
24

5

PLACES VACANTS
LAB. OCUPADES

5

17
17

Plantejament de la plantilla de conformitat amb la nova normativa de funcionarització. 1ª a extingir en el moment que quedi vacant,
se substituiran per places de funcionaris.
Hi ha una plaça de funcionari que s’extingirà per jubilació.
Cervera, 25 de gener de 2011.
El paer en cap, Joan Valldaura i Pujol

−♦−
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
EDICTE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
786

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia
24/01/2011, es va aprovar les llistes cobradores corresponent al
següent expedient:
RE-VAR-2011/002. Prestació de serveis varis
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 al Servei de
Recaptació de l’Ajuntament situat a Portal de Cerdanya, 2 en
hores d’oficina.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General tributària i l’article 14.2.c)
del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’hisendes locals, es notifiquen col·lectivament
els rebuts derivats d’aquest padró.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de
la finalització del termini d’exposició al públic dels padrons
fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un
mes des de la seva interposició 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 la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori
del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori,
en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
que s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb
l’establert als article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
La Seu d’Urgell, 25 de gener de 2011
L’alcaldessa acctal., Teresa Casassas Canals

−♦−

ANUNCI PERÍODE DE COBRANÇA

787

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia
24/01/2011, es va aprovar les llistes cobradores corresponent al
següent expedient:
RE-VAR-2011/002. Prestació de serveis varis
Període de pagament: del 18 de gener de 2011 al 18 de març de
2011
El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació del
document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament en
qualsevol entitat bancària de les que hi consten; o al Servei de
Recaptació i Gestió Tributària situat a Portal de Cerdanya, 2, bx
(l’horari serà de 9 a 14 hores). El document cobratori serà tramès
al domicili fiscal dels contribuents. La no recepció del document
o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del
pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.
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. Pel mercat municipal, quan el concessionari autoritzi
la domiciliació del pagament, aquest es fraccionarà en dues
vegades i aquests fraccionaments es remesaran a les entitats
bancàries durant el primer i tercer trimestre de l’any.
Transcorregut el període de pagament voluntari, s’iniciarà el
període executiu, que determina la meritació del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora. En aquest sentit es
satisfarà el recàrrec executiu del 5 per 100 fins que no hagi estat
notificada la providència de constrenyiment. Notificada aquesta,
s’exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït que serà del 10 per
100 de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament
es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de
constrenyiment. Transcorregut els terminis de pagament abans
indicats serà exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que
serà del 20 per 100 de l’import del deute no ingressat més els
interessos de demora.
La Seu d’Urgell, 25 de gener de 2011
L’alcaldessa acctal., Teresa Casassas Canals

−♦−
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AJUNTAMENT DE SOLSONA
EDICTE

667

La Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 24 de
gener de 2011, aprovà les bases que han de regir el concurs lliure
per a la contractació laboral temporal d’un peó de la brigada
d’obres i serveis i dels serveis funeraris, i anunciar
simultàniament la convocatòria de concurs.
Tot seguit es publica el text íntegre de les bases aprovades i que
regiran la convocatòria:
“Convocatòria de concurs lliure per a la contractació laboral
temporal d’un peó per la brigada d’obres i serveis i pels serveis
funeraris municipals”.
Base primera. Objecte de la convocatòria
L’objecte de la convocatòria és regular el procés de selecció per
concurs lliure en règim laboral temporal, d’una plaça de peó de
la brigada i serveis funeraris.
Les tasques a realitzar per aquest peó són: qualsevol tasca que se
li pugui assignar referent a les tasques pròpies d’un peó de la
brigada d’obres i serveis municipals, i a la vegada desenvoluparà
tasques de peó al serveis funeraris com ara trasllat de difunts,
portar el cotxe fúnebre als enterraments i fer el pregó, entre
d’altres.
La contractació laboral serà de caràcter temporal, per cobrir una
plaça vacant amb dret a reserva i el contracte serà fins el 30 de
novembre de 2011.
El sistema de selecció dels aspirants s’efectuarà d’acord amb el
que preveuen aquestes bases, el Reglament de personal al servei
de les entitats locals (en endavant RPEL) i la legislació
concordant.
Base segona. Condicions de les persones aspirants
Per ser admeses en el procés selectiu, les persones aspirants en la
data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, han
de complir els requisits següents:
a) Acreditar la nacionalitat. Les persones estrangeres hauran
d’acreditar que estan en possessió del permís de residència legal
a Espanya, excepte: els nacionals d’altres estats membres de la
Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
Tampoc el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge
tants dels espanyols com dels nacionals dels altres estats
membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de
treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que
els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin
menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec
dels seus progenitors
b) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques pròpies
de la plaça convocada
c) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la
jubilació forçosa
d) Estar en possessió de coneixements de nivell A1 bàsic de
català de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents,
mitjançant la presentació del certificat acreditatiu corresponent o
la superació de la prova prevista a la base setena
e) Disposar del nivell d’estudis equivalents a l’ESO
f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del
servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats
Autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per
a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a
exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas
de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en
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situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o
equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes
l’accés a l’ocupació pública
g) Tenir el permís de conducció de vehicles, d’acord amb la
normativa aplicable
Base tercera. Presentació de sol·licituds
1. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves
selectives han de presentar en el registre d’entrades de
l’Ajuntament de Solsona (carrer del Castell núm. 20, 25280,
telèfon 973480050, horari de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30
hores i dissabtes de 9.00 a 13.00 hores) una sol·licitud en el
model oficial i normalitzat que es facilitarà gratuïtament a les
dependències
municipals
i
a
la
pàgina
web
http://www.ajsolsona.cat/ca/l-ajuntament/ofertes-laborals,
adreçada a l’Alcalde-president de l’Ajuntament, de conformitat
amb el que disposa l’article 38 de la Llei del règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú
(en endavant LRJPAC), sens perjudici dels altres mitjans
previstos a la norma. Els/les aspirants també han de satisfer els
drets d’examen, que es fixen en 30,00 euros, a la tresoreria
municipal. Es bonificarà aquesta taxa per aquells que estiguin en
situació d’atur, aportant l’acreditació corresponent.
2. El termini per a la presentació d’instàncies és de vint dies
naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província. Les bases es
publicaran al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal (http://www.ajsolsona.cat).
3. Els/les aspirants amb discapacitat podran sol·licitar les
adaptacions necessàries per a la realització de les proves i, en el
seu cas, del lloc de treball.
4. Per ser admès/esa en les proves selectives, a la sol·licitud s’ha
de manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les
condicions exigides a la base tercera de la convocatòria, i s’hi ha
d’adjuntar alhora degudament compulsats els documents
següents:
1) Fotocòpia autentificada del DNI.
2) Fotocòpia autentificada de la titulació exigida, o resguard de
pagament dels drets d’obtenció.
3) Fotocòpia autentificada del certificat de la Secretaria de
Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell A1 de
coneixements del català.
4) Currículum vitae.
5) Fotocòpia del permís de conducció de vehicles.
6) Documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) dels
mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el
barem exposat a la base sisena i sense que el Tribunal
Qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en
aquest moment. Per acreditar l’experiència caldrà aportar
informe de vida laboral expedit com a mínim a partir del
desembre de 2010.
Base quarta. Admissió dels/de les aspirants
1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds,
l’Alcaldia de l’Ajuntament dictarà una resolució, en el termini
màxim de deu dies, en què declararà aprovada la llista de
persones admeses i excloses. Aquesta resolució assenyalarà el
lloc d’exposició al públic de les llistes completes certificades
dels/les aspirants admesos i exclosos, i assenyalarà el dia, l’hora
i el lloc de realització de les proves i la composició nominal dels
òrgans de selecció. S’assenyalaran les causes d’exclusió dels
aspirants.
2. Aquesta resolució es publicarà al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i al web municipal. En aquest últim mitjà, en
aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, en la publicació
l’aspirant realitzarà la recerca de la seva situació (admès o
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exclòs) identificant al document la numeració del registre
d’entrada de la sol·licitud.
3. Es concedirà un termini de deu dies hàbils, improrrogables, per
a reparacions i possibles reclamacions. Les al·legacions
presentades es resoldran en el termini de deu dies següents a la
finalització del termini per presentar-les. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions
s’entendran desestimades.
4. Si no es presenten esmenes a la llista d’aspirants d’admesos i
exclosos, es considerarà elevada a definitiva i no caldrà tornar-la
a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es procedirà a
notificar-la al/la recurrent en els termes que estableix la LRJPAC.
5. Tot seguit, s’esmenarà la llista d’admeses i exclosos, i es
publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament la llista definitiva.
Base cinquena. Tribunal qualificador
1. El tribunal tindrà la composició següent:
- Un terç designat a proposta de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
- Un terç de personal tècnic de la corporació, llevat que no n’hi
hagi cap que reuneixi els requisits d’imparcialitat i
professionalitat requerits legalment.
- Un terç de personal tècnic en la matèria, que pot ser o no
personal de la mateixa corporació.
- Farà les funcions de secretària la de la Corporació.
2. La designació nominal dels membres del Tribunal, i la dels
respectius suplents, es publicarà al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de Solsona, juntament amb la llista provisional
d’admesos i exclosos al procés selectiu.
3. El tribunal no pot constituïr-se ni actuar sense l’assistència del
president, el secretari i almenys la meitat dels seus membres,
siguin titulars o suplents.
4. El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques
d’assessors especialistes per a totes o algunes de les proves.
5. L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha
d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de règim jurídic i del procediment administratiu
comú.
6. Els membres del tribunal i el personal tècnic de suport
meritaran, si escau, les indemnitzacions i assistències que
mereixin per raó del servei, d’acord amb el Reial decret
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de
servei.
7. El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les
discrepàncies que s’originin durant el desenvolupament del
procés de selecció.
8. No podran formar part del tribunal el personal d’elecció o de
designació política, els funcionaris interins ni el personal
eventual. La pertinença als òrgans selectius serà sempre a títol
individual, sense que es pugui ostentar en representació o per
compte de ningú.
9. En el cas que les persones aspirants no hagin acreditat
prèviament el nivell de coneixements de català exigit i a l’efecte
del que preveu el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre
l’acreditació del coneixement del català i aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya, el Tribunal pot
sol·licitar l’assessorament de persones expertes en matèria
lingüística, les quals hauran de col·laborar amb l’òrgan de
selecció en la valoració de la prova de coneixements de llengua
catalana.
Base sisena. Inici i desenvolupament del procés de selectiu
Un cop exhaurit el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia
dictarà resolució motivada, en el termini màxim de deu dies, per
declarar aprovada la llista d’admesos i exclosos. En aquesta
resolució s’indicarà el lloc on es troben exposades al públic la
llista certificada completa dels aspirants admesos i exclosos, i
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s’assenyalarà alhora el dia, l’hora i el lloc de començament i
celebració de les proves.
Fases del procés selectiu
1. Preselecció. En aquesta fase són exclosos els/les concursants
que no acreditin els requisits exigits, i/o aquells el currículum
dels quals no s’ajusti, a criteri de la Comissió de Selecció, al
perfil dels llocs de treball convocats.
2. Selecció. És per la modalitat de concurs i consta de quatre
fases:
2.1. Valoració de mèrits. Consisteix en la valoració del
currículum dels aspirants, d’acord amb el barem següent, i
sempre sobre la documentació acreditativa aportada dins el
termini de presentació d’instàncies (l’experiència s’acredita amb
l’Informe de vida laboral emès dins el mes anterior a la
finalització del termini de presentació d’instàncies, i aportant els
contractes de treball).
2.1.1. Experiència professional per serveis prestats a l’empresa
privada o bé a l’administració en un lloc d’igual o similar
categoria i en funcions anàlogues a les de la plaça a cobrir, fins a
un màxim de 5 punts, que es puntuen a raó de 0,50 punts per any
treballat.
2.1.2. Cursos i seminaris de formació superats amb certificat
d’aprofitament o assistència, que estiguin relacionats amb les
funcions a desenvolupar, degudament acreditats, fins un màxim
de 3 punts, a raó de 0,5 punts per curs amb una durada mínima
de 5 hores.
2.1.3. Altres titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc a
proveir, sempre que no siguin les exigides a la convocatòria o les
de nivell inferior necessàries per aconseguir-les, fins a 1 punt.
2.1.4. Carnet de conduir. Es valorarà fins a 1 punt el carnet de
categoria superior i l’experiència.
2.2. Prova de coneixements lingüístics. Per a aquelles persones
que no acreditin disposar del certificat de nivell A1 de la
Secretària de Política Lingüística. Aquesta prova és eliminatòria
i té un resultat d’exercici superat o no superat.
2.3. Prova pràctica. Fer un pregó d’un difunt. 2 punts.
2.4. Entrevista personal. Seguidament es farà una entrevista
personal. L’entrevista tractarà sobre qüestions relacionades amb
les funcions a realitzar pel lloc a proveir i amb l’experiència
professional de l’aspirant. La puntuació màxima a atorgar en
aquesta prova serà de 3 punts.
L’entrevista es farà només per les persones aspirants que hagin
superat la prova de coneixements lingüístics i que en la valoració
de mèrits hagin tingut una puntuació superior als 4 punts.
Base setena. Llista de persones aprovades, contractació i
període de pràctiques o prova
1. Un cop finalitzada la qualificació de les persones aspirants, el
Tribunal farà pública en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i al
web municipal la relació d’aprovats/ades per ordre de puntuació
final. El nombre de persones aprovades no pot superar el de les
places convocades.
2. L’Alcaldia de l’Ajuntament aprovarà el decret de contractació
a l’aspirant proposat/ada pel Tribunal en el termini d’un mes i ho
notificarà a la persona interessada.
3. Una vegada efectuada aquesta notificació, l’aspirant
contractat/ada haurà d’incorporar-se al servei de l’Ajuntament en
el moment en què hi sigui requerit/ada, i en un termini màxim
d’un mes des de la data del decret de contractació.
4. L’aspirant que injustificadament no s’incorpori al servei de
l’Ajuntament perdrà tots els drets derivats del procés de selecció
i del contracte laboral subsegüent.
5. Període de prova. S’estableix un període de prova, finalitzat el
qual, en cas de no superar-se, suposarà l’extinció de la relació
laboral amb l’Ajuntament.
6. El període de prova forma part del procés selectiu i, si d’acord
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amb els informes avaluatius, algú no el superés, perdria tots els
drets derivats de la convocatòria i es cridaria en les mateixes
condicions les persones que el segueixin en l’ordre de puntuació,
sempre que hagin superat el procediment de selecció i no hagin
obtingut plaça.
7. Si finalment el candidat/a proposat/ada no arriba a incorporarse al servei de l’Ajuntament de Solsona ja sigui per renúncia o
per qualsevol altra causa, llevat de supòsits de força major,
perdrà tots els drets derivats del procés de selecció i l’Alcaldia
formularà proposta a favor de l’aspirant aprovat/ada que hagi
obtingut la puntuació més alta i tingui cabuda en les places
convocades com a conseqüència de l’anul·lació esmentada.
Base vuitena. Incompatibilitats
En l’exercici de la funció pública atribuïda a la plaça assignada,
és aplicable la normativa vigent sobre el règim
d’incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual
l’aspirant, abans d’incorporar-se al servei de l’Ajuntament, haurà
d’efectuar una declaració d’activitats i, si s’escau, sol·licitar la
compatibilitat o exercir, altrament, l’opció prevista a l’article 10
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, a l’article 10 de la Llei
21/1987, de 26 novembre, i a l’article 337 del Decret 214/1990.
Base novena. Règim d’impugnacions
1. Les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos, i la
resolució de contractació poden ser impugnades per les persones
interessades, mitjançant la interposició de recurs potestatiu de
reposició, en el termini d’un mes. Contra la desestimació del
recurs de reposició o bé directament, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva
notificació.
2. Els actes i les resolucions dels tribunals qualificadors
s’ajustaran als criteris que s’estableixen a l’article 114 de la
LRJPAC.
3. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies
que s’originin durant el desenvolupament del procés de selecció.
En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el
que determina la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la
Generalitat de Catalunya, i altres disposicions aplicables.”
Contra els acords esmentats es pot interposar, alternativament,
recurs de reposició potestativa, en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, davant
l’Alcalde d’aquest Ajuntament de Solsona, de conformitat amb
els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o bé recurs contenciós-administratiu, davant
el Jutjat del contenciós-administratiu de Lleida, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la
present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosaadministrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició
potestativa, no es podrà interposar recurs contenciósadministratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi
produït la seva desestimació per silenci. Tot això, sens perjudici
de què pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar
més convenient al seu dret.
Solsona, 24 de gener de 2011
L’alcalde-president, David Rodríguez González

−♦−
AJUNTAMENT DE TREMP
EDICTE
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Es fa públic mitjançant aquest edicte i per a general coneixement
l’expedient característiques del qual són les que s’esmenten a
continuació:

Dades de l’expedient
Exp. 134/2011-AD-723.- 2a Convocatòria d’ajuts a la
rehabilitació del pla de barris de Tremp
Mitjans de publicació de l’edicte
Butlletí municipal, a la pàgina web de l’ajuntament i del pla de
barris de Tremp, tauler d’anuncis i BOPL.
Publicació de les bases reguladores
Les bases reguladores van ser publicades al BOPL núm. 124, de
3 de setembre de 2009
Lloc on pot efectuar-se la consulta de l’expedient
Secretaria de l’Ajuntament, tots els dies hàbils de 10 a 14 hores.
Període de sol·licitud
Del dia 7 de febrer de 2011 fins al 27 de maig de 2011 a les 14h.
Forma de presentar les sol·licituds
Segons formularis específics per a l’ajuda del Pla de Barris de
Tremp.
Lloc on efectuar-se la sol·licitud
Oficina del pla de barris de Tremp, planta 2a de l’Ajuntament de
Tremp.
Aprovació de l’expedient
L’expedient de referència es va aprovar el dia 20.01.2011 per
Junta de Govern Local.
Tremp, 24 de gener de 2011
L’alcalde, Víctor Orrit i Ambrosio

−♦−
AJUNTAMENT D’ALCARRÀS
EDICTE

807

Per Decret de l’Alcaldia de data 13 de gener de 2011 s’ha aprovat
el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del servei consistent en la redacció del
projecte bàsic i d’execució de l’ampliació del CAP, pel
procediment negociat sense publicitat. Per tot el qual d’acord
amb el que disposa l’article 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, simultàniament a la licitació s’exposarà al públic
durant un Termini de vint dies, mitjançant edictes inserits al BOP
i al DOGC, perquè s’hi puguin presentar reclamacions, les quals
han d’ésser resoltes pel mateix òrgan de contractació. En cas de
no rebre al·legacions el plec es considerarà aprovat
definitivament. Els Plecs de condicions es poden consultar a la
Secretaria Municipal sita a la Casa Consistorial de dilluns a
divendres de 8 a 14 h. i al perfil del contractista de la pàgina web
municipal http://alcarras.ddl.net
Alcarràs, 14 de gener de 2011
L’alcalde, Gerard Serra i Martínez

−♦−
AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
TRÀMIT D’AUDIÈNCIA

696

De conformitat amb el procediment establert en l’article 72 del
Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, pel qual es modifica el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats
locals, es notifica a les persones tot seguit relacionades o als seus
representants legals, la incoació d’un expedient de baixa al Padró
d’Habitants d’Alcoletge per no complir les condicions de
residència establertes en l’article 54 de l’esmentat Reglament.
No havent-se pogut practicar comunicació individualitzada a les
persones relacionades, per mitjà d’aquest Anunci se’ls notifica el
tràmit d’audiència per tal que presentin les al·legacions que
estimin pertinents en el termini de 15 dies a partir del dia següent
al de la seva publicació.
Les al·legacions es podran presentar davant de l’Oficina del
Padró d’Habitants de l’Ajuntament d’Alcoletge.

1 DE FEBRER DE 2011

Complert el termini previst, i previ informe favorable del Consell
d’Empadronament, es procedirà a la baixa d’aquells que no hagin
manifestat el seu desacord amb el contingut de l’expedient.
DNI/NIE/PASSAPORT

NOM/COGNOMS

X05841755P
IOANA DAVIDICA
47902364B
GERARD BORRAS LLOVET
X08722402C
ALINA MONICA DIACONU
X04620999T
IOAN CORDUNEANU
Y00745454S
EDUARD GEORGIN FLORIN
39873152F
MANUELA PADILLA GONZALEZ
Y00766066L
FLORIN LEONTE
X01332804T
AMMAR BEN SASSI BEHRI
X05884805W
JILALLI EL FARJI
X06476680H
ADAMA SOW
X07446153H
HADIATOU DIAKITE
42967735D
CRISTOBAL GAMUNDI SERRA
Alcoletge, 21 de gener de 2011
L’alcaldessa, Alexandra Cuadrat Capdevila

−♦−
AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
EDICTE
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Per acord del ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 20
de gener de 2011, es va aprovar el calendari fiscal de la
recaptació en voluntària dels impostos i taxes de notificació
col·lectiva i cobrament periòdic de l’Ajuntament d’Alcoletge
corresponent a l’exercici 2011, establint-se la següent
periodificació:
Del dia 1 de març de 2011 al 2 de maig de 2011 ( ambdós
inclosos ) :
Padró fiscal de la taxa per entrada de vehicles ( Guals ). Exercici
2011.
Del dia 2 de juny de 2011 al dia 2 d’agost de 2011 ( ambdós
inclosos ) :
Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida
d’escombraries. Exercici 2011 (1er període).
Padró fiscal de la taxa del cementiri municipal. Exercici 2011.
Del dia 1 d’octubre de 2011 al dia 1 de desembre de 2011 (
ambdós inclosos ) :
Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida
d’escombraries. Exercici 2011. (2on període).
Padró fiscal de la taxa pel servei de connexió a la xarxa wifi i
prestació de serveis de comunicacions electròniques. Exercici
2011.
Període de pagament dels rebuts
1. Transcorregut el període de pagament voluntari indicat,
s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació del
recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per
100 fins que no hagi estat notificada la providència de
constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec de
constrenyiment reduït que serà del 10 per 100 de l’import del
deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels
terminis establerts en la providència de constrenyiment.
2. Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà
exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que serà del 20
per cent de l’import del deute no ingressat més els interessos de
demora.
Formes de pagament
El pagament es podrà dur a terme:
1. En efectiu, a les dependències municipals, situades al carrer
Sitjar núm. 2 d’Alcoletge, en hores d’oficina.
2. A les entitats financeres col·laboradores mitjançant document
cobratori que serà tramès per correu al domicili fiscal dels
contribuents o podrà ser recollit en les dependències municipals

situades al carrer citat amb anterioritat, fent exprés advertiment
que la no recepció per correu del document o la seva recepció
fora del període voluntari no eximeix del pagament del rebut dins
del període fixat anteriorment.
3. Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que
s’haurà de comunicar anticipadament a les dependències
municipals.
Alcoletge, 20 de gener de 2011.
L’alcaldessa, Alexandra Cuadrat Capdevila

−♦−
AJUNTAMENT D’ALMACELLES
TRÀMIT D’AUDIÈNCIA

692

De conformitat amb el procediment establert en l’article 72 del
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica
el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats
locals, es notifica a les persones tot seguit relacionades o als seus
representants legals la incoació d’un expedient de baixa del
Padró d’habitants d’Almacelles per no complir les condicions de
residència establertes en l’article 54 de l’esmentat Reglament.
No havent-se pogut practicar comunicació individualitzada a les
persones relacionades, per mitjà d’aquest anunci se’ls notifica el
tràmit d’audiència per tal que presentin les al·legacions que
estimin pertinents en el termini de 15 dies a partir del dia següent
al de la seva publicació.
Les al·legacions es podran presentar davant l’Oficina del Padró
d’habitants de l’Ajuntament d’Almacelles.
Complert el termini previst, i previ informe favorable del Consell
d’Empadronament, es procedirà a la baixa d’aquells que no hagin
manifestat el seu desacord amb el contingut de l’expedient.
DNI / NIE / PASSAPORT

NOM I COGNOMS

PA-2105052
X-3390173-L

AMELIA MALINOWSKA
SIHAM SAFAR
DAVID NICOLAE CLOSCA STOICA
FLORIN SURUGIU

XC-180111

Almacelles, 24 de gener de 2011
L’alcalde, Josep Ibarz Gilart

−♦−
AJUNTAMENT DE BOSSÒST
EDICTE

754

Auent-se expausat ath public eth pressupòst entath exercici 2010,
era plantilha organica, e era relacion des lòcs de trebalh, cossent
damb çò anonciat en eth BOP num., 4 de 6 de gèr de 2011, e
aprovat definituament, se hè public a continuacion eth pressupòst
resumit a nivèu de capitols, e era plantilha dera corporacion.
PRESSUPÒST DE DESPENES
a) Operacions corrents
Cap.I: Despenes personau ...........................................505.393,66
Cap. II:Despenes bèns corrents e servicis...................480.913,59
Cap. III: Interessi...........................................................22.189,43
Cap IV: Transferéncies corrents ....................................21.825,13
b) Operacions de capitau
Cap. VI: Inversions Reaus...........................................257.112,77
Cap.VII: Transferéncies de capitau .................................5.675,44
Cap. IX: Variacion passius financers ............................23.383,37
Totau pressupòst de despenes...................................1.316.493,39
PRESSUPÒST D’ INGRÈSSI
a) Operacions corrents
Cap: I: Impòsti directes ...............................................590.744,40
Cap II: Impòsti indirectes................................................4.478,58
Cap III: Taxes e d’auti ingresi.....................................152.107,84
Cap IV: Transferencies corrents ..................................332.541,14
Cap V: Ingressi patrimonials .........................................38.941,25
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b) Operacions de capitau
Cap. VII. Transferencies de capitau ............................182.680,18
Cap. IX. Variacion passius financers.............................15.000,00
Totau pressupòst ingrèssi..........................................1.316.493,39
PLANTILHA
I. Personal foncionari
a) Foncionari d’abilitacion estatau
1. Secretari-Interventor: Grop classificacion: A1, Niveu: 26,
places: 1
b) Escala d’administracion generau
1. Administrativa: Grop classificacion: C1, Niveu: 22 places:1
Interin
II. Personau laborau
1. Personau Laborau (actiuetat permanent)
Administratiu. Grop classificacion: C1. Niveu: 22 places:1
Cap brigada. Grop classificacion: C2. Niveu: 18 places:1 vacant:
Auxiliar administratiu. Grop classificacion: C2. Niveu: 18
places:1 vacant Inte
Oficial 1ª. Grop classificacion: C2. Niveu: 18 places:1
Oficial 2ª. Grop classificacion: C2. Niveu: 14 places:1 vacant
Ínteri
Peon. Grop classificacion: E. Niveu: 14 places:1
Auxiliar Adva (zona esportiva). Grop classificacion: C2. Niveu:
18 places: 2
Limpiadora. Grop classificacion: E. Niveu: 14 places: 1
Monitor(temps parciau). Grop classificacion: C1. Niveu: 22
places:1 vacant Inter
2. Personau Laborau (Actiuetat Temporau)
Oficina turisme places: 2
Socorriste piscina places: 2
Oficiau 1ª places: 1
Peon places: 5
Auxiliar administratiu: places: 2
Monitora: places: 1
Contra era aprovacion deth pressupòst, se poirà interpausar
recors contención administratiu en eth plaç de dus mesi des dera
publicación d’aguest edicte, deuant era Sala Contenciosa deth
Tribunau Superior de Justicia de Catalonha.
Bossòst, 26 de gèr de 2011
L’alcalde, Francisco Rodríguez Miranda

−♦−
AJUNTAMENT DE CLARIANA DE CARDENER
EDICTE

596

Aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2011
S’ha exposat al públic el pressupost per a l’exercici 2011, les
seves bases d’execució, el pla estratègic de subvencions, la
plantilla orgànica i la relació de llocs de treball segons s’anuncia
en el Butlletí Oficial de la Província número 166 de data 27 de
novembre de 2010. Atès que no s’han formulat al·legacions ni
reclamacions, aquest ha quedat definitivament aprovat.
A continuació es fan públics el Pressupost resumit per capítols, la
plantilla orgànica i la relació dels llocs de treball.
PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol 1 Despeses de personal .................................112.000,00
Capítol 2 Despeses en béns corrents i serveis...........127.946,67
Capítol 3 Despeses financeres.......................................1.000,00
Capítol 4 Transferències corrents................................14.230,00
Capítol 6 Inversions reals ..........................................376.523,33
Capítol 7 Transferències de capital ...........................120.000,00
Total ...........................................................751.700,00
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes .......................................102.300,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos ................................11.000,00

Capítol 4 Transferències corrents..............................236.900,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials ...................................1.500,00
Capítol 7 Transferències de capital ...........................400.000,00
Total ...........................................................751.700,00
PLANTILLA ORGÀNICA
1. Personal funcionari
L’Ajuntament de Clariana de Cardener està exempt del
manteniment de la plaça de secretari interventor d’habilitació
estatal.
2. Personal laboral
Núm. de llocs: 1
Denominació del lloc de treball: auxiliar administratiu
Grup de classificació: C2
Vacant
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Auxiliar administratiu. Grup C2. Contracte laboral temporal.
Aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la jurisdicció
Contenciosa Administrativa, amb els requisits, formalitats i
causes indicades en l’article 170 i 171 del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i en la forma i terminis que
estableixin les normes de l’esmentada jurisdicció.
Clariana de Cardener, 20 de gener de 2011
L’alcalde, Albert Bajona i Mascaró

−♦−
AJUNTAMENT DE CUBELLS
EDICTE

670

Relatiu a la notificació de la tramitació d’un expedient de ruïna
Intentada la notificació de la tramitació d’un expedient de ruïna
al Sr. Delfin Macià Balaguer en data 22 de desembre de 2010
sense fer-se aquesta efectiva, com a propietari de l’immoble
situat al número 13 del carrer Sant Miquel de Cubells, se li
notifica que el passat dia 21 de desembre de 2010 es va dictar el
decret d’alcaldia 92/2010, el tenor literal del qual és com
segueix:
1. Antecedents
1. Per escrit de data 4 de novembre de 2009 i en base a la
resolució de l’Alcaldia núm. 90/2009, es va ordenar la Sra. M.
Dolors Castells Massana; Habitpla SL i al Sr. Delfín Macià
Balaguer, propietaris dels terrenys situats als números 10 del
carrer Sant Pere i 9 i 13 del carrer Sant Miquel de Cubells
respectivament el compliment de l’obligació de mantenir els
terrenys, les construccions i les instal·lacions en condicions de
seguretat, salubritat i ornament, així com de complir altres deures
d’ús, conservació i rehabilitació que puguin estar establerts en la
legislació sectorial o en les ordenances locals.
Les mesures concretes que es van ordenar van ser les següents:
netejar i desbrossar-los, retirant les restes vegetals i de runa i
permetent un correcte desguàs de l’aigua de pluja; establint un
termini màxim de 3 mesos per acabar la intervenció.
El termini concedit per executar-les va ser de 6 mesos, amb
advertiment d’execució forçosa, en cas d’incompliment,
mitjançant actuació subsidiària per l’Ajuntament a costa i a
càrrec de l’obligat, o bé mitjançant la imposició de multes
coercitives reiterades en el temps fins aconseguir que es
compleixi l’obligació de conservació.
1.2. Transcorregut el termini concedit per dur a terme les
esmentades actuacions, aquestes no es varen realitzar, segons
comprovació ocular feta per alcaldia i l’arquitecte comarcal.
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 73, de data 13 d’octubre de
2010, es va reiterar als senyors propietaris l’ordre d’execució,
amb l’atorgament d’un nou termini fins al 30 de novembre de
2010, i l’advertiment d’imposició de multa coercitiva per import
de 300 euros en cas de nou incompliment.

1 DE FEBRER DE 2011
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1.3. Transcorregut aquest nou termini, ha quedat acreditat que no
s’ha donat compliment a l’ordre d’execució, segons consta a
l’informe dels Serveis Tècnics que forma part de l’expedient.
2. Fonaments de dret
Si els obligats no executen l’ordre efectuada i es tracta d’actes no
personals que poden ser executats per un subjecte distint de
l’obligat, l’Ajuntament pot executar l’ordre a costa i a càrrec de
les persones obligades, a través del procediment d’execució
subsidiària, o bé, també, pot imposar multes coercitives
reiterades en el temps fins aconseguir que es compleixi
l’obligació de conservació, per un import mínim de 300 € i un
import màxim de 1.000 €, en tractar-se de la primera multa
coercitiva. Tot això, d’acord amb el que estableixen els articles
189.4 i 217 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; 101 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 98 i 99 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Per tot això, resolc:
1r. La imposició al Sr. Delfin Macià Balaguer d’una primera
multa coercitiva per import de 300,00 euros, per l’incompliment,
injustificat per la seva part, de la Resolució de l’Alcaldia núm.
90/2009, de data 3 de novembre de 2009, per la qual se li
ordenava, l’execució de actuacions següents: netejar i desbrossar
el solar del número 13 del carrer St. Miquel de Cubells, retirant
les restes vegetals i de runa i permetent un correcte desguàs de
l’aigua de pluja; establint un termini màxim de 6 mesos per
acabar la intervenció.
2n. Requerir al Sr. Delfin Macià Balaguer perquè, en el termini
màxim de 10 dies des de la recepció de l’escrit de notificació
d’aquesta resolució, ingressi a la caixa municipal l’import de la
multa imposada en el paràgraf anterior, amb l’advertiment que,
cas que no ho faci, li serà exigida aquesta quantitat per via
administrativa de constrenyiment.
3r. Requerir novament al Sr. Delfin Macià Balaguer perquè
compleixi l’ordre d’execució esmentada, atorgant-li a l’efecte un
nou termini d’un mes, que continua estimant-se suficient.
4t. Advertir novament al propietari que l’incompliment d’aquest
nou termini determinarà la imposició d’una segona multa
coercitiva per import de 1.500,00€, d’acord amb els articles 217
del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, i 277 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme).
5è. Fer constar que:
a) Contra els apartats 1r i 2n d’aquesta Resolució, que no posen
fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la seva notificació
b) Contra l’apartat 3r d’aquesta Resolució, per tractar-se d’un
acte administratiu reiteratiu d’un acte administratiu ferm i
consentit, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs
c) Contra l’apartat 4t d’aquesta Resolució, per tractar-se d’un
acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la
interposició de cap tipus de recurs
6è. Donar compte d’aquest decret al ple en la propera sessió que
es celebri”.
Així mateix, es comunica el següent:
A) Recàrrecs (articles 97 i 98 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; 28 i 62 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, i 11, 69 i 70 del Reial decret
939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament general de
recaptació):
Si deixa transcórrer el termini per al pagament indicat en la
Resolució sense haver efectuat l’ingrés, s’iniciarà el procediment

executiu, el qual determina la imposició d’un recàrrec de fins al
20 per 100 del deute no ingressat, així com l’interès de demora
corresponent i les despeses produïdes. Aquest recàrrec serà: a)
del 5 per 100 quan tot el deute tributari no ingressat sigui satisfet
abans de la notificació al deutor de la providència de
constrenyiment; b) del 10 per 100 quan el deute tributari no
ingressat en període voluntari i el propi recàrrec són ingressats
abans de l’acabament del termini de pagament en període
executiu; i c) del 20 per 100 en la resta dels casos.
B) Llocs i forma de pagament:
a) A la caixa de la Tresoreria Municipal, situada a la carretera
Nova s/n de Cubells, en horari de 10 a 13 hores de dilluns a
divendres
b) Mitjançant ingrés o transferència a qualsevol al compte
bancari de titularitat municipal: la Caixa, número 2100 0012 22
0200039348, indicant la referència, exp. ruïna C/ St. Miquel 13.
Cubells, 25 de gener de 2011
L’alcalde, Josep Roig Armengou

−♦−
AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA CALBA
EDICTE

690

Per Decret número 2/11, de data 17 de gener de 2011, s’ha
aprovat el padró fiscal corresponent al quart trimestre de
l’exercici 2010 de la taxa de subministrament d’aigua i
conservació de comptadors.
El padró fiscal s’exposa al públic durant el 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
d’aquest Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article 14.2.c)
del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals, es
notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, davant el mateix Òrgan que l’ha
dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de
la finalització del termini d’exposició al públic dels padrons
fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un
mes des de la seva interposició 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 la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori
del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori,
en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb
l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Període de pagament dels rebuts
El termini de pagament en període voluntari serà des del 18 de
gener fins al 18 de març de 2011 (ambdós inclosos).
Transcorregut el període de pagament voluntari, s’iniciarà el
període executiu, que determina la meritació del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per
100 fins que no hagi estat notificada la providència de
constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec de
constrenyiment reduït que serà del 10 per 100 de l’import del
deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels
terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà
exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que serà del 20%
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de l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.
Formes de pagament
El pagament es podrà dur a terme:
1. En efectiu o transferència bancària a qualsevol oficina
bancària al número de compte de l’Ajuntament de l’Espluga
Calba indicat a la factura corresponent.
2. Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que
s’haurà de comunicar anticipadament a les dependències
municipals.
L’Espluga Calba, 17 de gener de 2011
L’alcalde, Josep Cunillera Boldú

−♦−
AJUNTAMENT DE LA FLORESTA
EDICTE

600

Havent-se exposat al públic el pressupost per a l’exercici 2011, la
plantilla de personal i la relació de llocs de treball segons
s’anuncia en el BOP núm. 1 de 1 de gener de 2011, i aprovat
definitivament, es fa públic a continuació resumit a nivell de
capítols, acompanyat de la plantilla de personal i la relació de
llocs de treball, donant compliment a l’article 169.3 del Text
refós de la LRHL.
PRESSUPOST ÚNIC
Ingressos
CAPÍTOL DENOMINACIÓ

1
2
3
4
5
7

IMPORT

Impostos directes
23.900,00
Impostos indirectes ........................................................................2.000,00
Taxes i altres ingressos ...............................................................44.890,00
Transferències corrents ...............................................................79.680,00
Ingressos patrimonials .................................................................14.860,00
Transferències de capital................................................................1.000,00
Total ............................................................................................166.330,00

Característiques: Temps parcial
Places vacants: 1
Grup: E
Denominació del lloc de treball: Peó d’oficis varis
Nombre de llocs: 1
Tipus de personal: Laboral de caràcter temporal
Característiques: Temps parcial
Places vacants: 1
Grup: E
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Personal funcionari de carrera
NÚM.
ORDRE

LLOC DE TREBALL

CATEGORIA
PROFESSIONAL

TIPUS CONTRACTE

1

Auxiliar administrativa

Auxiliar

Temps complet

IMPORT

Despeses de personal
93.000,00
Despeses béns corrents i serveis ...............................................66.368,00
Despeses financeres ........................................................................200,00
Transferències corrents ..................................................................5.762,00
Inversions reals...............................................................................1.000,00
Total ...........................................................................................166.330,00

PLANTILLA DE PERSONAL
a) Funcionaris
1. Funcionaris amb habilitació nacional. Cap.
Exempció de la plaça de secretaria-intervenció per Resolució del
Departament de Governació de data 18 de novembre de 1993
(DOGC de 3/12/1993)
2. Funcionaris de carrera
2.a Personal funcionari
Denominació del lloc de treball: Auxiliar administratiu
Nombre de llocs: 1
Tipus de personal: Funcionari de carrera
Característiques: Temps complet
Places vacants: 0
Grup: C2
b) Personal laboral
1.a Personal laboral temporal.
Denominació del lloc de treball: Tècnic cultural
Nombre de llocs: 1
Tipus de personal: Laboral de caràcter temporal
Característiques: Temps parcial
Places vacants: 1
Grup: A1
Denominació del lloc de treball: Personal neteja
Nombre de llocs: 1
Tipus de personal: Laboral de caràcter temporal

TITULAR

Pilar Boldú Orteu

Personal laboral
NÚM.
ORDRE

LLOC DE TREBALL

CATEGORIA PROFESSIONAL

TIPUS CONTRACTE

1
2
3

Tècnic cultural
Personal neteja
Peó d’oficis varis

Historiador
Personal neteja
Peó

Temps parcial
Temps parcial
Temps parcial

TITULAR

Vacant
Vacant
Vacant

En compliment del que disposen els articles 69.3 del Text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic aquest
edicte d’aprovació definitiva, contra el qual, els interessats poden
interposar directament recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
publicació d’aquest anunci en el BOP, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida.
La Floresta, 24 de gener de 2011
L’alcalde, Jaume Setó Cornadó

−♦−
AJUNTAMENT DE GAVET DE LA CONCA
EDICTE

Despeses
CAPÍTOL DENOMINACIÓ

1
2
3
4
6
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D’acord amb el que disposa l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, l’article 460.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, i l’article 193 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, s’exposa al
públic el compte general anual de l’Ajuntament, corresponent a
l’exercici econòmic de 2010, i l’informe de la Comissió Especial
de Comptes, documents que es troben a les oficines municipals,
on podran examinar-se durant 15 dies a partir del següent a la
publicació d’aquest edicte, i durant aquest termini i vuit dies més
admetran les objeccions i observacions que es creguin
convenients formular-se per escrit, les quals seran examinades
per l’esmentada Comissió, que practicarà totes les
comprovacions que creguin necessàries, emetent nou informe.
El compte general anual, que se sotmet a informació pública,
consta de:
- Balanç de situació.
- Compte de resultats.
- Estat de l’origen i aplicació de fons i quadre de finançament
anual.
- Liquidació de pressupost.
- Estat demostratiu de drets a cobrar i obligacions a pagar
procedents de pressupostos tancats.
- Estat dels compromisos de despesa adquirits amb càrrec a
exercicis futurs.
- Estat de Tresoreria.
- Immobilitzat: altes, baixes i amortitzacions.
- Estat de deutors (pressupostaris i no pressupostaris).
- Estat de creditors (pressupostaris i no pressupostaris).
- Balanç inicial.
- Acta d’arqueig a final de l’exercici i conciliació.
Gavet de la Conca, 27 de gener de 2011
L’alcalde, Josep Durany i Galera

−♦−

1 DE FEBRER DE 2011

AJUNTAMENT DE GUISSONA
ANUNCI

NOM I COGNOMS

595

Aprovat inicialment el projecte d’obres de rehabilitació del pati
de l’església parroquial de Santa Maria de Guissona, document
tècnic de referència 19/2010, per acord de la Junta de Govern
Local de data 23 de desembre de 2010, es sotmet a informació
pública per termini de 30 dies naturals, comptat des del dia
següent al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Lleida.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat
en les dependències municipals per tal que es formulin les
al·legacions que s’estimin pertinents. Si no es presenten
al·legacions durant aquest termini, l’acord esdevindrà definitiu.
Guissona, 21 de gener de 2011
L’alcalde, Josep Cosconera i Carabassa

−♦−
AJUNTAMENT DE LINYOLA
EDICTE
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Publicació acord de caducitat de inscripcions padronals no
renovades d’estrangers no comunitaris sense autorització de
residència permanent i de baixa del Padró municipal d’habitants
del municipi de Linyola.
D’acord amb l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, als efectes de notificació als
interessats es fa públic el següent Decret d’Alcaldia mitjançant
edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
Decret d’Alcaldia número 4, de 24 de gener de 2011
Acord de caducitat de inscripcions padronals no renovades
d’estrangers no comunitaris sense autorització de residència
permanent i de baixa del Padró municipal d’habitants de Linyola.
Atès que els estrangers no comunitaris sense autorització de
residència permanent estan obligats a renovar la seva inscripció
padronal cada dos anys i que el transcurs d’aquest termini serà
causa per acordar la caducitat de les inscripcions que han de ser
objecte de renovació periòdica sempre que l’interessat no hagi
procedit a la renovació, d’acord amb l’establert a l’article 16.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.

DOCUMENT

THIERNO MOUSSA CONDE
FATH NAJI
FATIMA KHILI
ISMAILA DIALLO
ABDELHAMID ABID

X04155360L
X07076760M

Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i
al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de notificació als
interessats.
Tercer. Es computarà com a data de la baixa al Padró municipal
d’habitants la de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial
de la Província.
Així ho mana i signa el Sr. alcalde, en el lloc i data indicats i, en
prova de conformitat, signa conjuntament la Secretària que
certifica i en dóna fe.
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa,
podeu interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un
mes a comptar del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació i davant l’òrgan administratiu que l’ha dictat l’acte.
La resolució d’aquest recurs ha de ser dictada en el termini d’un
mes a comptar des de la presentació del mateix. Transcorregut
aquest termini sense haver notificació de la seva resolució,
s’entendrà desestimat per silenci administratiu. Contra la
desestimació del recurs de reposició podreu interposar recurs
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptats
des de l’endemà de la notificació de la resolució del recurs de
reposició, si la resolució ha estat expressa, o, en el termini de sis
mesos, a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de
reposició s’hagi d’entendre desestimat per silenci administratiu,
si la resolució ha estat presumpta i s’interposarà davant el Jutjat
del Contenciós Administratiu de Lleida. Si no interposeu recurs
de reposició contra aquesta resolució podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant la jurisdicció abans esmentada
en el termini de dos mesos a comptar des de el dia següent al de
la recepció d’aquesta notificació. No obstant, podreu interposar
qualsevol altre recurs que considereu convenient pel vostre dret.
Linyola, 24 de gener de 2011
L’alcalde, Joaquim Mir Bauló

−♦−
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
EDICTE

699

Vista la incidència 111 de l’Institut Nacional d’Estadística rebuda
en aquest Ajuntament, en la qual es relacionen les persones
estrangeres no comunitàries sense autorització de residència
permanent (ENCSARP), així com, en el seu cas, les que l’han
perdut, i que han de renovar la seva inscripció padronal.

Vista la documentació presentada per Graus Terratzos i
Paviments, SL, sol·licitant la llicència ambiental per a la
fabricació de paviments i terratzos, emplaçat a la carretera de
Miralcamp km. 1,5, i atès el que disposa l’article 72 del Decret
136/1999 (Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998
d’Intervenció integral de l’administració ambiental) i article 86.2
de la Llei 30/1992, s’exposa a informació pública per un termini
de vint dies hàbils, per tal que els que es considerin afectats
d’alguna manera per l’activitat que es pretén adequar puguin
efectuar les observacions pertinents.
Es podrà examinar l’expedient a la Secretaria d’aquest
Ajuntament durant les hores d’oficina.
Mollerussa, 25 de gener de 2011
L’alcalde, Marc Solsona Aixalà

Vist que s’ha notificat a les persones que es trobaven en aquest
situació mitjançant notificació personal en el seu domicili i que
algunes persones no han procedit a la renovació de la inscripció
padronal.

EDICTE

En ús de les facultats legalment conferides, aquesta Alcaldia
decreta:
Primer. Declarar la caducitat de la inscripció al Padró municipal
d’habitants de Linyola i , en conseqüència, acordar la baixa de les
persones que tot seguit es relacionen ja que no han presentat la
corresponent sol·licitud de renovació de la inscripció padronal
per estrangers, en temps i forma:

Aprovat per aquest Ajuntament en sessió ordinària del Ple de 17
de gener de 2011, l’expedient de modificació de crèdit núm.
1/2010 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat
mitjançant nous ingressos i romanent de tresoreria, s’exposa al
públic a la Secretaria de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies
hàbils, durant el qual s’admetran reclamacions davant d’aquesta
corporació.

Atesa la Resolució, de 28 d’abril de 2005, de la Presidenta de
l’Institut Nacional d’Estadística i del director general de la
Cooperació Local per la que es dicten les instruccions tècniques
als Ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat de
les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense
autorització de residència permanent que no siguin renovades
cada dos anys.

−♦−
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA
653
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En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.
Montornès de Segarra, 24 de gener de 2011
L’alcalde, Jaume Llobet Majà

−♦−
AJUNTAMENT D’OLIUS
EDICTE

663

Per acord del Ple, en sessió duta a terme el dia 18 de gener, es va
aprovar el padró fiscal corresponent a la taxa de recollida
d’escombraries de l’exercici de 2011.
El padró fiscal s’exposa 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.
Atès el que disposen els articles 124.3 de la Llei general
tributària i l’article 14 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, es notifica 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 dictat
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
finalització del termini d’exposició al públic dels padrons fiscals.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat presumptament si
transcorre un mes des de la seva interposició 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 del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap
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
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre
recurs si es considera oportú.
Olius, 21 de gener de 2011
L’alcalde, Ramon Sala i Argerich

−♦−
AJUNTAMENT DELS OMELLS DE NA GAIA
ANUNCI

688

Aprovació d’un Plec de clàusules
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 19 de gener
de 2011, ha aprovat el Plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir la contractació per la redacció del Pla
d’ordenació urbanística municipal, mitjançant procediment
negociat sense publicitat, tramitació ordinària.
Atès el que disposa l’article 277 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local
de Catalunya, i altra normativa vigent aplicable, s’exposa al
públic pel termini de 20 dies hàbils, a l’efecte de presentació, si
s’escau, de possibles reclamacions. Si no se’n presenten, el Plec
de clàusules s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat
d’un nou acord.
Els Omells de na Gaia, 24 de gener de 2011
L’alcalde, Delfí Escoté i Salla

−♦−

AJUNTAMENT DELS OMELLS DE NA GAIA
ANUNCI

689

Aprovació Programa participació ciutadana POUM
El Ple de l’Ajuntament, en data 19 de gener de 2011, va aprovar
el Programa de participació ciutadana en la formació del POUM
del municipi, a fi i efecte de garantir l’efectivitat dels drets
d’iniciativa, informació i participació dels ciutadans en la
tramitació de l’expedient urbanístic.
Se sotmet a informació pública pel termini d’un mes a partir
de l’endemà de l’última publicació oficial del present edicte,
de conformitat amb el que estableix l’article 22 del Decret
305/2006, als efectes que els interessats en l’expedient puguin
efectuar consulta del mateix en les oficines municipals en
horari d’atenció al públic i en la Web municipal i, en el seu
cas, presentar les al·legacions o reclamacions que estimin
adients.
Contra l’acord d’aprovació del Programa de participació
ciutadana, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix Òrgan que l’ha dictat, en
el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva
publicació.
Els Omells de na Gaia, 24 de gener de 2011
L’alcalde, Delfí Escoté i Salla

−♦−
AJUNTAMENT D’ORGANYÀ
EDICTE

720

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació el pressupost per a
l’exercici 2011, la plantilla orgànica i relació de llocs de treball,
segons s’anuncià en el Butlletí Oficial de la Província núm. 4 de
data 6 de gener de 2011, i transcorregut el termini d’exposició al
públic sense que s’hagi presentat cap reclamació, es considera
definitivament aprovat.
En compliment del que disposa l’article 169.3 del RDL 2/2004,
es publica el resum següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
a) Operacions corrents
1. Despeses de personal...............................................288.500,00
2. Despeses de béns corrents i de serveis....................294.850,00
3. Despeses financeres.....................................................2.200,00
4. Transferències corrents................................................6.000,00
b) Operacions de capital
6. Inversions reals........................................................849.191,22
7. Transferències de capital ...........................................................
8. Actius financers .........................................................................
9. Passius financers .......................................................12.790,00
Total del pressupost ..................................................1.453.531,22
PRESSUPOST D’INGRESSOS
a) Operacions corrents
1. Impostos directes.....................................................186.100,00
2. Impostos indirectes....................................................15.000,00
3. Taxes i altres ingressos............................................131.210,00
4. Transferències corrents............................................258.000,00
5. Ingressos patrimonials...............................................35.000,00
b) Operacions de capital
6. Alienació d’inversions reals ......................................................
7. Transferències de capital .........................................828.221,22
8. Actius financers .........................................................................
9. Passius financers .......................................................................
Total del pressupost ..................................................1.453.531,22

1 DE FEBRER DE 2011

PLANTILLA DE PERSONAL
GRUP

PLACES

VACANTS

FUNCIONARIS
Funcionaris d’habilitació estatal
secretari
interventor
tresorer
secretari-interventor
Altres

A
A
A
B
A/B

Escala d’Administració General
subescala tècnica superior
subescala administrativa
subescala auxiliar
subescala subalterna

A
C1
C2
E

1

1

2

0

LABORALS: INDEFINITS, TEMPORALS I A TEMPS PARCIAL
tècnics superiors
A
tècnics mitjans (mestra preescoalar)
B
1
(contracte)
administratius
C1
auxiliars administratius
C2
2
subalterns
E
encarregat i per. qualif oficis
(assistent infantil)/(monitores menjador)
E
4
personal oficis no qualificat
E
4
personal de neteja
E
1
EVENTUALS: CÀRRECS DE CONFIANÇA
tècnics superiors
tècnics mitjans
Altres

1
1
2
2

A
B

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Funcionaris:
Categoria: secretari-interventor
Titular: vacant
Categoria: administratiu
Titular: Joan Guàrdia Casanova
Categoria: administratiu
Titular: Josep Vilaginés Riba
Personal laboral:
Categoria: auxiliar administratiu
Titular: Joan Solé Armengol
Titular: vacant (contracte: Mercé Muncunill Roca)
Categoria: cuinera
Titular: vacant (interina: Isabel Jiménez Jiménez)
Categoria: peó servei de manteniment
Titular: vacant
Titular: vacant (contracte: Mohammed Gartit)
Titular: Miquel Perearnau Roca (contracte: Pedro Tagua Montes)
Categoria: servei de neteja
Titular: Carme Ramoneda Garcia
Categoria: monitores menjador escolar
Titular: Maria Teresa Babot Sarroca
Titular: vacant (contracte: Concepció Rincón Castillo)
Titular: vacant (contracte: Carme Viladrich Miravet)
Categoria: mestra de preescolar
Titular: vacant (contracte: Yolanda Sort Vela)
Categoria: assistent infantil
Titular: vacant (interina: Noemí Galera Requena)
Organyà, 26 de gener de 2011
L’alcalde, Antoni Fiol Colomar

−♦−
AJUNTAMENT DE PINELL
ANUNCI

25
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Adjudicació d’un contracte d’obres
Per acord de Ple de data 30 de desembre de 2010, es va adjudicar
el contracte d’obres de Soterrament de les xarxes de serveis al C/

Major de Sant Climenç, fet que es publica 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 Pinell de Solsonès
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Adreça d’Internet del Perfil de Contractant: pinell.ddl.net
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: obres
b) Descripció: Soterrament de les xarxes de serveis al C/Major.
c) Publicació de l’anunci de licitació: Butlletí Oficial de la
Província de Lleida núm. 145, de 19 d’octubre de 2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4. Pressupost base de licitació. Import net: 421.098,31 euros
euros. IVA (18%) 75.797,70 euros. Import total: 496.896,01
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 30 de desembre de 2010
b) Contractista: Cobra Instalaciones y Servicios, SA.
c) Import d’adjudicació. Import net: 421.098,31 euros. IVA
(18%) 75.797,70 euros. Import total: 496.896,01 euros.
Pinell de Solsonès, 19 de gener de 2011
L’alcalde, Benjamí Puig i Riu

−♦−
AJUNTAMENT DE PONTS
EDICTE

642

Sobre contractació de personal
Per mitjà dels decrets de l’alcaldia número 190/2010 i 191/2010
s’ha resolt la contractació de personal següent:
Anna Mascarilla Farré. Codi contracte 501.
Maria Leonor Ortigosa García. Codi contracte 501.
Elza Dimitrova Savova. Codi contracte 501.
La qual cosa es fa pública en compliment d’allò que disposa a
l’art. 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.
Ponts, 31 de desembre de 2010
L’alcalde, Jaume García Badias

−♦−
AJUNTAMENT DE SANAÜJA
EDICTE

755

Es fa saber que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Sanaüja reunida en sessió ordinària el 22 de desembre de 2010,
va aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació, de l’obra consistent en “Rehabilitació de l’antic
centre catòlic de Sanaüja per a alberg de joventut” i el plec de
clàusules que ha de regir-ne la seva contractació i va convocar-ne
la seva licitació segons el següent detall:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sanaüja
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Sanaüja C/ Bassal, 4
25753 Sanaüja
Telèfon: 973 476 008
Fax: 973 476 221
Correu electrònic: ajuntament@sanauja.ddl.net
Web
i
perfil
del
contractant:
www.sanauja.org;
https://contractaciopublica.gencat.cat
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Copisteria Travesser Carrer Burgos, 31 (còpies projecte)
25200 Cervera
Telèfon 973534007
Fax 973534007
Número d’expedient: 1/2011
2. Objecte del contracte
a) Tipus: contracte d’obres
b) Descripció: rehabilitació de l’antic centre catòlic de Sanaüja
per a alberg de joventut
c) Lloc d’execució: antic centre catòlic de Sanaüja
d) Termini d’execució: 1 any
e) Admissió de pròrroga: no
f) CPV: CPV 45212412-7
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació:
1. Preu [de 0 fins a 5 punts].
2. Reducció del termini de lliurament de les obres [de 0 fins a 15
punts].
3. Ampliació del termini de garantia [de 0 fins a 35 punts].
4. Millores tècniques [de 0 fins a 45 punts].
4. Pressupost base de licitació
Import: 416.666,67 euros i 33.333,33 euros d’IVA (8%), sumant
un total de 450.000,00 euros.
5. Garanties exigides
a) Provisional: no s’exigeix
b) Definitiva: 5% preu d’adjudicació del contracte
6. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup: C. Categoria: D
b) Solvència econòmica i financera, solvència tècnica i
professional
7. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals des de la publicació
d’aquest anunci al BOP
b) Modalitat de presentació: presencial (correu postal)
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Sanaüja
8. Obertura de les ofertes
a) Lloc: Ajuntament de Sanaüja
b) Data i hora: el primer dimecres hàbil a les 12.00 h a partir de
la finalització del termini
9. Altres informacions
Aquesta obra està finançada pel Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural en el marc d’un Pla pilot de la Llei
45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible
del medi rural (Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí).
Sanaüja, 25 de gener de 2011
L’alcaldessa, Mª Rosa Castellà Coletas

−♦−
AJUNTAMENT DE SANT GUIM DE FREIXENET
EDICTE

682

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 21 de gener de
2011, aprovà inicialment l’ordenança reguladora de protecció de
dades de caràcter personal i de creació dels fitxers de dades de
caràcter personal de l’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet.
S’obre un termini d’informació pública de 30 dies, comptat a
partir de la darrera publicació d’aquest anunci al BOP, per tal que
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les
al·legacions i suggeriments que estimin adients. Es fa constar que
si durant l’esmentat termini no se’n presenta cap, l’acord
s’elevarà a definitiu de forma automàtica.
Sant Guim de Freixenet, 24 de gener de 2011
L’alcalde president, Pere Solé Vendrell

−♦−

AJUNTAMENT DE SANT GUIM DE FREIXENET
EDICTE

683

En compliment del que disposa l’article 17 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, s’anuncia que
l’Ajuntament en sessió del Ple, amb data 21 de gener de 2011, ha
aprovat, entre d’altres els acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i
següents la modificació puntual de les ordenances fiscals
següents:
· Ordenança fiscal número 1, reguladora dels preus públics.
· Ordenança fiscal número 2, reguladora del Cementiri
municipal.
· Ordenança fiscal número 3, reguladora de la taxa per la
prestació del servei de l’Escola bressol.
· Ordenança fiscal número 4, reguladora de la taxa per expedició
de documents administratius.
· Ordenança fiscal número 5, reguladora de la taxa per la
prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat
dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l’inici de les activitats.
· Ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa de
clavegueram.
· Ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua.
· Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per la
prestació del servei de piscines i per utilització d’instal·lacions de
domini públic.
· Ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per ocupació
de terrenys d’ús públic.
· Ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per als
serveis especials de l’Escola municipal de música.
· Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per les
ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública.
Segon. Obrir un període d’informació pública de 30 dies hàbils,
mitjançant la publicació al tauler d’anuncis municipal i al Butlletí
Oficial de la Província, a fi de que les persones interessades
puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
considerin oportunes. Transcorregut l’esmentat termini, i en el
supòsit que no es presentin reclamacions, aquest acord
esdevindrà definitiu.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei
7/85, de 2 d’abril (LRBRL); 17.1 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre (LRHL), i 178.1b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril (TRLMC), els acords provisionals i les ordenances fiscals
aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de
l’Ajuntament durant 30 dies hàbils, des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al BOP, 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 i es publicaran al BOP el
text íntegre de les ordenances modificades.
Sant Guim de Freixenet, 24 de gener de 2011
L’alcalde president, Pere Solé Vendrell

−♦−
AJUNTAMENT DE SERÒS
EDICTE

641

Per decret d’ alcaldia núm. 01/2011, de 21 de gener de 2011, s’ha
acordat declarar la caducitat de la inscripció al padró municipal
d’ habitants i, simultàniament, la baixa per caducitat a l’esmentat
padró de les persones que es relacionen, a partir de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província, per haver transcorregut el
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termini de dos anys des de la seva inscripció al padró municipal
d’ habitants, sense que hagin procedit a la seva renovació
expressa, en els termes de La Llei Orgànica 14/2003, de 20 de
novembre:
.
NOM

COGNOM 1

ABDEZZAYNE
MOHAMED
HADJ
JOSE DUVIER
MOHAMED
HAMZA
AZZEDDINE
MAYLOUD
MALIKA
FATIMA ZHORA
MOHAMMED
OUMAIMA
RAJA
AYMANE
MAIDAT

BOUSSOUF
EL YOUSFI
BOUABDELLAH BOURSALI
PULIDO
PULIDO
NALI
BELAKHDAR
MEZIANI
BOUSSOUF
EL MIAS
EL MIAS
GHALLAB
CHERRAD
LAKRIH
CHERRAD
REDHOUANE

COGNOM 2

DATA.
NAIX.

LLETRA
ESTR. IDENTIF. LLETRA

19820101 X 6372074
19871023 Y
237229
19800119
19900713
0
19540131
0
19830216 X 4607911
19650629 X 4538304
19840604
0
19790120 X 8994154
20051110 X 8994184
19790922 X 9116300
19970617 X 9341563
19750320 X 9341552
20030106 X 9341573
19821114
0

Q
K
0

NÚM.
DOC.

2436428
RN14307503
U166032

E
J
R621496
G
B
C
K
X
P
1972304

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa es podrà
interposa, potestativament, recurs de reposició, previ al
contenciós administratiu, dins el termini d’un mes a comptar des
de la data de publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat
l’acte o bé, directament, recurs contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos des de la publicació de l’acte, davant del
Jutjat Contenciós administratiu de Lleida. No obstant això els
interessats podran interposar qualsevol altre recurs que
consideren convenient al seu dret.
Seròs, 21 de gener de 2011
L’alcalde, Gabriel Pena i Remolà

−♦−
AJUNTAMENT DE SORT
ANUNCI

638

Detectat un error material a l’edicte publicat al BOP núm. 182, de
30.12.2010, en relació amb la modificació d’Ordenances fiscals
per a l’any 2011, se’n fa pública l’oportuna correcció. On diu:
“Ordenança Fiscal núm. 3. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica. Article 5. Quota tributària. 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 1,30, excepte als
epígrafs del quadre de tarifes D), segons els centímetres cúbics,
al que s’aplicarà el coeficient 1,40. Aquests coeficients
s’aplicaran fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui
modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat.” ha de
dir: “Ordenança Fiscal núm. 3. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica. Article 5. Quota tributària. 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 1,45. Aquests
coeficients s’aplicaran fins i tot en el supòsit en què l’esmentat
quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de
l’Estat”.
Sort, 24 de gener de 2011
L’alcalde, Agustí López i Pla

−♦−
AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
EDICTE
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Havent-se exposat al públic el pressupost per a l’exercici del
2011, la plantilla i relació dels llocs de treball segons s’anuncia
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 180 de data 25 de
desembre del 2010, i aprovat definitivament, es fa públic a
continuació el pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla
orgànica i relació de llocs de treball:

PRESSUPOST ÚNIC
Ingressos
a) Operacions corrents
1. Impostos directes..................................................1.015.007,58
2. Impostos indirectes....................................................60.000,00
3. Taxes i altres ingressos............................................695.465,73
4. Transferències corrents............................................682.468,60
5. Ingressos patrimonials...............................................13.914,00
b) Ingressos patrimonials
6. Alienació d’inversions reals .................................1.075.671,11
7. Transferències de capital .............................................1.300,00
8. Variació d’actius financers ....................................—————
9. Variació de passius financers ..................................380.000,00
Total ..........................................................................3.923.827,02
Despeses
a) Operacions corrents
1. Remuneracions de personal.....................................792.173,00
2. Compra de bens corrents i de serveis...................1.205.184,94
3. Interessos ...................................................................90.000,00
4. Transferències corrents............................................141.537,20
b) Operacions de capital
6. Inversions reals........................................................985.320,00
7. Transferències de capital .........................................173.250,00
8. Variació d’actius financers ....................................—————
9. Variació de passius financers ..................................536.361,88
Total ..........................................................................3.923.827,02
PLANTILLA ORGÀNICA
Personal plantilla
1) Funcionari:
Secretari–Interventor. Ramon Llop Piqué - Grup 3’3 - C.D. 26
Agutzil. José Mª Esteve Ñaco - Grup 1’4 - C.D. 9
2) Funcionaris eventuals:
Cap.
3) Personal laboral:
Oficines:
Domingo Nadal Mercè
auxiliar administrativa
Vila Vals Gemma
oficial administrativa
Calvet Pifarré, Elisabet
titulat superior
Huguet Prunera, Marta
tècnic superior de medi ambient
Cereza Palacín, Emma
oficial administrativa
Ferrer Tarrats, Irene Maria
administrativa
Palau Vila Jaume
delineant
Consultori mèdic:
Bifet González, Gemma Maria
auxiliar
Yago Calvet, Amparo
auxiliar
CEIP:
Brunet Martínez, Miquel
conserge
Brigada:
Gilart San Martín, Ramsés
oficial 2ª
Llovet Roca, Antonio
especialista
Sola Martínez, Josep Antoni
oficial 2ª
Llar infants:
Pujol Laforga, Antònia
mestra
Valls Monné, Meritxell
mestra
Panadés Cervera, Llorença
mestra
Baró Sanjuan, Ainhoa
tècnic sup. educació infantil
Verge Pluvins, Margarita
tècnic sup. educació infantil
Vidal Zapater, Mª Dolores
asistenta infantil
Llobet Artesona, Míriam
tècnic sup. educació infantil
González Garcia, Núria
tècnic sup. educació infantil
Ballespí Seres, Laura
tècnic sup. educació infantil
Pámpols Camarasa Karen
assistenta infantil
Monné Pérez Maira
tècnic sup. educació infantil

−♦−
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AJUNTAMENT DE TORREGROSSA
EDICTE

669

Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de gener de
2011, s’han aprovat els següents padrons fiscals corresponents a
l’exercici de l’any 2011.
• Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
• Guals.
Els padrons fiscal/s s’exposen al públic durant el termini d’un
mes, 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 d’aquest Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article 14.2.c)
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de les Hisendes locals, es notifiquen
col·lectivament els rebuts derivats d’aquests padrons.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de
la finalització del termini d’exposició al públic dels padrons
fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un
mes des de la seva interposició 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 la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori
del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori,
en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb
l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
El termini de pagament en període voluntari serà de l’1 de febrer
a l’1 d’abril (ambdós inclosos).
Transcorregut el període de pagament voluntari, s’iniciarà el
període executiu, que determina la meritació del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per
100 fins que no hagi estat notificada la providència de
constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec de
constrenyiment reduït que serà del 10 per 100 de l’import del
deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels
terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà
exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que serà del 20%
de l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.
Torregrossa, 25 de gener de 2011
L’alcalde, Llorenç Reig Tehàs

−♦−
AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER
EDICTE

601

Aprovació projecte d’obres
L’Ajuntament Ple, en sessió de data 17 de setembre de 2010,
aprovà inicialment el projecte d’obra següent:
Projecte tècnic per a l’execució de l’obra: pavelló polivalent la
ràpita - tancament perimetral coberta, redactat per l’enginyer
industrial, Sr. Albert Màssich Sanagustín, amb un pressupost
global d’execució de 106.870,26 euros.
Exposar al públic l’acord anterior per termini d’un mes, als
efectes de presentació de possibles al·legacions i/o reclamacions,
quedant definitivament aprovat el projecte tècnic, cas de no
presentar-se’n, sense necessitat de posterior acord.
D’acord amb el que als efectes preveu l’article 219.2 de la Llei

8/1987, municipal i de règim local, s’exposa al públic per termini
de 30 dies des del següent a la seva publicació en el BOP, als
efectes de presentació de possibles al·legacions i/o reclamacions;
quedant definitivament aprovat cas de no presentar-se’n.
Vallfogona de Balaguer, 21 de gener de 2011
L’alcalde, Salvador Farré Torra

−♦−
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE MEIÀ
EDICTE

496

Aprovat inicialment en sessió extraordinària de Ple d’aquest
Ajuntament, de data 30 de desembre de 2011 el pressupost
general, bases d’execució, i la plantilla de personal funcionari i
laboral per a l’exercici econòmic 2011, d’acord amb el previst a
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 hàbils des de la publicació d’aquest anunci, als
efectes de reclamacions i al·legacions.
De conformitat amb l’acord adoptat el Pressupost es considerarà
definitivament aprovat, si durant l’esmentat termini no presentin
reclamacions.
Vilanova de Meià, 13 de gener de 2011
L’alcalde, Xavier Terré Boliart

−♦−
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
D’ESCUNHAU E CASARILH
EDICTE

649

El pressupost per a l’exercici de 2011 s’ha exposat al públic,
segons s’anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número
181, de data 28 de desembre de 2010, i s’ha aprovat
definitivament en data 18 de gener de 2011.
A continuació es fa públic el pressupost resumit per capítols.
PRESSUPOST DE L’EMD D’ESCUNHAU E CASARILH,
EXERCICI 2011
INGRESSOS
CAPÍTOL I DENOMINACIÓ

3
4
5

PRES. ENTITAT

Taxes i altres ingressos..............................................................................100,00
Transferències corrents.........................................................................16.617,66
Ingressos patrimonials ............................................................................6.172,60
Total ingressos ......................................................................................22.890,26

DESPESES
CAPÍTOL I DENOMINACIÓ

2

PRES. ENTITAT

Despesa de béns i serveis corrents......................................................22.890,26
Total despeses ......................................................................................22.890,26

Contra l’aprovació del pressupost, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la
publicació d’aquest edicte, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Escunhau, 24 de gener de 2011
La secretària, Pilar Hervada Vidal

−♦−
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO

610

Procedimiento Demandas 938/2009 (Sección ejecuciones)
Parte actora: Jordi Boneu Vázquez
Parte demandada: Roselló Almirall, S.L.
Secretaria Judicial
Por esta cédula, según lo acordado en la ejecución número
938/2009, instruido por este juzgado a instancia de Jordi Boneu
Vázquez contra Roselló Almirall, S.L., se notifica a Roselló
Almirall, 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 19 de enero de 2011
PARTE DISPOSITIVA
Se desestima el recurso de reposición interpuesto por la parte
actora contra el Auto de fecha 14-12-2010, que se ratifica en
todos sus extremos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, poniendo en su
conocimiento que contra la misma cabe recurso de suplicación
ante la Sala Social del Tribunal Superior de Cataluña; recurso que
deberá anunciarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de
cinco días desde 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.
En Lleida, a 19 de enero de 2011
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO
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Procedimiento demandas 143/2010
Parte actora: Rosa Eres Pedros
Parte demandada: Josep Visa Torres
Secretaria Judicial
Por esta cédula, según lo acordado en la ejecución número
143/2010, instruido por este juzgado a instancia de Rosa Eres
Pedros contra Josep Visa Torres, se notifica a Josep Visa Torres,
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 30 de Noviembre de 2010.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por Dña. Rosa Eres
Pedrós contra la empresa Josep Visa Torres en reclamación de
cantidad, debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la
actora las siguientes cantidades:
-441,45 euros.
-2.942,42 euros, más el 10% de interés por mora.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles de que
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya;
recurso que deberá anunciarse ante este Juzgado de lo Social en
el plazo de cinco días hábiles siguientes al de notificación de la

sentencia. Y, si el recurrente es la empresa demandada, al tiempo
de anunciar el recurso exhibirá resguardo acreditativo de la
consignación en el Banesto en la cuenta que a tal efecto tiene
abierta con el nº 21970000650 143 10 de la cantidad objeto de
condena y 150 euros, en la cuenta de este Juzgado nº
21970000680 143 10 “Depósitos y Suplicación”, todo ello en la
oficina principal sita en la C/ Francesc Macià 43-45, de Lleida.
Expídase testimonio de la presente resolución, que se unirá a las
actuaciones, y llévese el original al Libro de Sentencias.
Así por ésta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
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.
En Lleida, a 19 de enero de 2011
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO

613

Procedimiento demandas 143/2010
Parte actora: Rosa Eres Pedros
Parte demandada: Josep Visa Torres
Secretaria Judicial
Por esta cédula, según lo acordado en la ejecución número
143/2010, instruido por este juzgado a instancia de Rosa Eres
Pedros contra Josep Visa Torres, se notifica a Josep Visa Torres,
en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada
en el indicado proceso, cuyo tenor literal en su parte dispositiva
dice:
“En Lérida, a 7 de Diciembre de 2010.
PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda aclarar la sentencia de fecha 30-11-10 en el sentido de
que la cantidad de 441,45 euros consignada en el fallo se refiere
al 60% de la indemnización por despido objetivo y la cantidad de
2.942,42 euros se refiere a salarios pendientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, poniendo en su
conocimiento que contra la misma no cabe recurso, sin perjuicio
de que el plazo para presentar recurso de suplicación contra la
sentencia comenzará a contarse desde la notificación de este
auto.
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, a 19 de enero de 2011
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO

731

Procedimiento demandas 8/2010 (Sección ejecuciones)
Parte actora: Jaime Laureano Tito
Parte demandada: Restauración Gómez Gamez S.L.
Secretaria Judicial
Por esta cédula, según lo acordado en la ejecución número
8/2010, instruido por este juzgado a instancia de Jaime Laureano
Tito contra Restauración Gómez Gamez S.L., se notifica a

30

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 16

Restauración Gómez Gamez 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 veinticinco de enero de dos mil once
Por recibido el anterior escrito por la parte ejecutante Jaime
Laureano Tito, de fecha 25/01/11, 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
22 de febrero de 2011 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 cinco 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
2197.0000.64.0008.10, 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).
Así lo dispone y firma”.
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.
En Lleida, a 25 de enero de 2011
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO

732

Procedimiento ejecutorias 338/2010
Parte actora: Monica Krystyna Krella
Parte demandada: Alpifruit Agraria SL
Secretaria Judicial
Por esta cédula, según lo acordado en la ejecución número
338/2010, instruido por este juzgado a instancia de Monica
Krystyna Krella contra Alpifruit Agraria SL, se notifica a
Alpifruit Agraria SL, 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 10 de enero de 2011

1 DE FEBRER DE 2011

PARTE DISPOSITIVA
Dicto la orden general de ejecución y despacho de la misma a
instancias de Monica Krystyna Krella, como parte ejecutante
contra Alpifruit Agraria SL, como parte ejecutada.
Despacho ejecución por un principal de 17.846,78 euros y
1.784,68 euros intereses provisionales (art. 576 L.E.C.) más
1.784,68 euros (art. 249 L.P.L.), que se fijan provisionales para
costas (total: 21.416,14 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).
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, 10 de enero de 2011
PARTE DISPOSITIVA
En cumplimiento de la Orden general de ejecución dictada por
auto de fecha 10 de enero de 2011 y en garantía de la cantidad de
17.846,78 euros por principal, 1.784,68 euros por intereses
provisionales, y 1.784,68 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 Alpifruit
Agraria SL o en cualquier otro en que se hallara la empresa, con
sujección 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.).
- 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

1 DE FEBRER DE 2011

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
0338.10, 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.
En Lleida, a 25 de enero de 2011
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO
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Procedimiento: Demandas 357/2010.
Parte actora: María José Macarulla Salvador.
Parte demandada: Finques Alpicat, SL.
Según lo acordado en los Autos 357/2010, seguidos en este
Juzgado a instancia de María José Macarulla Salvador contra
Finques Alpicat, SL, en relación a demandas, por el presente se
notifica a Finques Alpicat, SL, en ignorado paradero, la
Sentencia dictada en los presentes Autos en fecha, en cuyo
encabezamiento y fallo es del siguiente tenor literal:
“Lleida, 14 de setembre de 2010. Vistes per Jordi Guasch i
Villalta, jutge en substitució del Jutjat Social número 2 de Lleida,
les presents actuacions de judici per causa d’acomiadament
celebrat en aquest Jutjat el dia 10 de setembre de 2010 amb el
número 357/10, en el que han estat part, com a demandant/s,
María José Macarulla Salvador que ha/n comparegut a judici
assistit de l’advocat Sr. Del Agua, i com a demandada, Finques
Alpicat, SL, la qual no va assistir al judici malgrat haver estat
citada en temps i forma ha dictat, en nom del Rei, la següent
Sentència
Decisió. Acullo la demanda presentada per María José Macarulla
Salvador i, declarant nul el seu acomiadament, condemno la
demandada Finques Alpicat, SL a què readmeti immediatament
la treballadora en les mateixes condicions que tenia amb
anterioritat al seu acomiadament i li aboni els salaris que ha
deixat de percebre des de la data del seu acomiadament fins a la
data d’aquesta Sentència, mantenint-la d’alta en la Seguretat
Social durant aquest termini. 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 la condemna a l’entitat bancària

Banesto i al compte corrent obert a l’efecte, fent constar
expressament la clau 3280 0000 68 0357 10 i 150 euros fent
constar expressament la clau 3280 0000 65 0357 10 “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 13 de enero de 2011.
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

561

Procedimiento demandas 358/2010
Parte actora: Irene Del Rio Cambra
Parte demandada: Alpifruit Agraria SL.
Secretario Judicial
Según lo acordado en los autos 358/2010, seguidos en este
Juzgado a instancia de Irene Del Rio Cambra contra Alpifruit
Agraria SL. en relación a despido por el presente se notifica a
Alpifruit Agraria SL. en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos en fecha , cuyo encabezamiento y fallo son
del siguiente tenor literal: “Vistes per Jordi Guasch i Villalta,
jutge en substitució del Jutjat Social número 2 de Lleida, les
presents actuacions de judici per causa d’acomiadament celebrat
en aquest Jutjat el dia 10 de setembre de 2010 amb el número
358/10, en el què han estat part, com a demandant/s, Irene del Río
Cambra que ha/n comparegut a judici assistit de l’advocat Sr. Del
Agua i com a demandada Alpifruit Agraria, S.L. la qual no va
assistir al judici malgrat haver estat citada en temps i forma ha
dictat, en nom del Rei, la següent: Sentència... Decisió acullo la
demanda presentada per Irene del Río Cambra i, declarant nul el
seu acomiadament, condemno la demandada Alpifruit Agraria,
S.L. a que readmeti immediatament la treballadora en les
mateixes condicions que tenia amb anterioritat al seu
acomiadament i li aboni els salaris que ha deixat de percebre des
de la data del seu acomiadament fins a la data d’aquesta
sentència, mantenint-la d’alta en la Seguretat Social durant
aquest termini. 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 la condemna a l’entitat bancària Banesto i al
compte corrent obert a l’efecte, fent constar expressament la clau
3280 0000 68 0358 10 i 150 euros fent constar expressament la
clau 3280 0000 65 0358 10 “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, 13 de enero de 2011.
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
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Procedimiento: Demandas 383/2010.
Parte actora: Pere Andreu Sales Segura.
Parte demandada: J & N Servicios de Apoyo a Empresa y
Comunidades, S.L. y Sitiomayor3, S.L.
Secretario judicial, Luis Francisco Bernal Martín.
En Lleida, a 25 de enero de 2011.
CITACIÓN A JUICIO 9-11-2011

Por la presente cédula de citación dictada en méritos de
resolución de fecha, 25-1-2011 en Autos, instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de Pere Andreu Sales Segura
contra J & N Servicios de Apoyo a Empresa y Comunidades, S.L.
y Sitiomayor3, S.L., en reclamación de demandas seguido con el
número 383/2010, se cita a la mencionada empresa J&N
Servicios de Apoyo a Empresas y Comunidades, S.L., de
ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de
Audiencias de este organismo, sito en esta ciudad, el próximo día
9 de noviembre de 2011 a las 12.20 horas, 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:
- Recibos de salarios del demandante desde que inició la relación
laboral.
- Liquidaciones a la Seguridad Social del mismo período.
- Contrato de trabajo.
- Original de la carta de despido.
- Cuadrantes del horario realizado por el demandante entre los
meses de agosto de 2009 y marzo de 2010.
- Partes de trabajo diarios del demandante, correspondientes al
mismo período.
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.
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

1 DE FEBRER DE 2011
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Procedimiento demandas 750/2010
Parte actora: José Antonio Torres Ortega
Parte demandada: Pomiseca 93 S.L. y Fons de Garantia Salarial
(Fogasa)
Secretario Judicial
Según lo acordado en los autos 750/2010, seguidos en este
Juzgado a instancia de José Antonio Torres Ortega contra
Pomiseca 93 S.L. y Fons de Garantia Salarial (Fogasa)en
relación a demandas por despido, por el presente se notifica a
Pomiseca 93 S.L. en ignorado paradero la sentencia dictada en
los presentes autos en fecha 21-01-11, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:
“Decisió. Acullo íntegrament la demanda presentada per José
Antonio Torres Ortega i, declarant improcedent el seu
acomiadament, condemno la demandada Promiseca 93, S.L. a
que, en el termini de cinc dies a partir de la notificació d’aquesta
sentència, opti entre la readmissió del treballador en el seu lloc

de treball amb idèntiques condicions a les que tenia abans de
l’acomiadament, en quin cas li haurà de pagar els salaris de
tràmit des de la data de l’acomiadament fins a la notificació
d’aquesta sentència o al pagament d’una indemnització de vuitcents tres euros i vuitanta-dos cèntims (803.82 euros) i als salaris
de tramitació des de la data de l’acomiadament fins a la de la
notificació d’aquesta sentència, havent de mantenir-lo d’alta a la
Seguretat Social durant aquest termini, amb absolució del Fondo
de Garantia Salarial, al qual condemno a estar i passar per
aquests pronunciaments, sense perjudici de les responsabilitats
patrimonials que per llei li correspongui. - 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 nº 3280 0000 61 075010 , i 150 euros a l’entitat bancària
Banesto i al compte corrent obert a l’efecte, fent constar
expressament la clau nº 3280 000065 075010 “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 veinticuatro de enero de dos mil once.
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

764

Procedimiento reclamación de cantidad 636/2010
Parte actora: Nuria Martínez Esque
Parte demandada: Minguella-Molina SCP, María Teresa Naves
Pujol, Montserrat Minguella Naves y Sonia Minguella Naves
Por la presente cedula de citación dictada en méritos de
resolución de fecha 21 de enero de 2011 en autos instruido por
este Juzgado de lo Social a instancia de Nuria Martínez Esque
contra Minguella-Molina SCP, María Teresa Naves Pujol,
Montserrat Minguella Naves y Sonia Minguella Naves en
reclamación de Reclamación de cantidad seguido con el número
636/2010 se cita a la mencionada empresa Minguella-Molina
SCP de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de
Audiencias de este organismo, sito en esta ciudad, el próximo día
4 de abril de 2011 a las 10:45 horas de la mañana, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso, al de juicio,
que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el
primero ante el secretario judicial y el segundo ante el Juez o
magistrado; advirtiéndole que deberá concurrir con los medios de
prueba de que intente valerse y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la celebración de los
actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de
declarar su rebeldía y pudiendo ser tenida por conforme con los
hechos de la demanda.
Asimismo debe aportar: justificante de abono del documento de
saldo y finiquito.
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 fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta oficina
judicial, salvo aquéllas que revistan forma de auto o sentencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−

1 DE FEBRER DE 2011

JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO
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Procedimiento ejecutorias 286/2010
Parte actora: Francisco Javier Lobera Lamas
Parte demandada: Publi Aneto Gráficas SL
Secretario Judicial
Según lo acordado en los autos, seguidos en este Juzgado a
instancia de Francisco Javier Lobera Lamas contra Publi Aneto
Gráficas SL en relación a Ejecutorias 286/10 por el presente se
notifica a Publi Aneto Gráficas SL en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en fecha, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
DECRETO
En Lleida a 17 de enero de 2011
PARTE DISPOSITIVA
En cumplimiento de la orden General de Ejecución dictada por
Auto de fecha 17 de enero de 2011 y en garantía de la cantidad
de 8.016,65 euros de principal, 801,67 euros de intereses
provisionales y 801,67 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.
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 0286 10,
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 Luis Francisco Bernal Martín, secretario
judicial del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lleida.
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 17 de enero de 2011
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

775

Procedimiento ejecutorias 278/2010
Parte actora: Nita Ioncea
Parte demandada: Ausencio Calleja Guzman
Secretario Judicial
Según lo acordado en los autos 278/10, seguidos en este Juzgado
a instancia de Nita Ioncea contra Ausencio Calleja Guzman en
relación a ejecutorias por el presente se notifica requiere de pago
y embarga bienes a Ausencio Calleja Guzman en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en esta
fecha, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
DECRETO
En Lleida a 10 de enero de dos mil once
PARTE DISPOSITIVA
En cumplimiento de la orden General de Ejecución dictada por
Auto de fecha 10 enero de 2011 y en garantía de la cantidad de
2.271,17 euros de principal, 227,12 euros de intereses
provisionales y 227,12 euros de costas provisionales por las que
se ha despachado ejecución,
SE ACUERDA:
Consultar la aplicación telemática de la AEAT, de la TGSS y de
la DGT, de conformidad con los artículos 590 de la LEC y 237.2
de la LPL, adjuntando dicha averiguación al proceso.
Expídase, en su caso, el correspondiente oficio al Servicio de
Índices del Registro de la Propiedad de Madrid.
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
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empresa ejecutada que posea en las entidades: Caixa d’Estalvis
Tarragona, Caja de Ahorros de Vitoria y Alava, y Caixa
d’Estalvis de Sabadell, 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).
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 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 Luis Francisco Bernal Martín, secretario
judicial del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lleida.
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 10 enero de 2011
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

778

Procedimiento ejecutorias 292/2010
Parte actora: Ion Florea
Parte demandada: Simbol Muntatges i Serveis
Secretario Judicial
Según lo acordado en los autos 292/10, seguidos en este Juzgado
a instancia de Ion Florea contra Simbol Muntatges i Serveis en
relación a ejecutorias por el presente se notifica a Simbol
Muntatges i Serveis en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos en fecha 18 enero de 2011, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
DECRETO
En Lleida a 18 de enero de 2011
PARTE DISPOSITIVA
En cumplimiento de la orden General de Ejecución dictada por

1 DE FEBRER DE 2011

Auto de fecha 18 de enero de 2011 a instancia de Ion Florea
contra Simbol Muntatges i Serveis y en garantía de la cantidad de
5.445,00 euros de principal, 544,5 euros de intereses
provisionales y 544,50 euros de costas provisionales por las que
se ha despachado ejecución,
SE ACUERDA:
Consultar la aplicación telemática de la AEAT, de la TGSS y de
la DGT, de conformidad con los artículos 590 de la LEC y 237.2
de la LPL, adjuntando dicha averiguación al proceso.
Expídase, en su caso, el correspondiente oficio al Servicio de
Índices del Registro de la Propiedad de Madrid.
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: La Caixa, Caixa
d’Estalvis de Terrassa, BBVA, Deutsche Bank y Banco Sabadell,
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).
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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 0292 10,
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 Luis Francisco Bernal Martín, secretario
judicial del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lleida.
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,
a Lleida a 18 enero de 2011
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

780

Procedimiento ejecutorias 294/2010
Parte actora: Gladihs Miro Silva
Parte demandada: Assessors Financers Pirineu 77 SL.
Secretario Judicial
Según lo acordado en los autos ejecucion 294/10, seguidos en
este Juzgado a instancia de Gladihs Miro Silva contra Assessors
Financers Pirineu 77 SL. en relación a ejecutorias por el presente
se notifica a Assessors Financers Pirineu 77 SL. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
DECRETO
En Lleida a veinte de enero de dos mil once
PARTE DISPOSITIVA
En cumplimiento de la orden General de Ejecución dictada por
auto de fecha 20 enero de 2011 a instancia de Gladihs Miro Silva
contra Assessors Financers Pirineu 77 SL. y en garantía de la
cantidad de 7.730,16 euros de principal, 773,02 euros de
intereses provisionales y 773,02 euros de costas provisionales
por las que se ha despachado ejecución,
SE ACUERDA:
Consultar la aplicación telemática de la AEAT, de la TGSS y de
la DGT, de conformidad con los artículos 590 de la LEC y 237.2
de la LPL, adjuntando dicha averiguación al proceso.
Expídase, en su caso, el correspondiente oficio al Servicio de
Índices del Registro de la Propiedad de Madrid.
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
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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: Caixa d’Estalvis
de Sabadell, Bancaja, Caja Madrid, Banesto y Caja de Ahorros
del Mediterraneo, 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 0294 10,
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 Luis Francisco Bernal Martín, secretario
judicial del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lleida.
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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 20 de enero de 2011
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
808

Procedimiento demandas 499/2010
Parte actora: Adela García Chamero
Parte demandada: Argosan Hostelería SL
Secretario judicial, Luis Francisco Bernal Martín
En Lleida, a 25 de enero de 2011
CITACIÓN A JUICIO 03/03/2011
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de
resolución de fecha 25/01/2011 en autos instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de Adela García Chamero contra
Argosan Hostelería SL en reclamación de demandas seguido con
el número 499/2010 se cita a la mencionada empresa Argosan
Hosteleria, SL de ignorado paradero, para que comparezca ante
la Sala de Audiencias de este organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 3 de marzo de 2011 a las 11:35 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.
Asimismo se le requiere a fin de que aporte al acto de juicio los
siguientes documentos:
- Relación nominal de trabajadores a efectos de la Seguridad
Social
- Alta del trabajador a la Seguridad Social
- Libro de visitas
- TC1 y TC2 de los últimos doce meses
- Hojas de salario y recibos correspondientes a los últimos doce
meses
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.
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
809

Procedimiento demandas 659/2010
Parte actora: Mutual Midat Cyclops
Parte demandada: Tesorería General de la Seguridad Social,
David Morales Pozo, Luis Felipe García Cullere e Institut
Nacional de la Seguretat Social (INSS)
Secretario judicial, Luis Francisco Bernal Martín
En Lleida, a 25 de enero de 2011
CITACIÓN A JUICIO 13/04/2011
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de
resolución de fecha 25/01/2011 en autos instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de Mutual Midat Cyclops contra
Tesorería General de la Seguridad Social, David Morales Pozo,

Luis Felipe García Cullere y Institut Nacional de la Seguretat
Social (INSS) en reclamación de demandas seguido con el
número 659/2010 se cita a la mencionada empresa Luis Felipe
Culleré García de ignorado paradero, para que comparezca ante
la Sala de Audiencias de este organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 13 de abril de 2011 a las 09:30 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.
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.
El Secretario Judicial (ilegible)
−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
810

Procedimiento demandas 513/2010
Parte actora: Abdelkarim Ouairad
Parte demandada: Instalaciones Farid SCP
Secretario judicial, Luis Francisco Bernal Martín
En Lleida, a 25 de enero de 2011
CITACIÓN A JUICIO 14/03/2011
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de
resolución de fecha 25/01/2011 en autos instruido por este
juzgado de lo social a instancia de Abdelkarim Ouairad contra
Instalaciones Farid SCP en reclamación de demandas seguido
con el número 513/2010 se cita a la mencionada empresa
Instalaciones Farid SCP de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala de Audiencias de este organismo, sito en
esta ciudad, el próximo día 14 de marzo de 2011 a las 10:20
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 aporte al acto de juicio los
siguientes documentos:
- Libro de matricula del personal empleado en las empresas
- Parte de alta en la Seguridad Social
- Boletines de cotización (TC1 y TC2) a la seguridad social de
todo el periodo en que el actor ha traajado en la empresa.
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.
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

702

Juicio de faltas 129/2010
Mercè Lorenzo Mir; secretario/a judicial del Juzgado de
Instruccion número 2 de Lleida;
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Hace saber: Que en los autos que a continuación se dirán, obra
dictada la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:
“SENTENCIA”
Núm. 301/10
En Lleida, a 30 de junio de 2010.
Vistos por mí, Dña. Ana Isabel Serrano Lasanta, magistrado-juez
del Juzgado de Instrucción número 2 de Lleida y su partido, los
presentes autos de juicio de faltas número 129/2010, sobre
lesiones, seguido contra Monday Ehigie, y como denunciante
Osawaru Osazee Rest y Vincent Kpamiose Iworh, e
interviniendo el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción
pública, en virtud de las facultades que me han sido dadas por la
Constitución, y en nombre de S.M. el Rey, dicto la siguiente
sentencia,
FALLO
Que debo absolver y absuelvo libremente de la falta que se le
imputaba en estos autos a Monday Ehigie, declarando de oficio
las costas causadas en el presente procedimiento.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás
partes personadas, haciéndoles saber que contra la presente
sentencia se podrá interponer recurso de apelación ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Lleida en el plazo de cinco días
siguientes a su notificación, debiendo presentarse por escrito ante
este Juzgado. Así, por esta, mi sentencia, definitivamente
juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada que fue la anterior sentencia por
el magistrado-juez que la suscribe estando celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma, a Vincent
Kpamiose Iworh, hoy en ignorado paradero, libro y firmo el
presente en Lleida, 21 de enero de 2011.
El/La Secretario/a Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO
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Juicio de faltas 48/2010
Mercè Lorenzo Mir, secretaria judicial del Juzgado de
Instrucción número dos de Lleida, hace saber: Que en los autos
que a continuación se dirán, obra dictada la sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
SENTENCIA NÚM. 82/10
En Lleida, a 18 de febrero de 2010.
Vistos por mí, Dña. Ana Isabel Serrano Lasanta, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción número dos de Lleida y su partido, los
presentes autos de Juicio de Faltas número 48/2010, sobre hurto,
seguido contra Dragus Constantin Illie, siendo denunciante
Emilio J. Bonilla Calaf, e interviniendo el Ministerio Fiscal en el
ejercicio de la acción pública, en virtud de las facultades que me
han sido dadas por la Constitución, y en nombre de S.M. el Rey,
dicto la siguiente Sentencia,
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de
atestado, practicándose las diligencias preliminares que se
estimaron pertinentes, tras lo cual se convocó a juicio a la parte
denunciante y demás personas que previene la Ley, haciéndoles
los correspondientes apercibimientos legales.
Segundo: En el día señalado se celebró el
correspondiente juicio, en la forma y con el resultado
sucintamente expresado en el acta. En el trámite de informe se
solicitó por el Ministerio Fiscal la condena del denunciado,
considerando que los hechos eran constitutivos de una falta
prevista y penada en el art.623.1 del CP.

HECHOS PROBADOS
Queda probado y así se declara que el día 12-2-2010, en el
interior del establecimiento Carrefour sito en esta ciudad, el
denunciado se apoderó de diversos efectos, valorados en 91,95
euros, que ocultó entre sus prendas, abandonando el lugar sin
abonar su importe y siendo interceptado por un vigilante de
seguridad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero: Los hechos que se describe como probados han
quedado acreditados a través de la declaración del denunciante,
que en el acto del juicio se ratificó íntegramente en la declaración
en su día prestada ante los agentes de la Policía Judicial. La
mencionada declaración reviste los caracteres exigidos para
servir de prueba de cargo en el proceso penal, a saber: ausencia
de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la
incriminación, continuada en el tiempo. El denunciado no
compareció al acto del juicio.
Segundo: Tales hechos aparecen como legalmente constitutivos
de una falta de hurto prevista y penada en el art.623,1º del C.P.,
de la que aparecen como autor responsable el acusado. No se
aprecian circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal.
Tercero: Respecto a la pena a imponer al acusado, el CP sanciona
la falta de hurto, en su art. 623.1, con la de localización
permanente de cuatro a doce días o multa de uno a dos meses.
Teniendo en cuenta las circunstancias particulares que concurren
en el presente supuesto y la entidad de la conducta
protagonizada, de conformidad con el art.638 del CP, procede
imponer la pena de multa de 30 días con cuota de 10 euros, así
como la obligación de indemnizar al perjudicado en la suma de
91,95 euros.
Cuarto: Que la ejecución de un hecho constitutivo de delito o
falta, obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los
daños y perjuicios por él causados, según el art. 109 del Código
Penal, y en la forma prevenida en los artículos 110 y siguientes y
concordantes del mismo texto legal.
Quinto: Que las costas procesales se entienden impuestas por la
Ley a los personalmente responsables de todo delito o falta del
modo que establece el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y 123 del Código Penal.
Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de
pertinente y general aplicación.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Dragus Constantin Illie,
por una falta de hurto antes descrita, a la pena de multa de 30 días
con cuota de 10 euros, así como la obligación de indemnizar al
perjudicado en la suma de 91,95 euros, así como al pago de las
costas procesales causadas en el presente procedimiento.
Contra la presente sentencia se podrá interponer Recurso de
Apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Lérida en el
plazo de cinco días siguientes a su notificación, debiendo
presentarse por escrito ante este Juzgado de Instrucción.
Así, por esta, mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta
instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma, a
Dragos-Constantin Ilie, hoy en ignorado paradero, libro y firmo
el presente en Lleida, 30 de diciembre de 2010.
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
NÚM. 2 DE BALAGUER
EDICTO

655

Procedimiento: Declaración de herederos abintestato 751/2010.
Parte demandante: Laura Cudolà Polo.
Procuradora: Elisabet Guarné Tañà.
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Doña María Luisa Mora Ballesteros, secretaria en sustitución
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Balaguer, hago
saber: Que en el expediente de declaración de herederos
abintestato seguido en este Juzgado al número 751/2010, por el
fallecimiento sin testar de doña María Polo Badia, ocurrido en Os
de Balaguer el día 18 de septiembre de 2009, promovido por
Laura Cudolà Polo, parientes en segundo grado del causante, se
ha acordado por providencia de esta fecha llamar a los que se
crean con igual o mejor derecho al a herencia que los que la
solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla
dentro de 30 días, a partir de la publicación de este edicto,
apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.
Balaguer, a 20 de enero de 2011
La Secretaria en sustitución (ilegible)

−♦−
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
NÚM. 1 DE LA SEU D’URGELL
EDICTO

567

Procedimiento: Declaración de herederos abintestato 423/2010.
Sección Civil.
Parte demandante: Núria March Causanilles.
Procuradora: Teresa Mª Huerta Cardeñes.
Débora Morales Albos, secretaria judicial del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Seu d’Urgell,
hago saber: Que en el expediente de declaración de herederos
abintestato seguido en este Juzgado con el número 423/2010, por
el fallecimiento sin testar de Alberto March Causanilles, ocurrido
entre los días 3 y 7 de mayo de 2009, promovido por Núria
March Causanilles, se ha acordado por diligencia de ordenación
de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho
a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el
Juzgado a reclamarla dentro de 30 días a partir de la publicación
de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el
perjuicio a que haya lugar en derecho.
La Seu d’Urgell, a 7 de enero de 2011
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−

−♦−
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
NÚM. 2 DE LA SEU D’URGELL
EDICTE

716

Procediment Exp. domini reanudació del tracte 410/2010 Secció
C
Part actora: Rosa Ribo Pubill
Procurador: Gabriel Torras Bagan
Part demandada
Débora Morales Albós, secretària en substitució del Jutjat de
Primera Instància núm. 2 de La Seu d’Urgell
Faig saber: Que en l’expedient de domini per represa del tracte
seguit en aquest Jutjat amb el núm. 410/10 s’ha decidit per
resolució d’aquesta data citar als que tinguin algun dret real sobre
la finca i a quantes persones pugui perjudicar l’expedient de
domini instat per Rosa Ribó Pubill respecte la finca que es
descriu a continuació, per tal que en el termini de deu dies des de
la publicació d’aquest edicte puguin comparèixer al Jutjat per
al·legar el que convingui al seu dret.
Descripció de la finca: finca registral 199 de Tost, que figura
inscrita al Registre de la Propietat de la Seu d’Urgell, tom 263,
llibre 4, full 213.
Urbana: una casa amb hort a tocar de la mateixa, coneguda com
cal soldat, situada al poble de Montant i carrer del seu nom,
districte de Tost, sense número, de extensió la casa cinc metres de
front i sis i mig de fons, i l’hort d’un quart de jornal equivalent a
cinc àrees quaranta cinc centiàrees de cabuda. Limita tot junt :
per orient i migdia, amb el Torrent del Castell; per ponent i nord,
amb camí que dirigeix cap a la Galeria.
Referència
cadastral
7179901CG777N0002YB
i
7179901CG6777N0001TL.
La Seu d’Urgell, onze de gener de dos mil onze
La Secretària en substitució (il·legible)

−♦−

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
NÚM. 1 DE LA SEU D’URGELL
EDICTO

Y para que sirva de citación, se extiende el presente en la Seu
d’Urgell, a 22 de diciembre de 2010.
La Secretaria Judicial (ilegible)

568

Procedimiento: Exp. dominio reanudación del tracto 357/2010
Sección civil
Parte demandante: Pedro Altimir Parramon
Procuradora: Teresa Mª Huerta Cardeñes
La Secretaria Judicial.
En la Seu d’Urgell, a 22 de diciembre de 2010.
Se hace saber: Que en este Juzgado se tramita el expediente de
dominio arriba referenciado, a instancia de Pedro Altimir
Parramon, representado por la procuradora D.ª Teresa M.ª Huerta
Cardeñes, sobre reanudación del tracto sucesivo, de la siguiente
finca:
Campo con un cortal contiguo de cabida ocho jornales, término
de Calviñà y partido del Cortalot, al cual se va por el camino de
Arcabell y linda, por oriente, con torrente de la Juliana, por
mediodía y poniente, con camino de la canal a Arcabell y norte,
con comunal.
Finca número 183, inscrita en el Registro de la Propiedad de la
Seu d’Urgell, en el tomo 220, libro Anserall, folio 193.
En el que por resolución del día de la fecha, se ha acordado citar
a cuantas personas ignoradas pueda perjudicar la inscripción
solicitada, a fin de que en el plazo de diez días, desde la
publicación del presente edicto, puedan comparecer ante este
Juzgado para alegar lo que a su derecho convenga.

ANUNCIOS VARIOS
ANUNCIS DIVERSOS
COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES
DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUNYA
BINÉFAR (HUESCA)
836

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
calle Lérida, número 18 de Binéfar (Huesca), el sábado día 26 de
febrero, próximo, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a
las 10 horas y treinta minutos, en segunda, para tratar del
siguiente Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
general ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2010.
2. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria
correspondiente al ejercicio de 2010.
3. a) Aprobación, si procede, del cierre de cuentas del año 2010.
b) Elección y nombramiento de Censores de Cuentas.
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4. Informe de la Presidencia.
5. Propuesta de petición a Acuaebro de realización de un estudio
de sustitución de las estaciones de bombeo del embalse de San
Salvador, por tuberías.
6. Servicios económicos: propuesta de aprobación, si procede, de
derrama a pagar a la Comunidad General de Regantes del Canal
de Aragón y Cataluña, por las superficies que se den de alta en la
actualización.
7. Informe del ingeniero encargado y servicios técnicos de la
Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y
Catalunya.
8. Propuesta de Normas particulares aplicables a la próxima
campaña de riegos 2011.
9. 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.
Binéfar, a 28 de enero de 2011
Vº. Bº. El presidente, José Luis Pérez González
El secretario-asesor, Adrián Benedico Pallàs

−♦−
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT
DE LA COMARCA DEL SOLSONÈS
EDICTE

751

Rendits els comptes anuals d’aquest Consorci per al
desenvolupament de la comarca del Solsonès corresponents a
l’exercici 2010, juntament amb tots els seus justificants i el
dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, queden
exposats al públic a la Secretaria d’aquest Consorci, per un
termini de quinze dies. Durant aquest termini i vuit dies més es
podran formular les objeccions i observacions que es considerin
oportunes.
Solsona, 26 de gener de 2011
El president, Joan Solà Bosch

−♦−
CONSORCI DEL MONTSEC
EDICTE

686

En compliment del que disposen l’article 17.4 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; 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 la Junta de Govern del Consorci del
Montsec, en la seva sessió extraordinària de data 2 de desembre de
2010, va acordar aprovar provisionalment la imposició d’una taxa
corresponent a la cessió temporal del planetari portàtil del Centre
d’Observació de l’Univers, així com la corresponent Ordenança
Fiscal reguladora, amb el número d’ordre 2.
L’acord provisional s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la
Província número 173 de 11 de desembre de 2010 i en el diari la
Manyana del dijous dia 9, i atès que ha transcorregut el període
d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat
reclamacions, l’acord provisional ha estat elevat a definitiu.
Contra el present acord definitiu, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant de la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent de la publicació d’aquest anunci al BOP.

39

De conformitat amb el previst al 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 fa públic a continuació el text íntegre:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2
Ordenança reguladora de la taxa corresponent a la cessió
temporal del Planetari portàtil del centre d’observació de
l’univers
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 o) del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal,
aquest Consorci estableix la taxa corresponent a la cessió
temporal del planetari portàtil del Centre d’Observació de
l’Univers (en endavant COU) propietat del Consorci del
Montsec.
Article 2. Fet imposable
Consisteix el fet imposable la prestació del servei i/o activitats
següents:
a) Cessió temporal als ens públics i als privats que ho sol·licitin
del planetari portàtil del COU propietat del Consorci del Montsec
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents,
les persones jurídiques a les que s’autoritzi la cessió temporal de
l’equipament anomenat planetari portàtil.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de
les obligacions tributàries les persones físiques o jurídiques a què
es refereixen els articles 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les
societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que
assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
5. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa general: 100 euros hora, pels ens públics i privats que no
formin part dels municipis integrats dins del Consorci del
Montsec i que sol·licitin la cessió temporal del planetari portàtil,
sempre i quan el Consorci del Montsec n’autoritzi la cessió.
Tarifa reduïda:
80 euros hora, pels ens privats que formin part dels municipis
integrats dins del Consorci del Montsec, que sol·licitin la cessió
temporal del planetari portàtil, sempre i quan el Consorci del
Montsec n’autoritzi la cessió.
60 euros hora, pels ens públics que formin part dels municipis
integrats dins del Consorci del Montsec i que sol·licitin la cessió
temporal del planetari portàtil, sempre i quan el Consorci del
Montsec n’autoritzi la cessió. En tots els casos, s’haurà de
contractar l’equipament per un període mínim de 3 hores.
Així mateix, en el cas que el planetari portàtil s’hagi de desplaçar
des d’Àger a distàncies iguals o superiors a 200 quilòmetres
(comptant transport d’anada i tornada), s’estableix un recàrrec
addicional de 0,23 euros/km.
Sense cost: accions promocionals, organitzades pel Consorci.
Article 6. Obligació de pagament
L’obligació de pagament neix, en el moment que el Consorci del
Montsec autoritzi a l’ens públic o privat la cessió temporal del
planetari portàtil.
Article 7. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel
que disposa la Llei general tributària i la normativa que la
desplega.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per la Junta
de Govern del Consorci del Montsec en sessió extraordinària
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celebrada el dia 2 de desembre de 2010 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 20 de gener de 2011 començarà
a regir el dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
Àger, 20 de gener de 2011
El gerent, Joan Camats i Campabadal
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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, es fa públic
que la Junta de Govern del Consorci del Montsec, en la seva
sessió extraordinària de data 2 de desembre de 2010, va acordar
aprovar provisionalment el reglament que regula les condicions
de cessió del planetari portàtil del Centre d’Observació de
l’Univers, propietat del Consorci del Montsec.
L’acord provisional s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la
Província número 173 de 11 de desembre de 2010 i en el diari la
Manyana del dijous dia 9, i atès que ha transcorregut el període
d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat
reclamacions, l’acord provisional ha estat elevat a definitiu.
Contra el present acord definitiu, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant de la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent de la publicació d’aquest anunci al BOP.
Es fa públic a continuació el text íntegre:
Reglament que regula les condicions de cessió del planetari
portàtil
Article 1
A l’empara del que estableixen els articles 8.1a i 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, aquest Consorci
estableix el reglament que regula les condicions de cessió
temporal del planetari portàtil del Centre d’Observació de
l’Univers (en endavant COU) propietat del Consorci del
Montsec.
Article 2
Els interessats hauran d’adreçar un escrit al Consorci del
Montsec sol·licitant la cessió del planetari portàtil del Centre
d’Observació de l’Univers. Hauran d’especificar quins dies el
sol·liciten, els horaris i el lloc on tindrà lloc. En cas de
coincidència de dates entre dos o més sol·licitants, prevaldrà la
primera sol·licitud que hagi tingut entrada al registre oficial del
Consorci del Montsec.
Article 3
El Consorci del Montsec autoritzarà la cessió del planetari en
funció de la disponibilitat de l’equipament i del personal
necessari per a dur a terme l’activitat.
Article 4
La cessió del planetari portàtil, per part del Consorci, inclou:
- El desplaçament al lloc proposat
- El muntatge i desmuntatge de l’equipament
- Les sessions de planetari
Article 5
L’ens públic o privat, per ser beneficiari, ha de disposar d’un
recinte tancat o cobert amb una alçada mínima de 4,25 metres,
d’una superfície de 49 m2 (7mx7m) i de connexió elèctrica de
220 v.
Article 6
Quan el planetari portàtil sofreixi danys atribuïbles al beneficiari
i que no siguin assumits per l’empresa asseguradora de

l’equipament contractada pel Consorci del Montsec, el
beneficiari sense perjudici del pagament de la contraprestació
que li correspongui, està obligat a reintegrar el cost total de les
despeses corresponents de reconstrucció i/o reparació dels danys
i a dipositar-ne prèviament l’import.
Si els danys són irreparables, el beneficiari haurà d’indemnitzar
el Consorci amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o
a l’import del deteriorament dels desperfectes.
El Consorci del Montsec té contractada una assegurança amb les
cobertures que s’especifiquen en la pòlissa corresponent. Quan el
beneficiari consideri que les cobertures de l’assegurança del
Consorci siguin insuficients, contractarà una assegurança
complementària.
Article 7
Anirà a càrrec de l’ens beneficiari la vigilància i el control de
l’equipament quan no estigui en funcionament.
Article 8
Les tarifes figuren a l’ordenança reguladora de la cessió del
planetari portàtil aprovada pel Consorci del Montsec.
Aquest reglament, aprovat provisionalment per la Junta de
Govern del Consorci del Montsec en sessió extraordinària
celebrada el dia 2 de desembre de 2010 i que ha quedat
definitivament aprovat en data 20 de gener de 2011 començarà a
regir el dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
Àger, 20 de gener de 2011
El gerent, Joan Camats i Campabadal
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Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2011
En la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el
que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i
article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es troba
exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost
general per a l’exercici 2011, aprovat inicialment pel Consorci
Segre Rialb, en la sessió del dia 15 de desembre de 2010.
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa
l’article 170.1 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i pels
motius enumerats en el número 2 de l’article 170, podran
presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: quinze dies a
partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província
b) Oficina de presentació: Registre General del Consorci Segre
Rialb (C/ Monestir, 1 – 25747 La Baronia de Rialb)
c) Òrgan davant el qual es reclama: Junta de Govern del Consorci
Segre Rialb
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost, la
plantilla orgànica i la relació de llocs de treball es consideraran
definitivament aprovats.
La Baronia de Rialb, 20 de gener de 2011
El president, Àngel Villarte Canes
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