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Convocatòria per a la concessió d’ajuts a atorgar per a
equipaments culturals (béns mobles) 2012
Per resolució de la Presidència número 312, de 21 de maig de
2012, s’ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts a
atorgar per a equipaments culturals (béns mobles). Aquesta
resolució s’adopta per delegació expressa de la Junta Rectora
número 2/12, de 12 d’abril de 2012.
Les determinacions bàsiques de la convocatòria son les següents:
Normativa reguladora. Bases específiques dels ajuts a atorgar
per a equipaments culturals (béns mobles) aprovades per la Junta
Rectora número 2, de 12 d’abril de 2012.
Crèdit pressupostari. La despesa global per import de 50.000,00
euros anirà a càrrec de la partida 2012 070 336 7620006 del
pressupost de l’Institut d’Estudis Ilerdencs:
Objecte i finalitat. La concessió d’ajuts per a l’adquisició
d’infraestructura complementària destinada a edificis per a usos
socioculturals.
L’àmbit temporal del Pla d’ajuts a inversions culturals,
equipaments culturals, comprendrà el termini entre l’1 de gener
de 2012 al 31 de desembre de 2012.
Condicions d’atorgament. L’import de la subvenció per a cada
actuació no podrà ser superior al 90% del cost de l’actuació.
S’estableix un import mínim del pressupost de 1.500 euros (IVA
exclòs).
Règim d’atorgament. Concurrència competitiva.
Beneficiaris. Podran sol·licitar ajuts els ajuntaments, els consells
comarcals i altres institucions públiques del territori de les
comarques de Lleida. En cas que sigui un organisme dependent
de l’ens local qui realitzi l’actuació, l’ajut el sol·licitarà l’ens
local indicant expressament l’organisme que executarà
l’actuació.
Òrgans competents per a la instrucció i resolució del
procediment. La instrucció es durà terme pel departament de
Difusió Exterior de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Junta
Rectora aprovarà la proposta de resolució.
Termini de presentació de sol·licituds. Des de la publicació de la
convocatòria en el BOP i fins al dilluns 25 de juny de 2012, a les
14 h.
Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Les
sol·licituds d’ajut hauran de contenir la documentació següent:
1. Document de sol·licitud. Es determinarà la inversió amb
indicació del seu pressupost i la previsió de finançament.
2. Documentació tècnica. Es presentarà un pressupost de
l’equipament a adquirir, desglossat en cas d’incloure més d’un
element, informe explicatiu, de les característiques i les funcions
de l’edifici sociocultural al qual va destinat l’equipament. En cas
de tenir nuclis agregats, un certificat acreditant el nombre de
nuclis reconeguts per l’INE.
Forma i lloc de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds
s’hauran de complimentar de manera obligatòria per via
telemàtica mitjançant l’aplicatiu corresponent que es troba a la
web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (http://www.fpiei.cat) i
presentar en format paper al registre General de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs dins el termini establert.
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Termini de resolució i notificació. Un màxim de sis mesos des de
la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
Criteris de valoració de les sol·licituds. En l’avaluació
d’adquisicions de les diferents propostes presentades es tindran
en consideració la necessarietat, l’interès cultural, el nivell
d’incidència social de l’edifici al qual va destinat l’equipament,
la viabilitat econòmica de l’actuació derivada de la disposició
dels fons necessaris per poder dur a terme l’execució de
l’actuació en els terminis previstos en aquestes bases, la
complementarietat amb altres ajuts atorgats per a la mateixa
actuació en el marc d’instruments de cooperació econòmica
promoguts per l’IEI, la Diputació o altres administracions
públiques i la necessitat relativa de l’equipament objecte de la
sol·licitud.
La Comissió consultiva fixarà els percentatges de puntuació
corresponents a cadascun d’aquests criteris, i atorgarà a cada
sol·licitud la puntuació corresponent d’acord a la seva valoració.
Els resultats d’aquesta ponderació es traduiran en unes
puntuacions a partir de les quals la Comissió consultiva elaborarà
la proposta de distribució d’ajuts d’acord amb la corresponent
dotació econòmica.
Règim de recursos. Contra l’acord de resolució de la
convocatòria podrà interposar-se recurs d’alçada davant del Ple
de la Diputació de Lleida.
Mitjà de publicitat. Publicació de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província
Les bases íntegres que regulen la convocatòria son les següents:
Bases específiques dels ajuts a atorgar per a equipaments
culturals (béns mobles)
Article 1. Objecte.
Aquestes normes tenen com a objectiu establir la concessió
d’ajuts per a tota adquisició de béns mobles.
Article 2. Despeses subvencionables.
Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en
aquestes bases les despeses d’adquisició d’infraestructura
complementària destinada a edificis per a usos socioculturals.
Article 3. Dotació econòmica de la línia d’ajuts i determinació
de la partida pressupostària.
La dotació econòmica d’aquesta línia d’ajuts anirà a càrrec de la
corresponent partida del pressupost de l’IEI i es determinarà en
l’acord de la Junta Rectora d’aprovació de la convocatòria.
Article 4. Procediment d’atorgament i tipus de convocatòria.
Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquestes bases ho
seran de conformitat amb el procediment de concurrència
competitiva.
Article 5. Beneficiaris.
Podran sol·licitar ajuts els ajuntaments, els consells comarcals i
altres institucions públiques del territori de les comarques de
Lleida. En cas que sigui un organisme dependent de l’ens local
qui realitzi l’actuació, l’ajut el sol·licitarà l’ens local indicant
expressament l’organisme que executarà l’actuació.
Article 6. Nombre de sol·licituds per beneficiari.
Només s’atorgarà una sol·licitud per beneficiari. Si es presenta
més d’una sol·licitud únicament es tindrà en compte la que
decideixi la Comissió Consultiva. Si es dóna concurrència de
sol·licituds entre un ens local i un organisme que en depengui,
únicament es tindrà en compte la de l’ens local.
Aquells municipis que tinguin fins a 5 nuclis de població podran
presentar un màxim de dues sol·licituds, sempre que
corresponguin a nuclis diferents. En cas dels municipis amb més
de 5 nuclis, en podran presentar fins a 3 sol·licituds, sempre que
corresponguin a nuclis diferents.
Article 7. Import dels ajuts.
L’import de la subvenció per a cada actuació es determinarà
segons els criteris de valoració establerts en l’article 13 i tenint
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en compte la disponibilitat pressupostària fixada en l’acord de
convocatòria.
L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de l’actuació
i s’estableix un import mínim del pressupost de 1.500 euros (IVA
exclòs).
Article 8. Compatibilitat de les subvencions.
Les subvencions atorgades en el marc d’aquest programa són
compatibles amb l’obtenció d’un ajut directe destinat a la
mateixa actuació atorgat per la Diputació de Lleida i els seus
organismes i amb l’obtenció de qualsevol ajut destinat a la
mateixa actuació atorgat per altres administracions públiques.
En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les
quantitats atorgades no podran excedir el cost de l’actuació.
Article 9. Presentació de sol·licituds.
La sol·licitud dels ajuts es farà per mitjà d’un formulari, adreçat
a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida i de la Fundació
Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, amb el model que es troba a
l’adreça d’internet (http://www.fpiei.cat), el qual haurà de ser
emplenat utilitzant l’aplicació informàtica disponible a
l’esmentada adreça, en tot cas aquests formularis i la
documentació que s’hi hagi d’adjuntar caldrà que es trameti al
Registre General de l’Institut d’Estudis Ilerdencs dins del termini
establert a l’efecte.
Les sol·licituds aniran signades per l’alcaldia o la presidència de
l’entitat i inclouran la documentació tècnica següent:
- Pressupost de l’equipament a adquirir, desglossat en cas
d’incloure més d’un element.
- Informe explicatiu, de les característiques i les funcions de
l’edifici sociocultural al qual va destinat l’equipament.
- En cas de tenir nuclis agregats, un certificat acreditant el
nombre de nuclis reconeguts per l’INE.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o
incompleta, se sol·licitarà pel servei gestor corresponent que
s’esmeni o completi durant un termini de 10 dies, bo i advertint
que, d’incomplir-se el termini establert, s’arxivarà d’ofici
l’expedient sense cap tràmit posterior.
Article 10. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en la
convocatòria d’ajuts.
Article 11. Gestió tècnica i administrativa.
L’ordenació i instrucció dels expedients es durà a terme per part
del servei de Difusió Exterior de l’IEI.
La proposta de resolució la formularà una comissió consultiva de
l’IEI que podrà ser específica per a cada línia d’ajut o agrupar
vàries línies.
La Junta Rectora resoldrà la proposta que formuli la comissió
consultiva i haurà de tenir en compte els criteris objectius de
valoració i respectar les corresponents limitacions
pressupostàries.
Article 12. Comissió Consultiva.
La Comissió Consultiva de l’IEI estarà presidida pel
vicepresident i integrada pel director i un mínim de tres i un
màxim de cinc consellers.
Per resolució de la Presidència de l’IEI es determinaran els
consellers de l’IEI que integraran la comissió i la persona que
actuarà com a secretària.
La comissió podrà ser específica per a aquesta línia d’ajut o
agrupar diverses línies de l’entitat i podrà ésser assistida per
especialistes segons la naturalesa de l’acció presentada.
Article 13. Criteris de valoració per a l’atorgament de les
subvencions.
Els criteris en base als quals s’atorgaran els ajuts seran, per ordre
de prioritat, els següents:
a) La necessitat relativa de l’equipament objecte de la sol·licitud:
fins a 30 punts
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b) L’interès cultural, i el nivell d’incidència social de l’edifici al
qual va destinat l’equipament: fins a 25 punts
c) La viabilitat econòmica de l’actuació derivada de la disposició
dels fons necessaris per poder dur a terme l’execució de
l’actuació en els terminis previstos en aquestes bases: fins a 25
punts
d) Complementarietat amb altres ajuts atorgats per a la mateixa
actuació en el marc d’ instruments de cooperació econòmica
promoguts per l’IEI, la Diputació o altres administracions
públiques: fins a 20 punts
Article 14. Reformulació de sol·licituds.
Abans de formular la proposta de l’acord d’atorgament i sempre
que la subvenció que es preveu atorgar sigui inferior a la
demanada, l’entitat sol·licitant, per iniciativa pròpia o a proposta
del servei de Difusió Exterior, podrà demanar la reformulació de
la sol·licitud.
La reformulació tindrà com a objectiu ajustar els compromisos i
les condicions de la subvenció, amb especial referència al
pressupost de l’actuació que es preveu realitzar.
Article 15. Termini de resolució i notificació de les sol·licituds
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de la
convocatòria, serà de sis mesos a comptar des de la data
d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds.
El venciment del termini abans indicat sense que s’hagi notificat
la resolució d’atorgament de la subvenció, produirà efectes
desestimatoris de la sol·licitud de subvenció.
Article 16. Contingut i règim jurídic de la resolució de concessió
de les subvencions.
La Junta Rectora aprovarà la proposta de resolució que formuli la
Comissió Consultiva, i haurà de tenir en compte els criteris
objectius de valoració i respectar les limitacions pressupostàries
corresponents.
L’acord de la Junta Rectora, resolutori del procediment,
esmentarà obligatòriament les dades següents:
- Identificació del beneficiari.
- Determinació de l’actuació que es vol dur a terme.
- Pressupost de l’actuació que es preveu executar
- Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa.
- Import de la subvenció atorgada com una quantitat certa.
També indicarà la desestimació expressa de la resta de
sol·licituds.
Article 17. Publicació dels acords de concessió de les
subvencions.
Les subvencions atorgades en la convocatòria es publicaran al
Butlletí Oficial de la Província (BOP) amb indicació de les dades
indicades a la base anterior.
Article 18. Obligacions dels beneficiaris.
En atenció al caràcter de subvenció dels ajuts que s’atorguen, els
beneficiaris assumeixen les obligacions següents:
1. Executar les activitats objecte de l’ajut concedit.
2. Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la
finalitat prevista en l’acord d’atorgament.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer
de la Diputació i altres entitats de control competents amb el
compromís d’aportar la documentació que sigui requerida.
4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i
qualsevulla altra documentació en funció de la legislació
sectorial que li sigui d’aplicació.
5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, amb la finalitat de facilitar les actuacions de comprovació
i control.
6. Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció
d’altres ajuts o recursos que financin la mateixa actuació.
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7. Acreditar que es troba al corrent de les obligacions tributàries
i de la Seguretat Social.
8. Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits
previstos per l’article 37 de la Llei general de subvencions.
Article 19. Obligacions complementàries dels beneficiaris: la
publicitat.
En tots els ajuts caldrà posar un rètol indicador de l’actuació amb
el logotip de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i de la Diputació de
Lleida, en un lloc visible, d’acord amb les directrius que seran
facilitades des de la institució.
Article 20. Termini d’execució i justificació.
L’ajut concedit s’executarà i es justificarà durant el període de
dos anys des de la data d’atorgament de l’ajut, sense possibilitat
d’atorgament de pròrrogues.
Article 21. Justificació de l’execució de l’actuació: import a
justificar.
L’import total de les subvencions es lliurarà als beneficiaris
prèvia justificació de la despesa. La despesa subvencionable a
justificar serà la que es determini com a pressupost de l’actuació
en l’acord d’atorgament.
Si un cop executada l’actuació l’import de les despeses
subvencionables es inferior al que es va determinar en l’acord
d’atorgament, el beneficiari en el moment de presentació de la
justificació podrà sol·licitar addicionalment la reducció del
pressupost de l’actuació i el manteniment íntegre de la
subvenció, mitjançant la presentació del model de document
facilitat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Prèvia avaluació del compliment de la finalitat de la subvenció,
l’Institut d’Estudis Ilerdencs reduirà l’import del pressupost de
l’adquisició amb el manteniment íntegre de la subvenció o en cas
contrari lliurarà al beneficiari la subvenció amb la reducció que
resulti d’aplicar el percentatge del pressupost de l’actuació en
relació a l’import de la subvenció atorgada.
Article 22. Justificació de l’execució de l’actuació: compte
justificatiu simplificat.
Per a la justificació de l’actuació caldrà presentar el compte
justificatiu simplificat, segons model normalitzat de l’IEI, per a
l’import íntegre del pressupost que figura en l’acord de resolució
de la convocatòria per a cada ajut. Aquesta documentació
inclourà la declaració de realització de l’actuació, una memòria
de realització i una memòria econòmica de l’activitat, i
l’acreditació de l’obligació de publicitat, d’acord amb l’article 19
d’aquetes bases.
Serà necessària una fotografia del rètol en el qual hi consta la
inversió de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
L’Institut d’Estudis Ilerdencs comprovarà, a través de tècniques
de mostreig que abastin de forma proporcional la tipologia de les
entitats beneficiàries i les quanties de les subvencions, els
justificants del 10 per 100 de les subvencions atorgades que
permeti obtenir evidència raonable sobre l’adequada aplicació de
la subvenció. A tal efecte es requerirà al beneficiari que torni a
emtre els justificants de despeses.
L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el
beneficiari no és un consumidor final i se’l pot deduir.
En els supòsits de delegació o encàrrec de gestió de la
contractació i execució de les actuacions a altres administracions,
els ens beneficiaris presentaran l’imprès de certificació de
realització de l’actuació i la documentació acreditativa de
l’execució de les actuacions (factures o certificacions d’obres)
d’acord amb els criteris abans indicats.
Article 23. Acreditació de la contractació de l’actuació.
Si les despeses justificades han estat contractades i els imports
són superiors a les quanties establertes per la Llei 30/2007, de
Contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari
haurà d’acreditar documentalment que abans de contractar la
prestació dels servei, ha sol·licitat com a mínim tres ofertes de
diferents proveïdors.
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S’exceptuen de l’obligació indicada els casos en què, per les
especials característiques de les despeses subvencionables, no
existeixin en el mercat entitats suficients per atendre aquest
requeriment o que la despesa s’hagi efectuat abans de
l’atorgament de la subvenció.
Si l’elecció no ha recaigut en l’oferta econòmica més avantatjosa,
caldrà motivar-ho amb una memòria justificativa.
L’acreditació de la contractació es farà efectiva mitjançant
informe model facilitat per la Diputació.
Article 24. Comprovació i pagament.
El cost de l’adquisició que es justifiqui podrà ser objecte de
comprovació en relació a la seva execució i valoració. A tal
efecte s’utilitzaran els preus mitjos de mercat, informes dels
tècnics de l’IEI o qualsevol altre mitjà de prova que estigui
admès en dret.
Una vegada s’hagi efectuat la comprovació, i s’hagi completat la
justificació necessària, es procedirà al reconeixement de
l’obligació i posterior pagament a favor del beneficiari, en els
termes que es derivin de l’acord d’atorgament.
Amb caràcter previ al pagament de la subvenció es comprovarà
que el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions
tributaries, amb la Seguretat Social, la Diputació de Lleida i els
seus organismes autònoms.
En els supòsits d’adquisicions contractades per delegació o
encàrrec de gestió per part del beneficiari a altres administracions
es podrà fer el pagament a l’administració contractant sempre
que prèviament s’hagi obtingut l’autorització de l’IEI.
Les despeses de les diferents actuacions s’entendran executades
amb la tramesa dels documents acreditatius. L’IEI, en l’exercici
de les facultats de comprovació i de control financer, podrà
requerir la justificació per part del beneficiari del pagament a
tercers de les despeses de l’actuació.
Article 25. Revocació i reintegrament de les subvencions.
En el supòsit d’incompliment per part del beneficiaris de les
obligacions establertes en aquestes bases, especialment els
terminis de contractació i d’execució de les adquisicions, es
procedirà per part de l’IEI a la revocació i, si s’escau, al
reintegrament de les subvencions en les condicions establertes a
la normativa que regula les subvencions públiques.
Article 26. Protecció de dades personals.
El beneficiari es compromet al compliment de les previsions
legals contingudes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, en relació
a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la
subvenció, exonerant a la Diputació de Lleida i l’Institut
d’Estudis Ilerdencs de qualsevol responsabilitat derivada del seu
incompliment per part del beneficiari.
Al mateix temps, en compliment del previst a la Llei orgànica
15/1999 es fa constar que les dades personals derivades del
compliment de les obligacions previstes a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions per al control i justificació
de la destinació de la quantia de les subvencions atorgades per
l’Institut d’Estudis Ilerdencs seran incorporades als fitxers de
gestió administrativa de la Diputació de Lleida i l’Institut
d’Estudis Ilerdencs amb la finalitat abans exposada. Tanmateix,
aquestes dades seran comunicades, en compliment del previst a
l’Article 20 de la Llei general de subvencions, a l’administració
general de l’Estat i aquelles administracions públiques
competents en el control del lliurament de les justificacions
presentades per als beneficiaris. En qualsevol cas podran exercirse els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la
Diputació i l’IEI.
Article 27. Interpretació de les Bases.
Correspon a la Junta Rectora, la interpretació i el
desenvolupament, si s’escau, de les presents Bases.
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Article 28. Normativa supletòria.
En tot el que no es preveu en les presents bases, seran d’aplicació
les bases generals d’atorgament de subvencions de la Diputació
de Lleida i els seus organismes autònoms, la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei abans
indicada.
Lleida, 21 de maig de 2012
El president, Joan Reñé i Huguet
El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

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

4414

Convocatòria per a la concessió d’ajuts a atorgar per a
equipaments culturals (béns immobles) 2012
Per resolució de la Presidència 311, de 21 de maig de 2012, s’ha
aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts a atorgar per a
equipaments culturals (béns immobles). Aquesta resolució
s’adopta per delegació expressa de la Junta Rectora número 2/12,
de 12 d’abril de 2012.
Les determinacions bàsiques de la convocatòria son les següents:
Normativa reguladora. Bases específiques dels ajuts a atorgar
per a equipaments culturals (béns immobles) aprovades per la
Junta Rectora número 2, de 12 d’abril de 2012.
Crèdit pressupostari. La despesa global per import de
150.000,00 euros anirà a càrrec de la partida 2012 070 334
7620003 del pressupost de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Objecte i finalitat. La concessió d’ajuts per a tota aquella
construcció, adquisició, reforma, ampliació, manteniment i
millora dels edificis destinats a usos socioculturals del territori.
L’àmbit temporal del Pla d’ajuts a inversions culturals,
equipaments culturals, comprendrà el termini entre l’1 de gener
de 2012 al 31 de desembre de 2012.
Condicions d’atorgament. L’import dels ajuts no serà superior al
90% del cost de l’actuació. S’estableix un import mínim del
pressupost de 10.000 euros (IVA exclòs).
Règim d’atorgament. Concurrència competitiva.
Beneficiaris. Poden sol·licitar ajuts els ajuntaments, consells
comarcals i altres institucions públiques del territori de les
comarques de Lleida. En cas que sigui un organisme dependent
de l’ens local qui realitzi l’actuació, l’ajut el sol·licitarà l’ens
local indicant expressament l’organisme que executarà
l’actuació.
Òrgans competents per a la instrucció i resolució del
procediment. La instrucció es durà terme pel departament de
Difusió Exterior de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Junta
Rectora aprovarà la proposta de resolució.
Termini de presentació de sol·licituds. Des de la publicació de la
convocatòria en el BOP i fins al dilluns 25 de juny de 2012, a les
14 h.
Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Les
sol·licituds d’ajut hauran de contenir la documentació següent:
1. Document de sol·licitud. Es determinarà la inversió amb
indicació del seu pressupost i la previsió de finançament.
2. Documentació tècnica. Es presentarà un projecte tècnic
redactat pel tècnic competent amb el nivell de documentació
necessària en funció de la quantia de les obres i que en tot cas ha
de ser suficient per definir, valorar i executar les obres que
comprengui i el reportatge fotogràfic de l’actuació a realitzar. En
cas de tenir nuclis agregats, un certificat acreditant el número de
nuclis reconeguts per l’INE.
Forma i lloc de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds
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s’hauran de complimentar de manera obligatòria per via
telemàtica mitjançant l’aplicatiu corresponent que es troba a la
web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (http://www.fpiei.cat) i
presentar en format paper al registre General de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs dins el termini establert.
Termini de resolució i notificació. Un màxim de sis mesos des de
la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
Criteris de valoració de les sol·licituds. En l’avaluació de les
diferents propostes presentades es tindran en consideració
l’interès cultural i el nivell d’incidència social del bé sobre el
qual es vol realitzar l’actuació, la maduresa tècnica de l’actuació
consistent en la presentació del document tècnic necessari per a
l’execució de l’actuació, la viabilitat econòmica de l’actuació
derivada de la disposició dels fons necessaris per poder dur a
terme l’execució de l’actuació en els terminis previstos en
aquestes bases, la complementarietat amb altres ajuts atorgats per
a la mateixa actuació en el marc d’instruments de cooperació
econòmica promoguts per l’IEI, la Diputació o altres
administracions públiques, el nivell d’execució de les actuacions
incloses en les anualitats anteriors del Pla d’ajuts a inversions
culturals de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i el valor patrimonial
del bé sobre el qual es vol realitzar l’actuació.
La Comissió consultiva fixarà els percentatges de puntuació
corresponents a cadascun d’aquests criteris, i atorgarà a cada
sol·licitud la puntuació corresponent d’acord a la seva valoració.
Els resultats d’aquesta ponderació es traduiran en unes
puntuacions a partir de les quals la Comissió consultiva elaborarà
la proposta de distribució d’ajuts d’acord amb la corresponent
dotació econòmica.
Règim de recursos. Contra l’acord de resolució de la
convocatòria podrà interposar-se recurs d’alçada davant del Ple
de la Diputació de Lleida.
Mitjà de publicitat. Publicació de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província.
Les bases íntegres que regulen la convocatòria son les següents:
Bases específiques dels ajuts a atorgar per a equipaments
culturals (béns immobles)
Article 1. Objecte.
Aquestes normes tenen com a objectiu la concessió d’ajuts per a
obres destinades a equipaments culturals del territori de les
comarques de Lleida.
Article 2. Despeses subvencionables.
Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en
aquestes bases les despeses corrents i/o d’inversió per a la
construcció, adquisició, reforma, ampliació, manteniment i
millora dels edificis destinats a usos socioculturals del territori.
Article 3. Dotació econòmica de la línia d’ajuts i determinació
de la partida pressupostària.
La dotació econòmica d’aquesta línia d’ajuts anirà a càrrec de la
corresponent partida del pressupost de l’IEI i es determinarà en
l’acord de la Junta Rectora d’aprovació de la convocatòria.
Article 4. Procediment d’atorgament i tipus de convocatòria.
Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquestes bases ho
seran de conformitat amb el procediment de concurrència
competitiva.
Article 5. Beneficiaris.
Podran sol·licitar ajuts els ajuntaments, els consells comarcals i
altres institucions públiques del territori de les comarques de
Lleida. En cas que sigui un organisme dependent de l’ens local
qui realitzi l’actuació, l’ajut el sol·licitarà l’ens local indicant
expressament l’organisme que executarà l’actuació.
Article 6. Nombre de sol·licituds per beneficiari.
Només s’atorgarà una sol·licitud per beneficiari. Si es presenta
més d’una sol·licitud únicament es tindrà en compte la que
decideixi la Comissió Consultiva. Si es dóna concurrència de
sol·licituds entre un ens local i un organisme que en depengui,
únicament es tindrà en compte la de l’ens local.
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Aquells municipis que tinguin fins a 5 nuclis de població podran
presentar un màxim de dues sol·licituds, sempre que
corresponguin a nuclis diferents. En cas dels municipis amb més
de 5 nuclis, en podran presentar fins a 3 sol·licituds, sempre que
corresponguin a nuclis diferents.
Article 7. Import dels ajuts.
L’import de la subvenció per a cada actuació es determinarà
segons els criteris de valoració establerts en la base tretzena i
tenint en compte la disponibilitat pressupostària fixada en l’acord
de convocatòria.
L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de l’actuació.
S’estableix un import mínim del pressupost de 10.000 euros (IVA
exclòs).
Article 8. Compatibilitat de les subvencions.
Les subvencions atorgades en el marc d’aquest programa són
compatibles amb l’obtenció d’un ajut directe destinat a la
mateixa actuació atorgat per la Diputació de Lleida i els seus
organismes i amb l’obtenció de qualsevol ajut destinat a la
mateixa actuació atorgat per altres administracions públiques.
En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les
quantitats atorgades no podran excedir el cost de l’actuació.
Article 9. Presentació de sol·licituds.
La sol·licitud dels ajuts es farà per mitjà d’un formulari, adreçat
a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida i de la Fundació
Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, amb el model que es troba a
l’adreça d’internet (http://www.fpiei.cat), el qual haurà de ser
emplenat utilitzant l’aplicació informàtica disponible a
l’esmentada adreça, en tot cas aquests formularis i la
documentació que s’hi hagi d’adjuntar caldrà que es trameti al
Registre General de l’Institut d’Estudis Ilerdencs dins del termini
establert a l’efecte.
Les sol·licituds aniran signades per l’alcaldia o la presidència de
l’entitat i inclouran la documentació tècnica següent:
- Projecte tècnic redactat pel tècnic competent amb el nivell de
documentació necessària en funció de la quantia de les obres i
que en tot cas ha de ser suficient per definir, valorar i executar les
obres que comprengui.
- Reportatge fotogràfic de l’actuació a realitzar.
- En cas de tenir nuclis agregats, un certificat acreditant el
número de nuclis reconeguts per l’INE.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o
incompleta, se sol·licitarà pel servei gestor corresponent que
s’esmeni o completi durant un termini de 10 dies, bo i advertint
que, d’incomplir-se el termini establert, s’arxivarà d’ofici
l’expedient sense cap tràmit posterior.
Article 10. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en la
convocatòria d’ajuts.
Article 11. Gestió tècnica i administrativa.
L’ordenació i instrucció dels expedients es durà a terme per part
del servei de Difusió Exterior de l’IEI.
Les diferents sol·licituds presentades seran informades pels
serveis tècnics de la Diputació amb la finalitat que la Comissió
Consultiva nomenada per resolució de la presidència de l’IEI
pugui formular la proposta de resolució a la Junta Rectora
La proposta de resolució la formularà una comissió consultiva de
l’IEI que podrà ser específica per a cada línia d’ajut o agrupar
diverses línies.
La Junta Rectora resoldrà la proposta que formuli la comissió
consultiva i haurà de tenir en compte els criteris objectius de
valoració i respectar les corresponents limitacions
pressupostàries.
Article 12. Comissió Consultiva.
La Comissió Consultiva de l’IEI estarà presidida pel
vicepresident i integrada pel director i un mínim de tres i un
màxim de cinc consellers.
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Per resolució de la Presidència de l’IEI es determinaran els
consellers de l’IEI que integraran la comissió i la persona que
actuarà com a secretària.
La comissió podrà ser específica per a aquesta línia d’ajut o
agrupar diverses línies de l’entitat i podrà ésser assistida per
especialistes segons la naturalesa de l’acció presentada.
Article 13. Criteris de valoració per a l’atorgament de les
subvencions.
Els criteris en base als quals s’atorgaran els ajuts seran, per ordre
de prioritat, els següents:
a) L’interès cultural, el valor patrimonial i el nivell d’incidència
social del bé sobre el qual es vol realitzar l’actuació: fins a 20
punts
b) La maduresa tècnica de l’actuació consistent en la presentació
del document tècnic necessari per a l’execució de l’actuació: fins
a 25 punts
c) La viabilitat econòmica de l’actuació derivada de la disposició
dels fons necessaris per poder dur a terme l’execució de
l’actuació en els terminis previstos en aquestes bases: fins a 25
punts
d) Complementarietat amb altres ajuts atorgats per a la mateixa
actuació en el marc d’ instruments de cooperació econòmica
promoguts per l’IEI, la Diputació o altres administracions
públiques: fins a 15 punts
e) Nivell d’execució de les actuacions incloses en el en les
anualitats anteriors del Pla d’ajuts a inversions culturals de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs: fins a 15 punts
Article 14. Reformulació de sol·licituds.
Abans de formular la proposta de l’acord d’atorgament i sempre
que la subvenció que es preveu atorgar sigui inferior a la
demanada, l’entitat sol·licitant, per iniciativa pròpia o a proposta
del servei de Difusió Exterior, podrà demanar la reformulació de
la sol·licitud.
La reformulació tindrà com a objectiu ajustar els compromisos i
les condicions de la subvenció, amb especial referència al
pressupost de l’actuació que es preveu realitzar.
Article 15. Resolució de la convocatòria.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de la
convocatòria, serà de sis mesos a comptar des de la data
d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds.
El venciment del termini abans indicat sense que s’hagi notificat
la resolució d’atorgament de la subvenció, produirà efectes
desestimatoris de la sol·licitud de subvenció.
Article 16. Contingut i règim jurídic de la resolució de concessió
de les subvencions.
La Junta Rectora aprovarà la proposta de resolució que formuli la
Comissió Consultiva, i haurà de tenir en compte els criteris
objectius de valoració i respectar les limitacions pressupostàries
corresponents.
L’acord de la Junta Rectora, resolutori del procediment,
esmentarà obligatòriament les dades següents:
- Identificació del beneficiari.
- Determinació de l’actuació que es vol dur a terme.
- Pressupost de l’actuació que es preveu executar
- Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa.
- Import de la subvenció atorgada com una quantitat certa.
També indicarà la desestimació expressa de la resta de
sol·licituds.
Article 17. Publicació dels acords de concessió de les
subvencions.
Les subvencions atorgades en la convocatòria es publicaran al
Butlletí Oficial de la Província (BOP) amb indicació de les dades
indicades a la base anterior.
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Article 18. Obligacions dels beneficiaris.
En atenció al caràcter de subvenció dels ajuts que s’atorguen, els
beneficiaris assumeixen les obligacions següents:
1. Executar les activitats objecte de l’ajut concedit.
2. Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la
finalitat prevista en l’acord d’atorgament.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer
de la Diputació i altres entitats de control competents amb el
compromís d’aportar la documentació que sigui requerida.
4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i
qualsevulla altra documentació en funció de la legislació
sectorial que li sigui d’aplicació.
5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, amb la finalitat de facilitar les actuacions de comprovació
i control.
6. Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció
d’altres ajuts o recursos que financin la mateixa actuació.
7. Acreditar que es troba al corrent de les obligacions tributàries
i de la Seguretat Social.
8. Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits
previstos per l’article 37 de la Llei general de subvencions.
Article 19. Obligacions complementàries dels beneficiaris:
publicitat.
En tots els ajuts caldrà posar un rètol indicador de l’actuació amb
el logotip de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i de la Diputació de
Lleida, en un lloc visible, d’acord amb les directrius que seran
facilitades des de la institució.
Article 20. Termini d’execució i justificació.
L’ajut concedit s’executarà i es justificarà durant el període de
dos anys des de la data d’atorgament de l’ajut sense possibilitat
d’atorgament de pròrrogues.
Article 21. Justificació de l’execució de l’actuació: import a
justificar.
L’import total de les subvencions es lliurarà als beneficiaris
prèvia justificació de la despesa. La despesa subvencionable a
justificar serà la que es determini com a pressupost de l’actuació
en l’acord d’atorgament.
Si un cop executada l’actuació, l’import de les despeses
subvencionables es inferior al que es va determinar en l’acord
d’atorgament, el beneficiari en el moment de presentació de la
justificació podrà sol·licitar addicionalment la reducció del
pressupost de l’actuació i el manteniment íntegre de la
subvenció, mitjançant la presentació del model de document
facilitat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Prèvia avaluació del compliment de la finalitat de la subvenció,
l’Institut d’Estudis Ilerdencs reduirà l’import del pressupost de
l’actuació amb el manteniment íntegre de la subvenció o en cas
contrari lliurarà al beneficiari la subvenció amb la reducció que
resulti d’aplicar el percentatge del pressupost de l’actuació en
relació a l’import de la subvenció atorgada.
Article 22. Justificació de l’execució de l’actuació: compte
justificatiu simplificat.
Per a la justificació de l’actuació caldrà presentar el compte
justificatiu simplificat, segons model normalitzat de l’IEI, per a
l’import íntegre del pressupost que figura en l’acord de resolució
de la convocatòria per a cada ajut. Aquesta documentació
inclourà la declaració de realització de l’actuació, una memòria
de realització i una memòria econòmica de l’activitat i
l’acreditació de l’obligació de publicitat, d’acord amb l’article
19.
Serà necessària una fotografia del rètol en el qual hi consta la
col·laboració econòmica de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
L’Institut d’Estudis Ilerdencs comprovarà, a través de tècniques
de mostreig que abastin de forma proporcional la tipologia de les
entitats beneficiàries i les quanties de les subvencions, els
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justificants del 10 per 100 de les subvencions atorgades que
permeti obtenir evidència raonable sobre l’adequada aplicació de
la subvenció. A tal efecte es requerirà al beneficiari que torni a
emetre els justificants de despeses.
L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el
beneficiari no és un consumidor final i se’l pot deduir.
En els supòsits de delegació o encàrrec de gestió de la
contractació i execució de les actuacions a altres administracions,
els ens beneficiaris presentaran l’imprès de certificació de
realització de l’actuació i la documentació acreditativa de
l’execució de les actuacions (factures o certificacions d’obres)
d’acord amb els criteris abans indicats.
Article 23. Afectació de la subvenció en els supòsits d’adquisició
i obres de béns inventariables.
Els béns restaran afectats a la destinació determinada en l’acord
d’atorgament de la subvenció pel termini de cinc anys, en els
casos de béns susceptibles de ser inscrits en registres públics o
dos anys en la resta de béns.
En el cas dels béns susceptibles de ser inscrits en un registre
públic, aqueta circumstància s’ha de fer constar en l’escriptura,
així com l’import de la subvenció concedida, i aquests aspectes
han de ser objecte d’inscripció en el registre públic corresponent.
Pel que fa a l’incompliment de l’obligació, donarà lloc a l’inici
de l’expedient de reintegrament de la subvenció en els termes
previstos per l’apartat quatre de l’article 31 de la Llei general de
subvencions. No s’entendrà incompleta l’obligació si la venda,
canvi de destinació o gravamen del bé es fa amb el compliment
dels requisits establerts a l’apartat cinquè de l’article 31 de la
disposició abans indicada.
Article 24. Acreditació de la contractació de l’actuació.
Si les despeses justificades han estat contractades i els imports
son superiors a les quanties establertes per la Llei 30/2007, de
Contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari
haurà d’acreditar documentalment que abans de contractar la
prestació dels servei, ha sol·licitat com a mínim tres ofertes de
diferents proveïdors.
S’exceptuen de l’obligació indicada els casos en què, per les
especials característiques de les despeses subvencionables, no
existeixin en el mercat entitats suficients per atendre aquest
requeriment o que la despesa s’hagi efectuat abans de
l’atorgament de la subvenció.
Si l’elecció no ha recaigut en l’oferta econòmica més avantatjosa,
caldrà motivar-ho amb una memòria justificativa.
L’acreditació de la contractació es farà efectiva mitjançant model
de certificació facilitat per l’IEI.
Article 25. Comprovació i pagament.
El cost de l’actuació que es justifiqui podrà ser objecte de
comprovació en relació a la seva execució i valoració. A tal
efecte s’utilitzaran els preus mitjos de mercat, informes dels
tècnics de l’IEI o qualsevol altre mitjà de prova que estigui
admès en dret.
Una vegada s’hagi comprovat, en el seu cas, la correcta execució
de l’actuació i s’hagi completat la justificació necessària, es
procedirà al reconeixement de l’obligació i posterior pagament a
favor del beneficiari, en els termes que es derivin de l’acord
d’atorgament.
Amb caràcter previ al pagament de la subvenció es comprovarà
que el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions
tributaries, amb la Seguretat Social, la Diputació de Lleida i els
seus organismes autònoms.
En els supòsits d’obres contractades i executades per delegació o
encàrrec de gestió per part del beneficiari a altres administracions
es podrà fer el pagament a l’administració contractant sempre
que prèviament s’hagi obtingut l’autorització de l’IEI.
Les despeses de les diferents actuacions s’entendran executades
amb la tramesa dels documents acreditatius. L’IEI, en l’exercici
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de les facultats de comprovació i de control financer, podrà
requerir la justificació per part del beneficiari del pagament a
tercers de les despeses de l’actuació.
Article 26. Revocació i reintegrament de les subvencions.
En el supòsit d’incompliment per part del beneficiaris de les
obligacions establertes en aquestes bases, especialment els
terminis de contractació i d’execució de les actuacions, es
procedirà per part de l’IEI a la revocació i, si s’escau, al
reintegrament de les subvencions en les condicions establertes a
la normativa que regula les subvencions públiques.
Article 27. Protecció de dades personals.
El beneficiari es compromet al compliment de les previsions
legals contingudes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, en relació
a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la
subvenció, exonerant a la Diputació de Lleida i l’Institut
d’Estudis Ilerdencs de qualsevol responsabilitat derivada del seu
incompliment per part del beneficiari.
Al mateix temps, en compliment del previst a la Llei orgànica
15/1999 es fa constar que les dades personals derivades del
compliment de les obligacions previstes a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions per al control i justificació
de la destinació de la quantia de les subvencions atorgades per
l’Institut d’Estudis Ilerdencs seran incorporades als fitxers de
gestió administrativa de la Diputació de Lleida i l’Institut
d’Estudis Ilerdencs amb la finalitat abans exposada. Tanmateix,
aquestes dades seran comunicades, en compliment del previst a
l’Article 20 de la Llei general de subvencions, a l’administració
general de l’Estat i aquelles administracions públiques
competents en el control del lliurament de les justificacions
presentades per als beneficiaris. En qualsevol cas podran exercirse els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la
Diputació i l’IEI.
Article. 28. Interpretació de les Bases.
Correspon a la Junta Rectora, la interpretació i el
desenvolupament, si s’escau, de les presents Bases.
Article 29. Normativa supletòria.
En tot el que no es preveu en les presents bases, seran d’aplicació
les bases generals d’atorgament de subvencions de la Diputació
de Lleida i els seus organismes autònoms, la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei abans
indicada.
Lleida, 21 de maig de 2012
El president, Joan Reñé i Huguet
El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

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

4415

Convocatòria per a la concessió d’ajuts a atorgar per a
restauració de patrimoni arquitectònic 2012
Per resolució de la Presidència número 313, de 21 de maig de
2012, s’ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts a
atorgar per a restauració de patrimoni arquitectònic. Aquesta
resolució s’adopta per delegació expressa de la Junta Rectora
número 2/12, de 12 d’abril de 2012.
Les determinacions bàsiques de la convocatòria son les següents:
Normativa reguladora. Bases específiques dels ajuts a atorgar
per a restauració de patrimoni arquitectònic aprovades per la
Junta Rectora número 2 de 12 d’abril de 2012.
Crèdit pressupostari. La despesa global per import de
357.885,23 euros anirà a càrrec de la partida 2012 070 336
7620002 del pressupost de l’Institut d’Estudis Ilerdencs:
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Objecte i finalitat. La concessió d’ajuts per a totes les actuacions
relacionades amb el patrimoni arquitectònic que fan referència a
béns mobles i immobles com ara obres de restauració,
rehabilitació, conservació i consolidació.
L’àmbit temporal del Pla d’ajuts a inversions culturals,
equipaments culturals, comprendrà el termini entre l’1 de gener
de 2012 al 31 de desembre de 2012.
Condicions d’atorgament. L’import dels ajuts no serà superior al
90% del cost de l’actuació i s’estableix un import mínim del
pressupost de 10.000 euros (IVA exclòs)
Règim d’atorgament. Concurrència competitiva.
Beneficiaris. Poden sol·licitar ajuts els ajuntaments, consells
comarcals i altres institucions públiques del territori de les
comarques de Lleida. En cas que sigui un organisme dependent
de l’ens local qui realitzi l’actuació, l’ajut el sol·licitarà l’ens
local indicant expressament l’organisme que executarà
l’actuació.
No podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajut les institucions
amb les quals existeixi un conveni específic que regula aquesta
matèria.
Òrgans competents per a la instrucció i resolució del
procediment. La instrucció es durà terme pel departament de
Difusió Exterior de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Junta
Rectora aprovarà la proposta de resolució.
Termini de presentació de sol·licituds. Des de la publicació de la
convocatòria en el BOP i fins al dilluns 25 de juny de 2012, a les
14 h.
Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Les
sol·licituds d’ajut hauran de contenir la documentació següent:
1. Document de sol·licitud. Es determinarà la inversió amb
indicació del seu pressupost i la previsió de finançament.
2. Documentació tècnica. Es presentarà un projecte tècnic
redactat pel tècnic competent amb el nivell de documentació
necessària en funció de la quantia de les obres i que en tot cas ha
de ser suficient per definir, valorar i executar les obres que
comprengui, el reportatge fotogràfic de l’actuació a realitzar. En
cas de tenir nuclis agregats, un certificat acreditant el número de
nuclis reconeguts per l’INE.
Forma i lloc de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds
s’hauran de complimentar de manera obligatòria per via
telemàtica mitjançant l’aplicatiu corresponent que es troba a la
web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (http://www.fpiei.cat) i
presentar en format paper al registre General de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs dins el termini establert.
Termini de resolució i notificació. Un màxim de sis mesos des de
la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
Criteris de valoració de les sol·licituds. En l’avaluació de les
diferents propostes presentades es tindran en consideració
l’interès cultural, científic i patrimonial del bé sobre el qual es
vol realitzar l’actuació, la maduresa tècnica de l’actuació
consistent en la presentació del document tècnic necessari per a
l’execució de l’actuació, la viabilitat econòmica de l’actuació
derivada de la disposició dels fons necessaris per poder dur a
terme l’execució de l’actuació en els terminis previstos en
aquestes bases, la complementarietat amb altres ajuts atorgats per
a la mateixa actuació en el marc d’instruments de cooperació
econòmica promoguts per l’IEI, la Diputació o altres
administracions públiques, el nivell d’execució de les actuacions
incloses en les anualitats anteriors del Pla d’ajuts a inversions
culturals de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
La Comissió consultiva fixarà els percentatges de puntuació
corresponents a cadascun d’aquests criteris, i atorgarà a cada
sol·licitud la puntuació corresponent d’acord a la seva valoració.
Els resultats d’aquesta ponderació es traduiran en unes
puntuacions a partir de les quals la Comissió consultiva elaborarà

10

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 74

la proposta de distribució d’ajuts d’acord amb la corresponent
dotació econòmica.
Règim de recursos. Contra l’acord de resolució de la
convocatòria podrà interposar-se recurs d’alçada davant del Ple
de la Diputació de Lleida.
Mitjà de publicitat. Publicació de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província.
Les bases íntegres que regulen la convocatòria son les següents:
Bases específiques dels ajuts a atorgar per a restauració de
patrimoni arquitectònic
Article 1. Objecte
Aquestes normes tenen com a objectiu la concessió d’ajuts a la
restauració de patrimoni arquitectònic, que sigui d’un interès
historicoartístic remarcable per l’antiguitat, la singularitat
constructiva o la bellesa artística.
Article 2. Despeses subvencionables
Les actuacions relacionades seran les que fan referència a béns
mobles i immobles del territori de les comarques de Lleida, com
ara manteniment, restauració, rehabilitació, conservació i
consolidació.
Article 3. Dotació econòmica de la línia d’ajuts i determinació
de la partida pressupostària
La dotació econòmica d’aquesta línia d’ajuts anirà a càrrec de la
corresponent partida del pressupost de l’IEI i es determinarà en
l’acord de la Junta Rectora d’aprovació de la convocatòria.
Article 4. Procediment d’atorgament i tipus de convocatòria
Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquestes bases ho
seran de conformitat amb el procediment de concurrència
competitiva
Article 5. Beneficiaris
Podran sol·licitar ajuts els ajuntaments, els consells comarcals, i
altres institucions públiques del territori de les comarques de
Lleida. En cas que sigui un organisme dependent de l’ens local
qui realitzi l’actuació, l’ajut el sol·licitarà l’ens local indicant
expressament l’organisme que executarà l’actuació.
No podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajut les institucions
amb les quals existeixi un conveni específic que regula aquesta
matèria.
Article 6. Nombre de sol·licituds per beneficiari
Només s’atorgarà una sol·licitud per beneficiari. Si es presenta
més d’una sol·licitud únicament es tindrà en compte la que
decideixi la Comissió Consultiva. Si es dóna concurrència de
sol·licituds entre un ens local i un organisme que en depengui,
únicament es tindrà en compte la de l’ens local.
Aquells municipis que tinguin fins a 5 nuclis de població podran
presentar un màxim de dues sol·licituds, sempre que
corresponguin a nuclis diferents. En cas dels municipis amb més
de 5 nuclis, en podran presentar fins a 3 sol·licituds, sempre que
corresponguin a nuclis diferents.
Article 7. Import dels ajuts
L’import de la subvenció per a cada actuació es determinarà
segons els criteris de valoració establerts en la base tretzena i
tenint en compte la disponibilitat pressupostària fixada en l’acord
de convocatòria.
L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de l’actuació
i s’estableix un import mínim del pressupost de 10.000 euros
(IVA exclòs).
Article 8. Compatibilitat de les subvencions
Les subvencions atorgades en el marc d’aquest programa són
compatibles amb l’obtenció d’un ajut directe destinat a la
mateixa actuació atorgat per la Diputació de Lleida i els seus
organismes i amb l’obtenció de qualsevol ajut destinat a la
mateixa actuació atorgat per altres administracions públiques.
En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les
quantitats atorgades no podran excedir el cost de l’actuació.

29 DE MAIG DE 2012

Article 9. Presentació de sol·licituds
La sol·licitud dels ajuts es farà per mitjà d’un formulari, adreçat
a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida i de la Fundació
Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, amb el model que es troba a
l’adreça d’internet (http://www.fpiei.cat), el qual haurà de ser
emplenat utilitzant l’aplicació informàtica disponible a
l’esmentada adreça, en tot cas aquests formularis i la
documentació que s’hi hagi d’adjuntar caldrà que es trameti al
Registre General de l’Institut d’Estudis Ilerdencs dins del termini
establert a l’efecte.
Les sol·licituds aniran signades per l’alcaldia o la presidència de
l’entitat i inclouran la documentació tècnica següent:
- Projecte tècnic redactat pel tècnic competent amb el nivell de
documentació necessària en funció de la quantia de les obres i
que en tot cas ha de ser suficient per definir, valorar i executar les
obres que comprengui.
- Reportatge fotogràfic de l’actuació a realitzar.
- En cas de tenir nuclis agregats, un certificat acreditant el
nombre de nuclis reconeguts per l’INE.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o
incompleta, se sol·licitarà pel servei gestor corresponent que
s’esmeni o completi durant un termini de 10 dies, bo i advertint
que, d’incomplir-se el termini establert, s’arxivarà d’ofici
l’expedient sense cap tràmit posterior.
Article 10. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en la
convocatòria d’ajuts.
Article 11. Gestió tècnica i administrativa
L’ordenació i instrucció dels expedients es durà a terme per part
del servei de Difusió Exterior de l’IEI.
Les diferents sol·licituds presentades seran informades pels
serveis tècnics de la Diputació amb la finalitat que la Comissió
Consultiva nomenada per resolució de la presidència de l’IEI
pugui formular la proposta de resolució a la Junta Rectora
La Junta Rectora resoldrà la proposta que formuli la comissió
consultiva i haurà de tenir en compte els criteris objectius de
valoració i respectar les corresponents limitacions
pressupostàries.
Article 12. Comissió Consultiva
La Comissió Consultiva de l’IEI estarà presidida pel
vicepresident i integrada pel director i un mínim de tres i un
màxim de cinc consellers.
Per resolució de la Presidència de l’IEI es determinaran els
consellers de l’IEI que integraran la comissió i la persona que
actuarà com a secretària.
La comissió podrà ser específica per a aquesta línia d’ajut o
agrupar diverses línies de l’entitat i podrà ésser assistida per
especialistes segons la naturalesa de l’acció presentada.
Article 13. Criteris de valoració per a l’atorgament de les
subvencions
Els criteris en base als quals s’atorgaran els ajuts seran els
següents:
a) L’interès cultural, científic i patrimonial del bé sobre el qual es
vol realitzar l’actuació: fins a 20 punts
b) La maduresa tècnica de l’actuació consistent en la presentació
del document tècnic necessari per a l’execució de l’actuació: fins
a 25 punts
c) La viabilitat econòmica de l’actuació derivada de la disposició
dels fons necessaris per poder dur a terme l’execució de
l’actuació en els terminis previstos en aquestes bases: fins a 25
punts
d) Complementarietat amb altres ajuts atorgats per a la mateixa
actuació en el marc d’ instruments de cooperació econòmica
promoguts per l’IEI, la Diputació o altres administracions
públiques: fins a 15 punts
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e) Nivell d’execució de les actuacions incloses en les anualitats
anteriors del Pla d’ajuts a inversions culturals de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs: fins a 15 punts
Article 14. Reformulació de sol·licituds
Abans de formular la proposta de l’acord d’atorgament i sempre
que la subvenció que es preveu atorgar sigui inferior a la
demanada, l’entitat sol·licitant, per iniciativa pròpia o a proposta
del servei de Difusió Exterior, podrà demanar la reformulació de
la sol·licitud.
La reformulació tindrà com a objectiu ajustar els compromisos i
les condicions de la subvenció, amb especial referència al
pressupost de l’actuació que es preveu realitzar.
Article 15. Termini de resolució i notificació de les sol·licituds
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de la
convocatòria, serà de sis mesos a comptar des de la data
d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds.
El venciment del termini abans indicat sense que s’hagi notificat
la resolució d’atorgament de la subvenció, produirà efectes
desestimatoris de la sol·licitud de subvenció.
Article 16. Contingut i règim jurídic de la resolució de concessió
de les subvencions
La Junta Rectora aprovarà la proposta de resolució que formuli la
Comissió Consultiva, i haurà de tenir en compte els criteris
objectius de valoració i respectar les limitacions pressupostàries
corresponents.
L’acord de la Junta Rectora, resolutori del procediment,
esmentarà obligatòriament les dades següents:
- Identificació del beneficiari.
- Determinació de l’actuació que es vol dur a terme.
- Pressupost de l’actuació que es preveu executar
- Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa.
- Import de la subvenció atorgada com una quantitat certa.
També indicarà la desestimació expressa de la resta de
sol·licituds.
Article 17. Publicació dels acords de concessió de les
subvencions
Les subvencions atorgades en la convocatòria es publicaran al
Butlletí Oficial de la Província (BOP) amb indicació de les dades
indicades a la base anterior.
Article 18. Obligacions dels beneficiaris
En atenció al caràcter de subvenció dels ajuts que s’atorguen, els
ajuntaments beneficiaris assumeixen les obligacions següents:
1. Executar les activitats objecte de l’ajut concedit.
2. Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la
finalitat prevista en l’acord d’atorgament.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer
de la Diputació i altres entitats de control competents amb el
compromís d’aportar la documentació que sigui requerida.
4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i
qualsevulla altra documentació en funció de la legislació
sectorial que li sigui d’aplicació.
5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, amb la finalitat de facilitar les actuacions de comprovació
i control.
6. Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció
d’altres ajuts o recursos que financin la mateixa actuació.
7. Acreditar que es troba al corrent de les obligacions tributàries
i de la Seguretat Social.
8. Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits
previstos per l’article 37 de la Llei general de subvencions.
Article 19. Obligacions complementàries: la publicitat
En tots els ajuts, caldrà posar un rètol indicador de l’actuació
amb el logotip de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i de la Diputació
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de Lleida, en un lloc visible, d’acord amb les directrius que seran
facilitades des de la institució.
Article 20. Termini d’execució i justificació
L’ajut concedit s’executarà i es justificarà durant el període de
dos anys des de la data d’atorgament de l’ajut, sense possibilitat
d’atorgament de pròrrogues.
Article 21. Justificació de l’execució de l’actuació: import a
justificar
L’import total de les subvencions es lliurarà a les entitats
beneficiaries prèvia justificació de la despesa. La despesa
subvencionable a justificar serà la que es determini com a
pressupost de l’actuació en l’acord d’atorgament.
Si executada l’actuació, l’import de les despeses subvencionables
és inferior al que es va determinar en l’acord d’atorgament, el
beneficiari en el moment de presentació de la justificació podrà
sol·licitar addicionalment la reducció del pressupost de l’actuació
i el manteniment íntegre de la subvenció, mitjançant la
presentació del model de document facilitat per la Diputació de
Lleida i l’IEI.
Prèvia avaluació del compliment de la finalitat d’atorgament de
la subvenció, el Patronat podrà mantenir l’import íntegre de la
subvenció atorgada o, en cas contrari, lliurarà al beneficiari de la
subvenció la quantitat que resulti d’aplicar el percentatge de
reducció del pressupost de l’actuació, en relació a l’import de la
subvenció atorgada inicialment.
Article 22. Justificació de l’execució de l’actuació: compte
justificatiu simplificat
Per a la justificació de l’actuació caldrà presentar el compte
justificatiu simplificat, segons model normalitzat de l’IEI, per a
l’import íntegre del pressupost que figura en l’acord de resolució
de la convocatòria per a cada ajut. Aquesta documentació
inclourà la declaració de realització de l’actuació, una memòria
de realització i una memòria econòmica de l’activitat, i
l’acreditació de l’obligació de publicitat, d’acord amb l’article 19
d’aquestes bases.
Serà necessària una fotografia del rètol en el qual hi consta la
inversió de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
L’Institut d’Estudis Ilerdencs comprovarà, a través de tècniques
de mostreig que abastin de forma proporcional la tipologia de les
entitats beneficiàries i les quanties de les subvencions, els
justificants del 10 per 100 de les subvencions atorgades que
permeti obtenir evidència raonable sobre l’adequada aplicació de
la subvenció. A tal efecte es requerirà al beneficiari que torni a
emetre els justificants de despeses.
L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el
beneficiari no és un consumidor final i se’l pot deduir.
En els supòsits de delegació o encàrrec de gestió de la
contractació i execució de les actuacions a altres administracions,
els ens beneficiaris presentaran l’imprès de certificació de
realització de l’actuació i la documentació acreditativa de
l’execució de les actuacions (factures o certificacions d’obres)
d’acord amb els criteris abans indicats.
Article 23. Afectació de la subvenció en els supòsits d’adquisició
i obres de béns inventariables
Els béns restaran afectats a la destinació determinada en l’acord
d’atorgament de la subvenció pel termini de cinc anys, en els
casos de béns susceptibles de ser inscrits en registres públics o
dos anys en la resta de béns.
Pel que fa a l’incompliment de l’obligació, donarà lloc a l’inici
de l’expedient de reintegrament de la subvenció en els termes
previstos per l’apartat quatre de l’article 31 de la Llei general de
subvencions.
No s’entendrà incompleta l’obligació si la venda, canvi de
destinació o gravamen del bé es fa amb el compliment dels
requisits establerts a l’apartat cinquè de l’article 31 de la
disposició abans indicada.
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Article 24. Acreditació de la contractació de l’actuació
Si les despeses justificades han estat contractades i els imports
són superiors a les quanties establertes per la Llei 30/2007, de
Contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari
haurà d’acreditar documentalment que abans de contractar la
prestació dels servei, ha sol·licitat com a mínim tres ofertes de
diferents proveïdors.
S’exceptuen de l’obligació indicada els casos en què, per les
especials característiques de les despeses subvencionables, no
existeixin en el mercat entitats suficients per atendre aquest
requeriment o que la despesa s’hagi efectuat abans de
l’atorgament de la subvenció.
Si l’elecció no ha recaigut en l’oferta econòmica més avantatjosa,
caldrà motivar-ho amb una memòria justificativa.
L’acreditació de la contractació es farà efectiva mitjançant
informe model facilitat per la Diputació.
Article 25. Comprovació i pagament
El cost de l’actuació que es justifiqui podrà ser objecte de
comprovació en relació a la seva execució i valoració. A tal
efecte s’utilitzaran els preus mitjos de mercat, informes dels
tècnics de l’IEI o qualsevol altre mitjà de prova que estigui
admès en dret.
Una vegada s’hagi comprovat, en el seu cas, la correcta execució
de l’actuació i s’hagi completat la justificació necessària, es
procedirà al reconeixement de l’obligació i posterior pagament a
favor del beneficiari, en els termes que es derivin de l’acord
d’atorgament.
Amb caràcter previ al pagament de la subvenció es comprovarà
que el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions
tributaries, amb la Seguretat Social, la Diputació de Lleida i els
seus organismes autònoms.
En els supòsits d’obres contractades i executades per delegació o
encàrrec de gestió per part del beneficiari a altres administracions
es podrà fer el pagament a l’administració contractant sempre
que prèviament s’hagi obtingut l’autorització de l’IEI.
Les despeses de les diferents actuacions s’entendran executades
amb la tramesa dels documents acreditatius. L’IEI, en l’exercici
de les facultats de comprovació i de control financer, podrà
requerir la justificació per part del beneficiari del pagament a
tercers de les despeses de l’actuació.
Article 26. Revocació i reintegrament de les subvencions
En el supòsit d’incompliment per part del beneficiaris de les
obligacions establertes en aquestes bases, especialment els
terminis de contractació i d’execució de les actuacions, es
procedirà per part de l’IEI a la revocació i, si s’escau, al
reintegrament de les subvencions en les condicions establertes a
la normativa que regula les subvencions públiques.
Article 27. Protecció de dades personals
El beneficiari es compromet al compliment de les previsions
legals contingudes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, en relació
a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la
subvenció, exonerant a la Diputació de Lleida i l’Institut
d’Estudis Ilerdencs de qualsevol responsabilitat derivada del seu
incompliment per part del beneficiari.
Al mateix temps, en compliment del previst a la Llei orgànica
15/1999 es fa constar que les dades personals derivades del
compliment de les obligacions previstes a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions per al control i justificació
de la destinació de la quantia de les subvencions atorgades per
l’Institut d’Estudis Ilerdencs seran incorporades als fitxers de
gestió administrativa de la Diputació de Lleida i l’Institut
d’Estudis Ilerdencs amb la finalitat abans exposada. Tanmateix,
aquestes dades seran comunicades, en compliment del previst a
l’Article 20 de la Llei general de subvencions, a l’administració
general de l’Estat i aquelles administracions públiques
competents en el control del lliurament de les justificacions

presentades per als beneficiaris. En qualsevol cas podran exercirse els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la
Diputació i l’IEI.
Article 28. Interpretació de les bases
Correspon a la Junta Rectora, la interpretació i el
desenvolupament, si s’escau, de les presents bases.
Article 29. Normativa supletòria
En tot el que no es preveu en les presents bases, seran d’aplicació
les bases generals d’atorgament de subvencions de la Diputació
de Lleida i els seus organismes autònoms, la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei abans
indicada.
Lleida, 21 de maig de 2012
El president, Joan Reñé Huguet
El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

−♦−
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS
DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
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Convocatòria per a la concessió d’ajuts a atorgar per a
biblioteques i sales de lectura 2012
Per resolució de la Presidència número 314, de 21 de maig de
2012, s’ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts a
atorgar per a biblioteques i sales de lectura. Aquesta resolució
s’adopta per delegació expressa de la Junta Rectora número 2/12,
de 12 d’abril de 2012.
Les determinacions bàsiques de la convocatòria son les següents:
Normativa reguladora. Bases específiques dels ajuts als
ajuntaments, per a biblioteques i sales de lectura aprovades per la
Junta Rectora número 2 de 12 d’abril de 2012.
Crèdit pressupostari. La despesa global per import de 55.000,00
euros anirà a càrrec de la partida 2012 070 332 7620004 del
pressupost de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Objecte i finalitat. La concessió d’ajuts destinats biblioteques o
sales de lectura de les comarques de Lleida, per a l’adquisició de
llibres.
L’àmbit temporal del Pla d’ajuts a inversions culturals,
equipaments culturals, comprendrà el termini entre l’1 de gener
de 2012 al 31 de desembre de 2012.
Condicions d’atorgament. L’import de la subvenció per a cada
actuació no podrà ser superior al 90% del cost de l’actuació.
Règim d’atorgament. Concurrència competitiva.
Beneficiaris. Podran sol·licitar ajuts els ajuntaments. En cas que
sigui un organisme dependent de l’ens local qui realitzi
l’actuació, l’ajut el sol·licitarà l’ens local indicant expressament
l’organisme que executarà l’actuació.
Òrgans competents per a la instrucció i resolució del
procediment. La instrucció es a durà terme pel departament de
Difusió Exterior de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Junta
Rectora aprovarà la proposta de resolució.
Termini de presentació de sol·licituds. Des de la publicació de la
convocatòria en el BOP i fins al dilluns 25 de juny de 2012, a les
14 h.
Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Les
sol·licituds d’ajut hauran de contenir la documentació següent:
1. Document de sol·licitud. Es determinarà la inversió amb
indicació del seu pressupost i la previsió de finançament.
2. Documentació tècnica. Es presentarà un pressupost de material
a adquirir.
Forma i lloc de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds
s’hauran de complimentar de manera obligatòria per via
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telemàtica mitjançant l’aplicatiu corresponent que es troba a la
web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (http://www.fpiei.cat) i
presentar en format paper al registre General de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs dins el termini establert.
Termini de resolució i notificació. Un màxim de sis mesos des de
la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
Criteris de valoració de les sol·licituds. En l’avaluació
d’adquisicions de les diferents propostes presentades es tindran
en consideració la necessitat del material, l’interès cultural, i el
nivell d’incidència social de la biblioteca o sala de lectura al
territori, la viabilitat econòmica de l’actuació derivada de la
disposició dels fons necessaris per poder dur a terme l’execució
de l’actuació en els terminis previstos en les bases,
Complementarietat amb altres ajuts atorgats per a la mateixa
actuació en el marc d’instruments de cooperació econòmica
promoguts per l’IEI, la Diputació o altres administracions
públiques
La Comissió consultiva fixarà els percentatges de puntuació
corresponents a cadascun d’aquests criteris, i atorgarà a cada
sol·licitud la puntuació corresponent d’acord a la seva valoració.
Els resultats d’aquesta ponderació es traduiran en unes
puntuacions a partir de les quals la Comissió consultiva elaborarà
la proposta de distribució d’ajuts d’acord amb la corresponent
dotació econòmica.
Règim de recursos. Contra l’acord de resolució de la
convocatòria podrà interposar-se recurs d’alçada davant del Ple
de la Diputació de Lleida.
Mitjà de publicitat. Publicació de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província.
Les bases íntegres que regulen la convocatòria son les següents:
Bases específiques dels ajuts a atorgar per a biblioteques i
sales de lectura
Article 1. Objecte.
Aquestes normes tenen com a objectiu establir la concessió
d’ajuts destinats a biblioteques o sales de lectura de les
comarques de Lleida.
Article 2. Despeses subvencionables.
Són despeses subvencionables l’adquisició de llibres.
Són despeses no subvencionables les de manteniment i
funcionament ordinari.
Article 3. Dotació econòmica de la línia d’ajuts i determinació
de la partida pressupostària.
La dotació econòmica d’aquesta línia d’ajuts anirà a càrrec de la
corresponent partida del pressupost de l’IEI i es determinarà en
l’acord de la Junta Rectora d’aprovació de la convocatòria.
Article 4. Procediment d’atorgament i tipus de convocatòria.
Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquestes bases ho
seran de conformitat amb el procediment de concurrència
competitiva.
Article 5. Beneficiaris.
Podran sol·licitar ajuts els ajuntaments. En cas que sigui un
organisme dependent de l’ens local qui realitzi l’actuació, l’ajut
el sol·licitarà l’ens local indicant expressament l’organisme que
executarà l’actuació.
Article 6. Nombre de sol·licituds per beneficiari.
Només s’atorgarà una sol·licitud per beneficiari. Si es presenta
més d’una sol·licitud únicament es tindrà en compte la que
decideixi la Comissió Consultiva. Si es dóna concurrència de
sol·licituds entre un ens local i un organisme que en depengui,
únicament es tindrà en compte la de l’ens local.
Article 7. Import dels ajuts.
L’import de la subvenció per a cada actuació es determinarà
segons els criteris de valoració establerts en la base tretzena i
tenint en compte la disponibilitat pressupostària fixada en l’acord
de convocatòria.
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L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de l’actuació.
Article 8. Compatibilitat de les subvencions.
Les subvencions atorgades en el marc d’aquest programa són
compatibles amb l’obtenció d’un ajut directe destinat a la
mateixa actuació atorgat per la Diputació de Lleida i els seus
organismes i amb l’obtenció de qualsevol ajut destinat a la
mateixa actuació atorgat per altres administracions públiques.
En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les
quantitats atorgades no podran excedir el cost de l’actuació.
Article 9. Presentació de sol·licituds.
La sol·licitud dels ajuts es farà per mitjà d’un formulari, adreçat
a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida i de la Fundació
Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, amb el model que es troba a
l’adreça d’internet (http://www.fpiei.cat), el qual haurà de ser
emplenat utilitzant l’aplicació informàtica disponible a
l’esmentada adreça, en tot cas aquests formularis i la
documentació que s’hi hagi d’adjuntar caldrà que es trameti al
Registre General de l’Institut d’Estudis Ilerdencs dins del termini
establert a l’efecte.
Les sol·licituds aniran signades per l’alcaldia de l’entitat i
inclouran la documentació tècnica següent:
- Pressupost de material a adquirir.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o
incompleta, se sol·licitarà pel servei gestor corresponent que
s’esmeni o completi durant un termini de 10 dies, bo i advertint
que, d’incomplir-se el termini establert, s’arxivarà d’ofici
l’expedient sense cap tràmit posterior.
Article 10. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en la
convocatòria d’ajuts.
Article 11. Gestió tècnica i administrativa.
L’ordenació i instrucció dels expedients es durà a terme per part
del servei de Difusió Exterior de l’IEI.
La proposta de resolució la formularà una comissió consultiva de
l’IEI que podrà ser específica per a cada línia d’ajut o agrupar
vàries línies.
La Junta Rectora resoldrà la proposta que formuli la comissió
consultiva i haurà de tenir en compte els criteris objectius de
valoració i respectar les corresponents limitacions
pressupostàries.
Article 12. Comissió Consultiva.
La Comissió Consultiva de l’IEI estarà presidida pel
vicepresident i integrada pel director i un mínim de tres i un
màxim de cinc consellers.
Per resolució de la Presidència de l’IEI es determinaran els
consellers de l’IEI que integraran la comissió i la persona que
actuarà com a secretària.
La comissió podrà ser específica per a aquesta línia d’ajut o
agrupar diverses línies de l’entitat i podrà ésser assistida per
especialistes segons la naturalesa de l’acció presentada.
Article 13. Criteris de valoració per a l’atorgament de les
subvencions.
Els criteris en base als quals s’atorgaran els ajuts seran, per ordre
de prioritat, els següents:
a) La necessitat relativa del material objecte de la sol·licitud: fins
a 30 punts
b) L’interès cultural, i el nivell d’incidència social de la biblioteca
o sala de lectura al territori: fins a 25 punts
c) La viabilitat econòmica de l’actuació derivada de la disposició
dels fons necessaris per poder dur a terme l’execució de
l’actuació en els terminis previstos en aquestes bases: fins a 25
punts
d) Complementarietat amb altres ajuts atorgats per a la mateixa
actuació en el marc d’instruments de cooperació econòmica
promoguts per l’IEI, la Diputació o altres administracions
públiques: fins a 20 punts
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Article 14. Reformulació de sol·licituds.
Abans de formular la proposta de l’acord d’atorgament i sempre
que la subvenció que es preveu atorgar sigui inferior a la
demanada, l’entitat sol·licitant, per iniciativa pròpia o a proposta
del servei de Difusió Exterior, podrà demanar la reformulació de
la sol·licitud.
La reformulació tindrà com a objectiu ajustar els compromisos i
les condicions de la subvenció, amb especial referència al
pressupost de l’actuació que es preveu realitzar.
Article 15. Termini de resolució i notificació de les sol·licituds.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de la
convocatòria, serà de sis mesos a comptar des de la data
d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds.
El venciment del termini abans indicat sense que s’hagi notificat
la resolució d’atorgament de la subvenció, produirà efectes
desestimatoris de la sol·licitud de subvenció.
Article 16. Contingut i règim jurídic de la resolució de concessió
de les subvencions.
La Junta Rectora aprovarà la proposta de resolució que formuli la
Comissió Consultiva, i haurà de tenir en compte els criteris
objectius de valoració i respectar les limitacions pressupostàries
corresponents.
L’acord de la Junta Rectora, resolutori del procediment,
esmentarà obligatòriament les dades següents:
- Identificació del beneficiari.
- Determinació de l’actuació que es vol dur a terme.
- Pressupost de l’actuació que es preveu executar
- Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa.
- Import de la subvenció atorgada com una quantitat certa.
També indicarà la desestimació expressa de la resta de
sol·licituds.
Article 17. Publicació dels acords de concessió de les
subvencions.
Les subvencions atorgades en la convocatòria es publicaran al
Butlletí Oficial de la Província (BOP) amb indicació de les dades
indicades a la base anterior.
Article 18. Obligacions dels beneficiaris.
En atenció al caràcter de subvenció dels ajuts que s’atorguen, els
beneficiaris assumeixen les obligacions següents:
1. Executar les activitats objecte de l’ajut concedit.
2. Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la
finalitat prevista en l’acord d’atorgament.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer
de la Diputació i altres entitats de control competents amb el
compromís d’aportar la documentació que sigui requerida.
4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i
qualsevulla altra documentació en funció de la legislació
sectorial que li sigui d’aplicació.
5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, amb la finalitat de facilitar les actuacions de comprovació
i control.
6. Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció
d’altres ajuts o recursos que financin la mateixa actuació.
7. Acreditar que es troba al corrent de les obligacions tributàries
i de la Seguretat Social.
8. Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits
previstos per l’article 37 de la Llei general de subvencions.
Article 19. Termini d’execució i justificació.
L’ajut concedit s’executarà i es justificarà durant el període de
dos anys des de la data d’atorgament de l’ajut, sense possibilitat
d’atorgament de pròrrogues.
Article 20. Justificació de l’execució de l’actuació: import a
justificar.
L’import total de les subvencions es lliurarà als beneficiaris
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prèvia justificació de la despesa. La despesa subvencionable a
justificar serà la que es determini com a pressupost de l’actuació
en l’acord d’atorgament.
Si un cop executada l’actuació l’import de les despeses
subvencionables es inferior al que es va determinar en l’acord
d’atorgament, el beneficiari en el moment de presentació de la
justificació podrà sol·licitar addicionalment la reducció del
pressupost de l’actuació i el manteniment íntegre de la
subvenció, mitjançant la presentació del model de document
facilitat per l’IEI.
Prèvia avaluació del compliment de la finalitat de la subvenció,
l’Institut d’Estudis Ilerdencs reduirà l’import del pressupost de
l’adquisició amb el manteniment íntegre de la subvenció o en cas
contrari lliurarà al beneficiari la subvenció amb la reducció que
resulti d’aplicar el percentatge del pressupost de l’actuació en
relació a l’import de la subvenció atorgada.
Article 21. Justificació de l’execució de l’actuació: compte
justificatiu.
Per a la justificació de l’actuació caldrà presentar el compte
justificatiu simplificat, segons model normalitzat de l’IEI, per a
l’import íntegre del pressupost que figura en l’acord de resolució
de la convocatòria per a cada ajut. Aquesta documentació
inclourà la declaració de realització de l’actuació, una memòria
de realització i una memòria econòmica de l’activitat.
L’Institut d’Estudis Ilerdencs comprovarà, a través de tècniques
de mostreig que abastin de forma proporcional la tipologia de les
entitats beneficiàries i les quanties de les subvencions, els
justificants del 10 per 100 de les subvencions atorgades que
permeti obtenir evidència raonable sobre l’adequada aplicació de
la subvenció. A tal efecte es requerirà al beneficiari que torni a
emetre els justificants de despeses.
L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el
beneficiari no és un consumidor final i se’l pot deduir.
Article 22. Comprovació i pagament.
El cost de l’adquisició que es justifiqui podrà ser objecte de
comprovació en relació a la seva execució i valoració. A tal
efecte s’utilitzaran els preus mitjos de mercat, informes dels
tècnics de l’IEI o qualsevol altre mitjà de prova que estigui
admès en dret.
Una vegada s’hagi efectuat la comprovació,i s’hagi completat la
justificació necessària, es procedirà al reconeixement de
l’obligació i posterior pagament a favor del beneficiari, en els
termes que es derivin de l’acord d’atorgament.
Amb caràcter previ al pagament de la subvenció es comprovarà
que el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions
tributaries, amb la Seguretat Social, la Diputació de Lleida i els
seus organismes autònoms.
Les despeses de les diferents actuacions s’entendran executades
amb la tramesa dels documents acreditatius. L’IEI, en l’exercici
de les facultats de comprovació i de control financer, podrà
requerir la justificació per part del beneficiari del pagament a
tercers de les despeses de l’actuació.
Article 23. Revocació i reintegrament de les subvencions.
En el supòsit d’incompliment per part del beneficiaris de les
obligacions establertes en aquestes bases, especialment els
terminis de contractació i d’execució de les adquisicions, es
procedirà per part de l’IEI a la revocació i, si s’escau, al
reintegrament de les subvencions en les condicions establertes a
la normativa que regula les subvencions públiques.
Article 24. Protecció de dades personals.
El beneficiari es compromet al compliment de les previsions
legals contingudes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, en relació
a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la
subvenció, exonerant a la Diputació de Lleida i l’Institut
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d’Estudis Ilerdencs de qualsevol responsabilitat derivada del seu
incompliment per part del beneficiari.
Al mateix temps, en compliment del previst a la Llei orgànica
15/1999 es fa constar que les dades personals derivades del
compliment de les obligacions previstes a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions per al control i justificació
de la destinació de la quantia de les subvencions atorgades per
l’Institut d’Estudis Ilerdencs seran incorporades als fitxers de
gestió administrativa de la Diputació de Lleida i l’Institut
d’Estudis Ilerdencs amb la finalitat abans exposada. Tanmateix,
aquestes dades seran comunicades, en compliment del previst a
l’Article 20 de la Llei general de subvencions, a l’administració
general de l’Estat i aquelles administracions públiques
competents en el control del lliurament de les justificacions
presentades per als beneficiaris. En qualsevol cas podran exercirse els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la
Diputació i l’IEI.
Article 25. Interpretació de les Bases.
Correspon a la Junta Rectora, la interpretació i el
desenvolupament, si s’escau, de les presents Bases.
Article 26. Normativa supletòria.
En tot el que no es preveu en les presents bases, seran d’aplicació
les bases generals d’atorgament de subvencions de la Diputació
de Lleida i els seus organismes autònoms, la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei abans
indicada.
Lleida, 21 de maig de 2012
El president, Joan Reñé i Huguet
El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

−♦−
CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA
EDICTE

4449

Aprovació definitiva de modificació de crèdits
del pressupost de 2012
Aprovat definitivament l’expedient de modificació de crèdits
número 2 del pressupost Comarcal vigent, amb aplicació del
romanent líquid de Tresoreria de l’exercici anterior i nous
ingressos, segons anunci publicat en el BOP número 62, de data
5 de maig de 2012, es fa pública aquesta modificació, a nivell de
capítols, de conformitat amb el previst en l’article 177 en relació
amb el 169 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.
ESTAT DE DESPESES
CAP.

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

CRÈDITS
SUPLEMENTATS

I
II
III
IV
VI
VII
VIII
Total

1.989.878,70
3.413.732,96
28.700,00
495.046,05
222.782,50
10,00
9.000,00
6.159.150,21

CAP.

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

INCREMENTS
DE CRÈDITS

III
IV
V
VII
VIII
Total

631.051,25
5.294.216,46
1.000,00
183.143,37
49.739,13
6.159.150,21

0,00
0,00
0,00
263.215,84
45.343,47
308.559,31

0,00
15.000,00
0,00
16.490,00
0,00
263.215,84
13.853,47
308.559,31

CONSIGNACIÓ
RESULTANT

1.989.878,70
3.428.732,96
28.700,00
511.536,05
222.782,50
263.225,84
22.853,47
6.467.709,52

ESTAT D’INGRESSOS
CONSIGNACIÓ
RESULTANT

631.051,25
5.294.216,46
1.000,00
446.359,21
95.082,60
6.467.709,52

Balaguer, 24 de maig de 2012
El president, Pere Prat i Torra

−♦−
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
EDICTE

4442

El Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en sessió realitzada
el dia 7 de maig de 2012, va aprovar inicialment la modificació
del Reglament orgànic comarcal de la Comarca del Pla d’Urgell
i, va acordar sotmetre l’esmentat reglament a informació pública
durant trenta dies a efectes de presentació d’al·legacions i
reclamacions.
L’expedient es podrà consultar a les oficines d’aquesta entitat tots
els dies feiners entre les 8.30 i les 15 hores, durant el termini
d’informació pública que serà de 30 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de
la Província.
Les al·legacions i reclamacions, si s’escau, es podran presentar al
Consell Comarcal del Pla d’Urgell dins del termini esmentat per
qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Mollerussa, 15 de maig de 2012
El president, Francesc Fabregat i Talarn

−♦−
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
EDICTE

4443

El Ple del Consell Comarcal en sessió ordinària realitzada el dia
7 de maig de 2012, va aprovar la modificació del Reglament de
l’administració electrònica del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i va acordar sotmetre l’esmentat reglament a informació
pública durant el termini de trenta dies a efectes de presentació
d’al·legacions i reclamacions.
El text complert del Reglament modificat es pot consultar a la
pàgina web del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
(www.plaurgell.cat) a la pestanya de “seu electrònica”, apartat de
titularitat i regulació.
Així mateix, l’expedient es podrà consultar a les oficines
d’aquesta entitat tots els dies feiners entre les 8.30 i les 15 hores,
durant el termini d’informació pública que serà de 30 dies hàbils
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província.
Les al·legacions i reclamacions, si s’escau, es podran presentar al
Consell Comarcal del Pla d’Urgell dins del termini esmentat per
qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Mollerussa, 16 de maig de 2012
El President, Francesc Fabregat i Talarn

−♦−
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

infractors. El procediment abreujat no es pot aplicar a les
infraccions previstes a l’article 65, apartats 5 h) j) i 6 de la LSV.
En cas de no efectuar el pagament amb el descompte del 50%,
continua la tramitació pel procediment ordinari, que us permet
formular al·legacions i proposar o aportar proves en el termini de
20 dies naturals a comptar des del dia següent a la notificació.
L’escrit d’al·legacions s’ha d’adreçar a l’alcalde i presentar-lo al
Registre de l’Ajuntament de Lleida. Si no formuleu al·legacions
ni aboneu l’import de la sanció, aquesta denúncia tindrà efecte
d’acte resolutori del procediment sancionador, excepte en el cas
de les infraccions greus amb punts i molt greus no notificades en
l’acte, en què es dictarà resolució sancionadora expressa. La
sanció podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la
notificació d’aquesta denúncia.
Termini per resoldre l’expedient i pèrdua de punts
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de
l’expedient sancionador és d’un any, comptat des de la data en
què es va notificar la denúncia (article 92 del RDL 339/1990).
Un cop sigui ferma la sanció en via administrativa es detrauran
del seu permís o llicència de conducció els punts que s’indiquen.
Podeu consultar el saldo de punts a www.dgt.es
(OMAC) Pl. Paeria, 1, 25007 de Lleida.
Si no conduíeu el vehicle en el moment de denunciar-lo o la
denúncia va a nom d’una persona jurídica, teniu 15 dies naturals,
comptats a partir de l’endemà de la publicació, per fer-nos arribar
les dades identificatives de la persona conductora: nom,
cognoms, DNI i domicili excepte l’article 131 de l’actual quadre
de multes. No complir el deure d’identificar la persona
conductora del vehicle està sancionat com a falta molt greu. En
els mateixos termes, serà sancionat el titular registral del vehicle
quan no sigui possible notificar la denúncia a la persona
conductora per una causa imputable al titular (article 65 5 J del
RDL 339/1990, de 2 de març).
Lloc de pagament: A qualsevol oficina de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona “La Caixa” o gir postal adreçat a
l’Ajuntament de Lleida, fent constar; número d’expedient o
número de denúncia, matrícula i data de la infracció.
Els corresponents expedients es troben al Negociat de Multes de
Circulació d’aquest Ajuntament, Av. Blondel, 16, 2a planta,
Lleida.

AJUNTAMENT DE LLEIDA
DIRECCIÓ DELS SERVEIS D’ECONOMIA
NEGOCIAT DE MULTES DE CIRCULACIÓ
EDICTE

4408

La cap del Negociat de Multes de Circulació d’aquest
Ajuntament, per delegació del secretari, fa avinent: Que els
presumptes infractors que es relacionen a continuació, han estat
denunciats per cometre una infracció de les tipificades a
l’ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles al
municipi de Lleida i el quadre de multes corresponent, la qual
cosa es notifica mitjançant aquest edicte, de conformitat amb el
que estableixen els articles 59.4 i 5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, a l’haver estat infructuosos els intents de
notificació personal domiciliària, per trobar-se els interessats
absents o en lloc desconegut, o per negar-se a signar el justificant
de la notificació.
Òrgans que intervenen en el procediment
Òrgan instructor: Secció de Multes de Circulació; article 74 de
l’ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles al
municipi de Lleida - OCVV (BOP número 30, de data 1-3-2012)
i el quadre de multes (BOP número 30, de data 1-3-2012) - QSM.
Autoritat sancionadora: Alcaldia (article 71.4 del RDL
339/1990, de 2 de març).
Procediment abreujat i procediment ordinari
Si us voleu acollir a la tramitació d’aquest expedient pel
procediment abreujat, disposeu d’un termini de 20 dies naturals a
comptar des del dia següent d’aquesta notificació per realitzar el
pagament de l’import de la sanció indicat en aquesta denúncia,
amb un descompte del 50%. Aquest procediment implica: la
renúncia a formular al·legacions (en cas que es formulin es
tindran per no presentades), la finalització del procediment sense
necessitat de dictar resolució expressa, la finalització de la via
administrativa i la fermesa de la sanció des del moment del
pagament. Si la sanció es greu i no comporta detracció de punts,
no s’anotarà com antecedent en el Registre de conductors i

RELACIÓ DE DENÚNCIES DE CIRCULACIÓ QUE ES NOTIFIQUEN A TRAVÉS DEL BOP-B1-18-12
NÚM.
EXP.
1376187
1375756
1375827
1376969
1376369
1376021
1376185
1376559
1377065
1375810
1375832
1375055
1373896
1374632
1376732
1376701
1377161
1377259
1376291
1376328
1376744
1375867
1377141
1376147
1376996
1376933
1376918
1376292
1376139
1376845
1371226

NOM
AGRORAMA S.C.C.L
AIXALA PELEGRI ELISENDA
AIXLA PELEGRI ELISENDA
AIXUT DOZ MARC
ALTISENT GRANELL JAVIER
ALTISENT TIRBIO ALBERT
APLICACIONS TECNOLOGIQUES SANS S.L
ARTURO RUBIO JORGE C.
BARAHONA PONCE HUGO P.
BATERNO ROMAGOSA DAVID
BATERNO ROMAGOSA DAVID
BAUSA SEGURA GLORIA
BEJAR EGIDO NURIA
BEL HAJ SAID
BELILLES SANCHEZ M. DOLORES
BENMANSOUR NAIMA EP BENDADA
BERRAL PLA ANA
BLANCO PRUNERA MANUEL
BONET GALLART M. DOLORS
BONET GALLART M. DOLORS
BONEU MALLORQUES M. CARME
BOSCH CLOSA CESAR
BRIPUL RESTAURACIO S.L
BUJOR LOREDANA ANGELICA
BURGOS CATALAN JUAN C.
CAMARASA BUSOM RAUL
CARRASCO BERNAL LLUIS D.
CASTELLA PONS JOSEP
CASTILLO RESTREPO JHONATHAN A.
CAUS RIUS MARIA MONTSERRAT
CEJALVO SALVADO M. PILAR

NIF
F

B
X

X
X

B
X

X

25368341
47686091
47686091
47679140
43732691
78087737
25319799
46566034
5792989
77609755
77609755
45932056
43747481
2652221
40849701
5265123
46360009
40871541
78089392
78089392
78086288
43719476
61889614
8377243
43737038
47770870
46774078
78080420
7835409
78079974
43731983

LOCALITAT
F
F
W
P
T
G
W
G
G
K
D
E
E
D
J
N
E
E
T
H
E
P
P
J
C
E
B
J

CASTELLSERA
LLEIDA
LLEIDA
ALPICAT
LINYOLA
TREMP
CERVERA
MERIDA
LA SEU D’URGELL
BARCELONA
BARCELONA
EL VENDRELL
LLEIDA
LLEIDA
TORREFARRERA
CORBINS
BARCELONA
LLEIDA
ARTESA DE LLEIDA
ARTESA DE LLEIDA
OS DE BALAGUER
PUIGVERD DE LLEIDA
MONTCADA I REIXAC
ROSSELLO
TORREGROSA
TORREBESSES
AGRAMUNT
TORREFETA I FLOREJACS
GUISSONA
CERVERA
LLEIDA

PROVÍNCIA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BADAJOZ
LLEIDA
BARCELONA
BARCELONA
TARRAGONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA

DATA
IMPORT ART.
DENÚNCIA SANCIÓ INF.
20-03-2012
06-02-2012
10-02-2012
25-02-2012
24-03-2012
13-03-2012
20-03-2012
05-04-2012
01-04-2012
12-12-2011
02-12-2011
07-03-2012
17-03-2012
23-03-2012
03-04-2012
04-04-2012
18-04-2012
17-04-2012
23-03-2012
24-03-2012
04-04-2012
12-03-2012
16-04-2012
19-03-2012
24-02-2012
14-02-2012
25-01-2012
23-03-2012
17-03-2012
05-04-2012
10-03-2012

50
60
50
50
60
60
60
200
80
60
60
50
60
60
80
200
200
80
50
60
200
50
80
60
50
50
60
60
60
200
50

47
47
47
47
47
47
47
44
44
47
47
47
47
47
44
44
44
44
47
47
44
47
60
47
47
47
47
47
47
44
47
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NÚM.
EXP.
1374344
1373384
1374329
1376725
1375922
1372827
1376198
1376536
1377276
1373067
1373677
1373686
1376902
1374132
1372958
1376508
1376768
1373265
1376380
1373382
1376355
1373160
1374792
1376377
1376155
1374089
1377179
1376082
1376323
1377007
1375499
1377003
1377353
1377361
1377367
1373078
1377115
1376655
1376287
1377119
1375864
1377270
1373235
1376585
1377261
1372838
1375845
1375343
1376078
1373376
1373975
1373176
1376004
1372836
1374030
1370782
1376222
1373972
1374769
1376618
1373867
1376977
1375808
1377081
1373911
1373038
1373335
1376217
1376304
1373269
1374343
1376940
1375915
1376446
1375870
1374812
1377033
1375348
1374538
1376575
1373989
1376504
1376051
1375052
1376100
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NOM
CEJALVO SALVADO M. PILAR
CHEN FEIHU
CHEN FEIHU
CHIRIAC LUCIAN
CODONY BADIA AMALIA
CUELLO GARCIA TUIXENT
DAVIU RUBIES XAVIER
DELGADO ARROYO PURIFICACION
DELTA JORDAN INVEST S.L
DIAZ DEL POZO AURORA
ENGI VALORACIONS S.L
ENGI VALORACIONS S.L
ESCUER LOPEZ JOSEP LL.
FARRE RUBINAT RAMON
FIERARU CRISTIANA
FINQUES I PROMOCIONS TARTAREU S.L
FLIX MIGUEL M. CRISTINA
FUMANAL MORRERES ANA B.
GABARRI JIMENEZ GABRIEL
GARCIA CORTES OLGA
GARROFE MARTINEZ M. ANTONIA
GIMENEZ GIMENEZ IGNACIO
GOMEZ MIR FRANCISCA
GONZALEZ JIMENEZ JUAN J.
GONZALEZ MARIN LUIS
GRENIER PALOMAR XAVIER R.
GRIGORE ANDREI
GRUP AMBASORI S.L.U
GRUP AMBASORI S.L.U
GUITART PORTA OSCAR
GUSHLEV LAZAR TRAYKOV
GUTIERREZ CARDONA MIGUEL
HERNANDEZ BELILLAS M. CINTA
HERNANDEZ BELILLAS M. CINTA
HERNANDEZ BELILLAS M. CINTA
IDAHOSA EMOS TERRY
INST.Y PROYEC. INTG. DE TELECOMUNICACIONES S.L
INSTALACIONS ROURE DOMINGUEZ S.L
IRIMIA DANIEL
JIMENEZ BERRIO VANESA
JORNET TRAGUANY JOSEFA
KUMMEROW REINER GUNTER
LACASA MIGUEL ANA CRISTINA
LAHMAIDI NAJOUA
LASO MORALES ANTONIO
LAZARO ALMUNIA JESSICA
LKILO-BOUTHARI-NHSMA S.L
LLURDA SIERRA ANTONIO
LOPEZ ALBA DARIO
LOPEZ JOVE JOEL
LUQUE MORENO MANUEL
MACIA MARTINEZ ROSA
MANONELLES NOGUERO JOSE M.
MARES ALEXANDRU
MARES ALEXANDRU
MARTIN SEVILLANO JOSEFA
MARTINEZ ANDRES DANIEL
MARTINEZ CAZORLA CARLOTA
MARTINEZ CAZORLA CARLOTA
MARTINEZ LLENA ADRIAN
MARTINEZ LORENZO ENCARNACION
MAS CARRE ADELA
MASOT VALLE JOSE R.
MASOT VALLE JOSE R.
MERA VICENS ABEL
MIMON AMAR LAMYA
MIMON AMAR LAMYA
MOKHTARI ABDESLAM
MONCAYO GABALDON JOSE R.
MONTAÑES PONS JOSE M.
MONTANE CAÑON JOSE L.
MORA BOADA NURIA
MORAL MONTORO CARLOS DEL
MOYA FERREIRO IVAN
MUÑOZ GONZALEZ JOAQUIN
MUÑOZ MUÑOZ ANGELES
OCHOA ASESORIA FISCAL S.L
OKYERE ALEXANDER
OPREA CORNELIU PETRICA
ORTIZ CORTES ANTONIO
PALACIN FORNONS M. ELENA
PALLARES CHAVES CARLES M.
PALOU TORRENTO M. DEL MAR
PARRA PIZARRO PABLO
PAYRO CATALA ANTONI

NIF

B
B
B

B

B
B

B
B

B

B

43731983
X 2116647
X 2116647
X 3758602
40840169
47695986
78072470
40884215
64184641
43715312
61384905
61384905
40883544
40819799
X 8300436
25464504
40896688
73195918
48058918
52307796
43732668
74333131
43717140
43723643
40868654
43733709
X 4993072
25386715
25386715
47687309
X 3282311
40861248
47690142
47690142
47690142
X 2825294
82312364
25443508
X 6891719
46796356
40860021
X 1460997
43732070
X 9955215
40869106
73207558
25719352
40845733
78090406
47690528
43721289
47697084
78067248
Y 441062
Y 441062
41491904
44990569
39290562
39290562
43725093
40895174
40862129
40887032
40887032
43721680
45296384
45296384
X 800002
40884685
78065921
48008435
43719769
40848335
53395687
40850196
74304729
25647256
X 8035778
X 9263609
43711034
43719839
43453836
40880063
78063200
40850703

LOCALITAT
J
A
A
B
N
N
M
J
V

D
C
N
C
M
G
T
P
Y
M
E
T
Z
W

Y
G
T
X
X
X
C

E
G
S
Z
P
X
S
F
X
R
M
Z
Y
G
M
M
L
Q
F
F
T
R
F
R
R
Z
T
T
Q
T
B
Y
N
J
Z
B
D
S
Z
V
J
M
R
G
N

LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
ALCARRAS
VILANOVA DE BELLPUIG
LLEIDA
OS DE BALAGUER
TORREFARRERA
BARCELONA
ALTORRICON
LLEIDA
LLEIDA
ROSSELLO
LES BORGES BLANQUES
ZARAGOZA
MOLLERUSSA
TORREFARRERA
BALLOBAR
JUNEDA
SEO DE URGEL
ALMENAR
MURCIA
LLEIDA
ROSSELLO
ALPICAT
LLEIDA
LLEIDA
VILANOVA DE BELLPUIG
VILANOVA DE BELLPUIG
TORREFARRERA
BORJAS BLANCAS
ALCARRAS
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
MADRID
ALCARRAS
ALCOLETGE
EL PRAT DE LLOBREGAT
PUIGVERD DE LLEIDA
ZARAGOZA
LLEIDA
AITONA
SUDANELL
ALCOLEA CINCA
LES BORGES BLANQUES
LLEIDA
ROSELLO
ALCARRAS
LLEIDA
LES BORGES BLANQUES
ALMENAR
PUEBLANUEVA
PUEBLANUEVA
MAO
TERRASSA
SABADELL
SABADELL
TORREFARRERA
LLEIDA
VINAIXA
VILA-SECA
CAMBRILS
ALCARRAS
MELILLA
MELILLA
BALAGUER
ALFARRAS
LLEIDA
TARRAGONA
MONTOLIU DE LLEIDA
ROSSELLO
LA SEU D’URGELL
ROSSELLO
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
PUIGGROS
LLEIDA
CAMARASA
LES BORGES BLANQUES
LES BORGES BLANQUES
ALMENAR

PROVÍNCIA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
HUESCA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
ZARAGOZA
LLEIDA
LLEIDA
HUESCA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
MURCIA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
MADRID
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
ZARAGOZA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
HUESCA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
TOLEDO
TOLEDO
ILLES BALEARS
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
TARRAGONA
TARRAGONA
LLEIDA
MELILLA
MELILLA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
TARRAGONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA

DATA
IMPORT ART.
DENÚNCIA SANCIÓ INF.
21-03-2012
15-03-2012
21-03-2012
07-04-2012
13-03-2012
12-03-2012
20-03-2012
04-02-2012
17-04-2012
13-03-2012
16-03-2012
17-03-2012
13-04-2012
20-03-2012
12-03-2012
05-04-2012
04-04-2012
14-03-2012
24-03-2012
15-03-2012
24-03-2012
13-03-2012
24-03-2012
24-03-2012
19-03-2012
19-03-2012
02-04-2012
17-03-2012
24-03-2012
29-02-2012
30-03-2012
28-01-2012
16-03-2012
16-03-2012
23-03-2012
13-03-2012
08-03-2012
10-04-2012
23-03-2012
17-04-2012
12-03-2012
17-04-2012
14-03-2012
13-04-2012
17-04-2012
12-03-2012
24-02-2012
02-04-2012
17-03-2012
15-03-2012
19-03-2012
13-03-2012
15-03-2012
12-03-2012
19-03-2012
08-03-2012
20-03-2012
19-03-2012
24-03-2012
13-04-2012
17-03-2012
23-02-2012
01-12-2011
01-04-2012
19-03-2012
13-03-2012
15-03-2012
20-03-2012
23-03-2012
14-03-2012
22-03-2012
13-01-2012
13-03-2012
21-10-2011
12-03-2012
24-03-2012
14-02-2012
08-03-2012
23-03-2012
10-04-2012
19-03-2012
10-04-2012
16-03-2012
07-03-2012
17-03-2012

50
50
50
200
60
60
50
200
200
50
60
60
200
60
50
200
200
50
50
50
50
60
60
60
50
50
80
50
50
50
200
60
60
60
60
60
200
80
60
80
50
200
60
80
200
60
50
80
60
50
60
60
60
60
50
60
60
60
60
200
50
60
60
200
60
60
60
50
50
50
60
60
60
200
50
60
60
80
60
200
50
200
60
50
60

47
47
47
44
47
47
47
44
44
47
47
47
44
47
47
44
44
47
47
47
47
47
47
47
47
47
44
47
47
47
44
47
47
47
47
47
44
55
47
44
47
44
47
44
44
47
47
55
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
44
47
47
47
44
47
47
47
47
47
47
47
47
47
44
47
47
47
44
47
44
47
44
47
47
47

18
NÚM.
EXP.
1376173
1372699
1377064
1376322
1375999
1370534
1376948
1373899
1376128
1376345
1377268
1375121
1374433
1375964
1376514
1376935
1376981
1377312
1375975
1375704
1370242
1376547
1376760
1377058
1376923
1376937
1376166
1376344
1375948
1377256
1376959
1377043
1373009
1377300
1375672
1375996
1376805
1377234
1376190
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NOM

NIF

PEREZ MOTA MARTA
PERONA NICOLAS JOSE A.
PIÑOL SOLE M.MAGDALENA
POU POU RAMONA
QUINTANA RAMON JOSE
RAM I GANAD CATALANA DOS MIL
RAMOS SOTOMAYOR AGUSTIN
RESINA MARTINEZ ANA M.
RIBES RAIMAT DAVID
RIBES RAIMAT DAVID
RODI ALI
RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR
ROMERO MUÑOZ ANA I.
ROVIRA PLANAS PEDRO
RUBINAT FORCADA JOSE
RUBIO MARTIN ROSA M.
RUBIO MARTIN ROSA M.
RUIZ GONZALEZ JOSE L.
RUIZ MUÑOZ ANDRES
SALAZAR CORTES EFRAIN
SALVADO FERRER M. PILAR
SERRA GAYA JORDI
SERRA GAYA JORDI
SERRANO FERNANDEZ JUAN M.
SEVILLA NAVARRO ISABEL
SEVILLA NAVARRO ISABEL
SOARE MARIAN SURAJ
SOARE MARIAN SURAJ
SOLSONA SORROSAL CARMEN
STOICAN IONUT
TECNIQUES MONTORNE S.L
TECNIQUES MONTORNE S.L
TORNE FERRER JAIME
TRUJILLANO HEREDIA JONATAN
VERDIELL FRANCH JAVIER
VILANOVA GRAU MERCEDES
VILARO FALCO JUAN
VIU PALACIN JOSE A.
YESTE MARTINEZ M.DEL CARMEN

B

X

X
X
X
B
B

LOCALITAT

78077160
22456586
78076863
78058410
40781579
25457722
31565670
40871141
47694420
47694420
5722284
46810353
47699846
39629739
40880616
43705032
43705032
40782454
43724955
47682861
40845711
78089260
78089260
43706951
43727936
43727936
6614490
6614490
78067395
8634526
25502444
25502444
46573584
47901518
52608716
40857307
40880722
78072849
52516952

A
F
M
K
A
X
A
X
X
E
V
P
A
W
H
H
G
T
C
B
M
M
M
Z
Z
N
N
J
G

X
Q
B
S
Q
Q
V

DATA
IMPORT ART.
DENÚNCIA SANCIÓ INF.

PROVÍNCIA

VILA SANA
ALICANTE
JUNEDA
LINYOLA
ROSSELLO
GRAUS
CASTELLDANS
LLEIDA
ROSSELLO
ROSSELLO
LA SEU D’URGELL
MASLLORENC
LLEIDA
ALPICAT
BENAVENT DE SEGRIA
ALPICAT
ALPICAT
LLEIDA
TORREFARRERA
LLEIDA
LLEIDA
ARBECA
ARBECA
AGRAMUNT
ALFARRAS
ALFARRAS
ELCHE
ELCHE
BELL-LLOC D’URGELL
ALZIRA
BALAGUER
BALAGUER
BARCELONA
LLEIDA
CASTELLVELL DEL CAMP
VIELHA E MIJARAN
LLEIDA
LLEIDA
SIDAMUNT

LLEIDA
ALICANTE
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
HUESCA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
TARRAGONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
ALICANTE
ALICANTE
LLEIDA
VALENCIA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
TARRAGONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA

19-03-2012
06-10-2011
26-03-2012
24-03-2012
15-03-2012
07-03-2012
16-02-2012
17-03-2012
17-03-2012
24-03-2012
18-04-2012
09-03-2012
22-03-2012
14-03-2012
19-03-2012
17-02-2012
18-02-2012
17-04-2012
15-03-2012
02-04-2012
05-03-2012
02-04-2012
02-04-2012
29-03-2012
13-03-2012
27-02-2012
19-03-2012
24-03-2012
14-03-2012
17-04-2012
20-03-2012
23-03-2012
13-03-2012
17-04-2012
31-03-2012
15-03-2012
10-04-2012
18-04-2012
19-03-2012

50
50
60
60
60
60
60
60
50
50
80
50
60
50
80
60
60
80
60
200
60
200
80
80
60
60
60
60
50
200
60
60
60
200
200
50
80
60
60

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
60
47
47
47
44
47
47
44
47
6
47
44
44
44
47
47
47
47
47
44
47
47
47
44
44
47
44
47
47

Lleida, 14 de maig de 2012
La Cap de Negociat (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA
DIRECCIÓ DELS SERVEIS D’ECONOMIA
NEGOCIAT DE MULTES DE CIRCULACIÓ
EDICTE

4409

La cap del Negociat de Multes de Circulació d’aquest Ajuntament,
per delegació del secretari, fa avinent: Que els presumptes
infractors que es relacionen a continuació, han estat sancionats per
cometre una infracció de les tipificades a l’ordenança municipal de
circulació de vianants i de vehicles al municipi de Lleida i el quadre
de multes corresponent, la qual cosa es notifica mitjançant aquest
edicte, de conformitat amb el que estableixen els articles 59.4 i 5 i
61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, a l’haver estat
infructuosos els intents de notificació personal domiciliària, per
trobar-se els interessats absents o en lloc desconegut, o per negar-se
a signar el justificant de la notificació.
Òrgans que intervenen en el procediment
Òrgan instructor: Secció de Multes de Circulació; article 74 de
l’ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles al
municipi de Lleida - OCVV (BOP número 30, de data 1-3-2012)
i el quadre de multes (BOP número 30, de data 1-3-2012) - QSM.
Autoritat sancionadora: Alcaldia (article 71.4 del RDL
339/1990, de 2 de març).
Contra aquesta resolució, que és definitiva, podeu interposar
recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós

administratiu davant de Il·lm. Sr. Alcalde dins el termini d’un
mes a comptar des del dia següent a la notificació d’aquesta
resolució, d’acord amb la legislació establerta a l’article 82 de la
Llei 18/2009, de seguretat vial. La interposició del recurs de
reposició no suspendrà l’execució de l’acte impugnat ni la de la
sanció. El recurs s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el
termini d’un mes des de la data en què es va interposar.
Igualment. Igualment, en el cas que el recurrent sol·liciti la
suspensió de l’execució, aquesta s’entendrà denegada
transcorregut el termini d’un mes des de la data de la sol·licitud
sense que s’hagi resolt.
Pèrdua de punts: Un cop sigui ferma la sanció en via
administrativa, es detrauran del seu permís o llicència de
conducció els punts que s’indiquen. Podeu consultar el saldo de
punts a www.dgt.es
Termini i lloc de pagament de les sancions: 15 dies a comptar des
d’aquesta publicació-notificació, a qualsevol oficina de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” o gir postal adreçat
a l’Ajuntament de Lleida, fent constar número d’expedient o
número de denúncia, matrícula i data de la infracció.
Transcorregut aquest termini, s’aplicaran el recàrrecs
corresponents al període executiu.
Els corresponents expedients es troben al Negociat de Multes de
Circulació d’aquest Ajuntament, Av. Blondel, 16, 2a planta,
Lleida.

RELACIÓ DE DENÚNCIES DE CIRCULACIÓ QUE ES NOTIFIQUEN A TRAVÉS DEL BOP-B2-18-12
NÚM.
EXP.

1360994

NOM

HOT FER CONSULTING PONENT,S.L.

NIF

LOCALITAT

PROVÍNCIA

DATA
DENÚNCIA

IMPORT
SANCIÓ

ART.
INF.

B 25593187

TORREFARRERA

LLEIDA

26.02.2012

600

131

Lleida, 14 de maig de 2012 / La Cap de Negociat (il·legible)

−♦−
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AJUNTAMENT DE LLEIDA
DIRECCIÓ DELS SERVEIS D’ECONOMIA
NEGOCIAT DE MULTES DE CIRCULACIÓ
EDICTE

4410

La cap del Negociat de Multes de Circulació d’aquest
Ajuntament, per delegació del secretari, fa avinent: Que els
presumptes infractors que es relacionen a continuació, han estat
denunciats per cometre una infracció de les tipificades a
l’ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles al
municipi de Lleida i el quadre de multes corresponent, la qual
cosa es notifica mitjançant aquest edicte, de conformitat amb el
que estableixen els articles 59.4 i 5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, a l’haver estat infructuosos els intents de
notificació personal domiciliària, per trobar-se els interessats
absents o en lloc desconegut, o per negar-se a signar el justificant
de la notificació.
Òrgans que intervenen en el procediment
Òrgan instructor: Secció de Multes de Circulació; article 74 de
l’ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles al
municipi de Lleida - OCVV (BOP número 30, de data 1-3-2012)
i el quadre de multes (BOP número 30, de data 1-3-2012) - QSM.
Autoritat sancionadora: Alcaldia (article 71.4 del RDL
339/1990, de 2 de març).
Procediment abreujat i procediment ordinari
Si us voleu acollir a la tramitació d’aquest expedient pel
procediment abreujat, disposeu d’un termini de 20 dies naturals a
comptar des del dia següent d’aquesta notificació per realitzar el
pagament de l’import de la sanció indicat en aquesta denúncia,
amb un descompte del 50%. Aquest procediment implica: la
renúncia a formular al·legacions (en cas que es formulin es
tindran per no presentades), la finalització del procediment sense
necessitat de dictar resolució expressa, la finalització de la via
administrativa i la fermesa de la sanció des del moment del
pagament. Si la sanció es greu i no comporta detracció de punts,
no s’anotarà com antecedent en el Registre de conductors i
infractors. El procediment abreujat no es pot aplicar a les
infraccions previstes a l’article 65, apartats 5 h) j) i 6 de la LSV.
En cas de no efectuar el pagament amb el descompte del 50%,

continua la tramitació pel procediment ordinari, que us permet
formular al·legacions i proposar o aportar proves en el termini de
20 dies naturals a comptar des del dia següent a la notificació.
L’escrit d’al·legacions s’ha d’adreçar a l’alcalde i presentar-lo al
Registre de l’Ajuntament de Lleida. Si no formuleu al·legacions
ni aboneu l’import de la sanció, aquesta denúncia tindrà efecte
d’acte resolutori del procediment sancionador, excepte en el cas
de les infraccions greus amb punts i molt greus no notificades en
l’acte, en què es dictarà resolució sancionadora expressa. La
sanció podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la
notificació d’aquesta denúncia.
Termini per resoldre l’expedient i pèrdua de punts
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de
l’expedient sancionador és d’un any, comptat des de la data en
què es va notificar la denúncia (article 92 del RDL 339/1990).
Un cop sigui ferma la sanció en via administrativa es detrauran
del seu permís o llicència de conducció els punts que s’indiquen.
Podeu consultar el saldo de punts a www.dgt.es
(OMAC) Pl. Paeria, 1, 25007 de Lleida.
Si no conduíeu el vehicle en el moment de denunciar-lo o la
denúncia va a nom d’una persona jurídica, teniu 15 dies naturals,
comptats a partir de l’endemà de la publicació, per fer-nos arribar
les dades identificatives de la persona conductora: nom,
cognoms, DNI i domicili excepte l’article 131 de l’actual quadre
de multes. No complir el deure d’identificar la persona
conductora del vehicle està sancionat com a falta molt greu. En
els mateixos termes, serà sancionat el titular registral del vehicle
quan no sigui possible notificar la denúncia a la persona
conductora per una causa imputable al titular (article 65 5 J del
RDL 339/1990, de 2 de març).
Lloc de pagament: A qualsevol oficina de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona “La Caixa” o gir postal adreçat a
l’Ajuntament de Lleida, fent constar; número d’expedient o
número de denúncia, matrícula i data de la infracció.
Els corresponents expedients es troben al Negociat de Multes de
Circulació d’aquest Ajuntament, Av. Blondel, 16, 2a planta,
Lleida.

RELACIÓ DE DENÚNCIES DE CIRCULACIÓ QUE ES NOTIFIQUEN A TRAVÉS DEL BOP-B1-19-12
NÚM.
EXP.
1375967
1378069
1377612
1376169
1377459
1377785
1376834
1376390
1376929
1377023
1379191
1378440
1378546
1378613
1378356
1377303
1378946
1377884
1377590
1376497
1376348
1377354
1378407
1377740
1378332
1376404
1373399
1373939
1377408
1377326
1377672
1378012

NOM
ABAD MIR MATILDE
ABDELAAZIZ ELQUAEI
ACP AGRO S.L
ADDAOUI NAOUAL
AFEMS SERVICIOS GENERALES S.L
AGROPECUARIA DEL SEGRIA S A
AHMAD MUSHTAQ
AIT BEN LACHHAB MOHAMED
AIXALA PELEGRI ELISENDA
AIXALA PELEGRI ELISENDA
ALFONS SALVIA CAMPS
ALFONSO SANCHEZ CRISTIAN
ALFONSO SANCHEZ CRISTIAN
ALFONSO SANCHEZ CRISTIAN
ALIAGA JURADO IGNACIO
ALTABAS AVENTIN JOSE A.
AMORA OPTICAL S.L
ANDREU MORENO SEBASTIAN
ARCAS MUR ALBERTO
ARENAS ISAAC ELOY
ARJO VILA JORDI
ARMENGOL VILES JUAN
ARTAL ESPERT LAIA
ASFINANS SOLUCIONS S.L
ASLAF I JULIA IGLESIAS S.L
ASSOC.D’EMPRESARIS AGRARIS DE LLEIDA
ASSOU ABDELAZIZ
ASSOU ABDELAZIZ
AZAZ HALIMA
AZBAKH ABDOULAHID
AZOR SANCHEZ ANTONIO
AZZAZ DRISS

NIF

B
B
A

B

B
B
G

17969917
X 3558545
25441007
X 7314525
63505812
43055318
X 1449668
X 6436797
47686091
47686091
40842263
47904800
47904800
47904800
43720260
40875037
50866623
43715493
18050331
43742400
43711492
52309460
43735470
25673187
25380486
25232695
X 3747684
X 3747684
X 4689173
X 2454533
47694201
X 3080280

LOCALITAT
V
P
L

R
V
F
F
J
D
D
D
C
N
Z
T
B
S
P
G

H
H
W
L
K
M

FRAGA
GRANJA DE ROCAMORA
LLEIDA
CASTEJON
PREMIA DE DALT
TARRAGONA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
TAMARITE LITERA
TAMARITE LITERA
TAMARITE LITERA
LLEIDA
BINEFAR
ZARAGOZA
LLEIDA
BARBASTRO
TARREGA
LLEIDA
TIURANA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
ARTESA DE LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
ALCARRAS
SEROS
MOLLERUSSA
PONT DE SUERT

PROVÍNCIA

DATA
IMPORT ART.
DENÚNCIA SANCIÓ INF.

HUESCA
ALICANTE
LLEIDA
NAVARRA
BARCELONA
TARRAGONA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
HUESCA
HUESCA
HUESCA
LLEIDA
HUESCA
ZARAGOZA
LLEIDA
HUESCA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA

14-03-2012
28-03-2012
26-03-2012
19-03-2012
26-03-2012
27-03-2012
12-04-2012
24-03-2012
18-02-2012
15-02-2012
02-01-2012
31-03-2012
30-03-2012
31-03-2012
31-03-2012
17-04-2012
24-04-2012
27-03-2012
26-03-2012
15-02-2012
24-03-2012
13-03-2012
31-03-2012
27-03-2012
30-03-2012
06-04-2012
15-03-2012
19-03-2012
26-03-2012
17-04-2012
27-03-2012
28-03-2012

50
60
60
50
50
60
200
60
50
50
60
60
60
60
60
200
200
50
60
200
60
60
60
50
50
200
50
60
60
200
60
60

47
47
47
47
47
47
44
47
47
47
47
47
47
47
47
44
44
47
47
8
47
47
47
47
47
44
47
47
47
44
47
47

20
NÚM.
EXP.
1377636
1377831
1378024
1378539
1376259
1378484
1377534
1373648
1377510
1378436
1376949
1378079
1376573
1377379
1376827
1378585
1378321
1376263
1376761
1377554
1376928
1379037
1377401
1377546
1377715
1377939
1377652
1377298
1377299
1375981
1375889
1376624
1378637
1376163
1379049
1378417
1377347
1377414
1375872
1377739
1377113
1374493
1378423
1378065
1377491
1377657
1378222
1377718
1377838
1377129
1375941
1373072
1377180
1377617
1378032
1378391
1376780
1378247
1378276
1378443
1376553
1377371
1378120
1377311
1376434
1378521
1378239
1377265
1376852
1376602
1378376
1378020
1378150
1378295
1378488
1377665
1378086
1378530
1378358
1377754
1378112
1370535
1376024
1376107
1376820
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NOM
BAÑOS MOTOS LAURA
BAH IBRAHIMA
BALADA ALCOBERRO GLORIA
BALDE MAMADOU
BANDERAS TORRES JUAN
BAOU EL HADI
BARCELONESA DE DISEÑO Y CONST.S.A
BATLLE ALARCON OSCAR
BELHAOUARI NOURADIN
BELHAOUARI NOURADIN
BENET GALLART FRANCES
BERENGUER JORNET ANNA M.
BERNAL REINOSO JESUS M.
BIESA BENITEZ PATRICIA
BLANCO GONZALEZ VANESA
BLIDA ADIL
BOIGUES LEON ALEX
BOSCH ROSET M. PILAR
BOUICH HANAN
BOULFOO HASSANE
BOUMESHAD MOURAD
BOUMNINA HASSAN
BOVE I GILI EXHIBITHIONS S.L
BRITO AMARAL RENATA
BRITO AMARAL RENATA
BRITO AMARAL RENATA
C MAS C SERVICIOS MEDICOS S.L
CAÑAS ROJAS JOSE A.
CAÑAS ROJAS JOSE A.
CABALLE VILA MARIA
CABEROL PORQUED ROSA M.
CABISCOL ESTELA JOSE F.
CABRERA ROSAS MARIA
CALDERON BERNAUS MARC
CANO GARCIA MANUEL
CANTOS CAMPOS ANTONIA
CANUDAS MARTINEZ ORIOL
CARRERA FRANCO CAROLINA
CARRILLO MITJANA OHEL
CARROBE ROSELL MONTSERRAT H.
CASTELLO FABREGAS JORDI
CASTILLO CORTES ISRAEL
CASTILLON CASTILLON ANTONIO
CASTRO VALDIVIA JORGE
CATAFRUIT S A
CATALA SOLE JOSE M.
CATALA SOLE JOSE M.
CATLLAT MASOT JAIME
CATLLAT MASOT JAIME
CELME LLEIDA 2001 S.L
CERDA DALMAU FRANCISCO DE B.
CESPEDES JIMENEZ RAMON
CHERIF BELOUFA
CHIMENOS SOLSONA MONICA
CHIMENOS SOLSONA MONICA
CHIMENOS SOLSONA MONICA
CHIRIC ALEXANDRA
CHISAROIU FLORIAN
CIOBANU ANASTASIA ALINA
CIOBANU AURELIA ANCUTA
CIOBANU CONSTANTIN
COBEI RAMONA
COBO ACEITUNO FRANCISCO
CODES SERRANO INES
COLELL DIAZ JESUS
COLELL PEDROS RAMON M.
CONDOR CAR S.L
CONS I REHABIL SEGRIA S.L
CONSTRUCTA DOS MIL S.L
CORRAL VARGA ANTONIO
CORTES MIQUEL JOSE M.
COSTACHE FLORINA
COSTACHE FLORINA
COSTACHE FLORINA
COSTACHE FLORINA
CRAIA NADIA
CRISALMA S.C.C.L
CUBEL SANCHIS M.ISABEL
CUBERO BLANCO ELOISA C.
CUMAR K MANGAS S.L
CUMAR K MANGAS S.L
CURCA ELENA
DELGADO MOLES JUAN M.
DEMBA BUARO
DJALO MAMADU JUDJA

NIF

A

B

B

A

B

B
B
B

F

B
B

43708604
X 5208313
46588251
X 2776371
40853817
X 4147933
58327313
43711042
X 3894505
X 3894505
46310831
47696255
27301032
43747476
12777348
X 5352003
43549743
78074459
X 4050289
X 4354056
X 3232668
X 2039579
25532532
X 7960297
X 7960297
X 7960297
80521198
43702125
43702125
73148216
43734695
40647005
47688244
38111457
43735418
77290865
43727878
43736796
23029332
43704269
47681168
47690794
40868816
40870169
38105532
40847749
40847749
40889583
40889583
25727827
47695759
40882759
X 3417514
43721875
43721875
43721875
X 5945454
X 9121912
Y 522506
X 8263125
X 8669065
X 8855239
40872108
40847678
40845115
43748149
22287585
25422502
25373978
13045132
40830491
X 6808600
X 6808600
X 6808600
X 6808600
X 6785504
25406430
47692774
25461793
47653118
47653118
X 6615466
18028852
X 2898112
X 1463146

LOCALITAT
W
D
A
H
K
K
W
F
F
D
M
D
G
C
H
W
Q
N
H
H
P
C
C
C
P
D
M
B
W
K
C
K
D
W
L
F
Z
Y
H
R
C
W
W
E
E
S
Y
J
W
W
W
T
C
Y
F
C
D
G
T
J
X

S
V
W
W
W
W
K
C
B

E
A
C
R

LLEIDA
LLEIDA
CALAFELL
LLEIDA
LES BORGES BLANQUES
REUS
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
HUELVA
LLEIDA
TARRAGONA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
S FRUITOS DE BAGES
BURGOS
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
MADRID
LLEIDA
LLEIDA
FRAGA
ALCARRAS
ALCARRAS
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
S MARGARITA MONTBUI
SANT CUGAT DEL VALLES
LLEIDA
LA SEU D’URGELL
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
S C TENERIFE
ALGUAIRE
ALGUAIRE
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
ALPICAT
ALPICAT
ALPICAT
LLEIDA
CARTAMA
LLEIDA
UTEBO
ALCARRAS
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BALAGUER
VILLANUEVA SIGENA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
NIJAR
BELLCAIRE D’URGELL
LLEIDA
VILLANUEVA GALLEGO
MEDINA DEL CAMPO
MEDINA DEL CAMPO
LLEIDA
BINACED
VIC
LLEIDA

29 DE MAIG DE 2012

PROVÍNCIA

DATA
IMPORT ART.
DENÚNCIA SANCIÓ INF.

LLEIDA
LLEIDA
TARRAGONA
LLEIDA
LLEIDA
TARRAGONA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
HUELVA
LLEIDA
TARRAGONA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
BARCELONA
BURGOS
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
MADRID
LLEIDA
LLEIDA
HUESCA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
BARCELONA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
S C TENERIFE
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
MALAGA
LLEIDA
ZARAGOZA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
HUESCA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
ALMERIA
LLEIDA
LLEIDA
ZARAGOZA
VALLADOLID
VALLADOLID
LLEIDA
HUESCA
BARCELONA
LLEIDA

27-03-2012
27-03-2012
28-03-2012
31-03-2012
22-03-2012
31-03-2012
26-03-2012
16-03-2012
26-03-2012
31-03-2012
20-02-2012
28-03-2012
10-04-2012
27-02-2012
11-04-2012
31-03-2012
30-03-2012
22-03-2012
02-04-2012
26-03-2012
17-02-2012
21-04-2012
26-03-2012
26-03-2012
27-03-2012
28-03-2012
26-03-2012
17-04-2012
17-04-2012
15-03-2012
12-03-2012
30-03-2012
31-03-2012
19-03-2012
21-04-2012
31-03-2012
23-02-2012
26-03-2012
12-03-2012
27-03-2012
04-04-2012
22-03-2012
31-03-2012
28-03-2012
26-03-2012
26-03-2012
30-03-2012
27-03-2012
27-03-2012
06-03-2012
13-03-2012
13-03-2012
02-04-2012
26-03-2012
28-03-2012
31-03-2012
08-04-2012
30-03-2012
30-03-2012
31-03-2012
04-04-2012
17-03-2012
30-03-2012
17-04-2012
03-04-2012
31-03-2012
30-03-2012
17-04-2012
10-04-2012
04-04-2012
31-03-2012
28-03-2012
30-03-2012
30-03-2012
31-03-2012
26-03-2012
28-03-2012
31-03-2012
31-03-2012
27-03-2012
30-03-2012
07-03-2012
16-03-2012
17-03-2012
10-04-2012

50
50
50
50
50
60
60
50
60
60
50
50
200
60
80
60
60
60
200
60
60
80
60
50
50
50
50
200
200
50
60
200
60
60
200
60
60
60
60
60
200
60
60
50
50
60
60
60
60
200
60
50
200
60
60
60
200
60
60
50
200
50
60
80
200
50
50
200
200
80
60
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
50
60
50
200

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
44
47
44
47
47
47
44
47
47
44
47
47
47
47
47
8
8
47
47
44
47
47
44
47
47
47
47
47
44
47
47
47
47
47
47
47
47
44
47
47
44
47
47
47
44
47
47
47
44
47
47
44
44
47
47
44
44
44
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
44

29 DE MAIG DE 2012
NÚM.
EXP.
1377645
1377439
1377592
1376746
1377106
1375947
1378779
1377969
1378596
1378921
1376809
1376810
1376041
1373084
1374564
1377308
1373037
1372013
1376888
1378326
1376636
1378720
1377921
1377184
1377868
1378517
1377540
1376026
1378963
1379080
1377642
1377750
1376295
1378577
1376396
1377616
1377817
1378111
1376699
1378751
1376475
1378015
1377664
1370400
1378064
1375887
1377647
1378820
1376955
1376005
1378390
1377993
1377696
1376289
1375926
1376506
1376043
1378917
1376821
1373593
1376236
1375883
1378843
1377849
1370146
1377339
1377917
1378132
1376233
1377632
1374922
1377487
1376089
1376990
1377402
1377423
1377919
1379015
1375404
1375435
1376267
1376988
1377013
1377301
1378887

NOM
DRAGOMIR ALINA DANIELA
DRAGUSIN FLORIN
EL BADRI LATIFA
EL BARGHMI MOHAMED
EL MERRARI REFAS MOHAMED
EL OUARDY ABDELGHANI
ELASRI LAMYAE
ELECTRICA JOSE MUÑOZ S.L
ELECTRICA JOSE MUÑOZ S.L
ERSEK ROXANA
ESCUER BADIA JOAQUIN
ESCUER BADIA JOAQUIN
ESTEVE ANDRES BENJAMIN
ESTEVE CAUFAPE JOSE M.
ESTEVE CAUFAPE JOSE M.
ESTEVE MOR JAVIER F.
ESTIARTE MASAMUNT M.ANGELES
FABREGAT RUBINAT JOSE
FARRE LORENTE M.GLORIA
FARRE PALAU MANUEL
FARRE RIBES M. EULALIA
FERNANDEZ BERNAUS NATALIA
FERNANDEZ PARES DANIEL
FERNANDEZ PAUCAR YOLANDA M.
FERRANDO JURADO EVA
FERRER DEGLMANN MIGUEL
FERRER VENDRELL MERCE
FERRERA SANTOS JOAQUIN
FILIP ADRIAN MARIAN
FILIP GEORGETA
FINQUES ALPICAT S.L
FINQUES ALPICAT S.L
FLORES CORTES ANTONIO J.
FLY LLEIDA S.L.L
FOLCH MEDICO M.TERESA
FONTANALS GARCIA JOSEP F.
FONTANALS GARCIA JOSEP F.
FORMEMP S.L
FORNES CUSSO JUAN C.
GARCIA GARCIA OMAR
GARCIA GOMEZ NATALIA X
GARCIA PENELLA OSCAR
GARCIA SANTOS ELSA
GARRET ALTISENT PURIFICACION
GARRIDO DE LA ROSA JUAN M.
GELOS RODRIGUEZ RAUL M.
GHEORGHE ION
GIL MIQUEL ANGEL
GILART CAROLA RICARD
GIMENEZ GARCIA RAFAEL
GIMENEZ PUBILL JESUS
GOCU CALIN
GOLODIN OVIDIU
GOMEZ OLLES ELISEO
GONZALEZ CELAYA ASIER
GONZALEZ LLADANOSA JAIME
GRACIA GALITO INMACULADA
GRAU MASIP PAULINO
GRIÑO BORRAS JOSEP M.
GUALLAR GONZALEZ FRANCISCO
GUERRERO SANS JORDI
GUIRAL TREJOS BEATRIZ E.
HASSAN MASLOUMI
HERBERA LATRE FERNANDO
HERNANDEZ DUARTE CARMEN A.
HOGADO AGRAZ EZEQUIEL
IBAÑEZ BURGUES JUAN
IBAÑEZ BURGUES JUAN
IBARS FARRE ALBERT
IMRE CRISTIAN
INMOBLES CASFA SL EN CONST.
ION CRISTINA CARMEN
IOSIF ALBERT
ISETU 10 S.L
ISOFACHE IULIAN
ISTRATE ADRIANA OLIMPIA
ISTRATE ADRIANA OLIMPIA
JALLOW JALLOW JAINABA
JI GUANBIN
JI GUANBIN
JIMENEZ JARAMILLO FRANCISCO J.
JIMENEZ VALLS DANIEL
JIMENEZ VALLS DANIEL
JOSEP GRANYO COLL S.L
KHAN MEHDI

21
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NIF
X
X
X
X
X
X
X
B
B
Y

X

X
Y
B
B
B

B

X

X

X
Y

X
X

X
B
X
X
B
X
X
X
X
X

B
X

9121056
5192104
4040481
9225717
2646642
3089494
6418141
25028374
25028374
1634913
73195652
73195652
40837476
40828801
40828801
43709545
40839592
40844199
40883421
40891666
40877057
47695751
47778795
7054698
39894064
7496221
43731590
78065162
6836560
921507
25398835
25398835
39908354
25533340
39844114
40899664
40899664
25074345
46511715
70933648
5441621
73194428
47692996
40859223
44177339
46997155
5196269
12161998
40890626
73243120
47903223
7242659
802713
73188634
16076197
40846905
40884831
40845169
40846576
40866218
46773352
37387246
4698180
73194921
8091659
37738934
47909483
47909483
78088013
8565212
25605957
8966226
8891959
25562521
5231026
5308902
5308902
48058048
3202156
3202156
43725705
43715077
43715077
25570961
3328169

LOCALITAT
S
S
W
A
D
L
Z

H
S
S
X
Y
Y
T
X
V
R
N
P
F
K
T
N
S
B
B
V
A

L
H
Y
Y
B
S
M
X
N
E
C
J
V
N
F
B
L
M
G
N
W
D
P
K
W
W
T
X
Q
C
Y
M
T
T
T
N
K
K
K
L
L
P
G
G
Z
N
N
T

MOLLERUSSA
SARIÑENA
LLEIDA
BARBASTRO
LLEIDA
CALAHORRA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
FRAGA
FRAGA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
TORREBESES
LLEIDA
LLEIDA
ANGLESOLA
ALCARRAS
LLEIDA
LLEIDA
CORNELLA DE LLOBREGAT
LLEIDA
REUS
MADRID
ALMACELLES
TARREGA
ALORA
EL PROVENCIO
ALPICAT
ALPICAT
VILASECA
LLEIDA
MONTBRIO DEL CAMP
ALCARRAS
ALCARRAS
LLEIDA
MONTGAT
LLEIDA
MOLLERUSA
BINEFAR
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
VILA REAL
IGUALADA
LLEIDA
EJEA DE CABALLEROS
ANGLESOLA
VILA REAL
ALCANAR
FRAGA
URDULIZ
ALGUAIRE
ALCAMPEL
LLEIDA
BALAGUER
LLEIDA
LA BISBAL PENEDES
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
LLEIDA
BINEFAR
LLEIDA
HOSPITALET DE L’INFANT
BALAGUER
BALAGUER
MIRALCAMP
VALENCIA
LLEIDA
FRAGA
LLEIDA
MOLLERUSSA
GUISSONA
GIRONA
GIRONA
BALAGUER
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
TORNABOUS
XIRIVELLA

PROVÍNCIA

DATA
IMPORT ART.
DENÚNCIA SANCIÓ INF.

LLEIDA
HUESCA
LLEIDA
HUESCA
LLEIDA
LA RIOJA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
HUESCA
HUESCA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
TARRAGONA
MADRID
LLEIDA
LLEIDA
MALAGA
CUENCA
LLEIDA
LLEIDA
TARRAGONA
LLEIDA
TARRAGONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
HUESCA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
CASTELLON
BARCELONA
LLEIDA
ZARAGOZA
LLEIDA
CASTELLON
TARRAGONA
HUESCA
BIZKAIA
LLEIDA
HUESCA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
TARRAGONA
BARCELONA
LLEIDA
HUESCA
LLEIDA
TARRAGONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
VALENCIA
LLEIDA
HUESCA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
GIRONA
GIRONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
VALENCIA

26-03-2012
26-03-2012
26-03-2012
04-04-2012
17-04-2012
14-03-2012
14-04-2012
28-03-2012
31-03-2012
24-04-2012
06-04-2012
06-04-2012
16-03-2012
13-03-2012
23-03-2012
13-04-2012
13-03-2012
13-03-2012
07-04-2012
30-03-2012
13-04-2012
26-11-2011
28-03-2012
16-04-2012
27-03-2012
31-03-2012
26-03-2012
16-03-2012
22-04-2012
23-04-2012
26-03-2012
27-03-2012
23-03-2012
31-03-2012
24-03-2012
26-03-2012
27-03-2012
30-03-2012
03-04-2012
02-03-2012
05-04-2012
28-03-2012
26-03-2012
06-03-2012
28-03-2012
12-03-2012
26-03-2012
18-04-2012
15-02-2012
15-03-2012
31-03-2012
28-03-2012
27-03-2012
23-03-2012
13-03-2012
12-03-2012
16-03-2012
20-04-2012
10-04-2012
16-03-2012
22-03-2012
12-03-2012
19-04-2012
27-03-2012
05-03-2012
14-01-2012
28-03-2012
30-03-2012
20-03-2012
26-03-2012
23-03-2012
26-03-2012
17-03-2012
21-02-2012
26-03-2012
26-03-2012
28-03-2012
20-04-2012
27-03-2012
28-03-2012
22-03-2012
13-02-2012
14-02-2012
17-04-2012
23-04-2012

60
60
60
200
200
60
80
50
50
80
200
100
50
50
50
80
50
200
200
50
200
200
60
80
50
60
50
50
80
200
50
50
60
50
50
60
50
60
200
200
200
60
60
60
60
60
60
80
50
60
60
60
60
50
50
80
50
200
200
60
60
50
200
50
60
60
60
60
60
60
50
60
60
50
60
50
50
80
80
200
60
60
60
200
200

47
47
47
44
44
47
44
47
47
44
8
7
47
47
47
44
47
44
44
47
44
44
47
44
47
47
47
47
44
44
47
47
47
47
47
47
47
47
44
44
44
47
47
47
47
47
47
44
47
47
47
47
47
47
47
44
47
44
44
47
47
47
8
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
44
55
44
47
47
47
44
44

22
NÚM.
EXP.
1378550
1377485
1377089
1378049
1373150
1376843
1376479
1377420
1378641
1377175
1377452
1376266
1374550
1376006
1374406
1377706
1378568
1376249
1378010
1378052
1377497
1378280
1375350
1376152
1375884
1377537
1377987
1370454
1374060
1376662
1377078
1378495
1372186
1377810
1378777
1376342
1376148
1378537
1377441
1378819
1376028
1379109
1373087
1373363
1374156
1378561
1376686
1377511
1377809
1378412
1377903
1376954
1379092
1376513
1377484
1376932
1378266
1378829
1376978
1377006
1377037
1378738
1376980
1377634
1377825
1377028
1377138
1376557
1376012
1377393
1377650
1377450
1377793
1378439
1375911
1376721
1376757
1378362
1376764
1378760
1378448
1377625
1376586
1379025
1377723
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NOM
KOBYLANKYY YURIY
LAAMECH MOUSTAPHA
LABELLA CABOS JOSE M.
LABIAD FATIMA
LAIN GARI RAQUEL
LAKHAOL MUSTAPHA
LAKHLOUFI MOHAMED
LANZAS BARBERO JAVIER
LANZAS BARBERO JAVIER
LAPEDRA CARTAÑA S.L
LAZAOUI WASSILA
LBAKHBACHE RIAHI
LINARES VACA ARMANDO
LODEIRO GUARDIOLA ANTONIO
LOPERA MORENO ANTONIO M.
LOPEZ SOLMO JOSE M.
LOPEZ SOLMO JOSE M.
LOPEZ TUGUES MERCE
LOUREIRO OLIVEIRA JOSE
LUIS HENRIQUEZ WLADIMIR A.
LUPU GABRIEL
LUPU MARINACHE
M M 36 S.C.P
MACRINEANU DAVID
MAGAÑA BERTRAND MARIO
MAJOS SARDA MERITXELL
MANZANO TELLA MIGUEL A.
MARAVENTANO JORGE ANDRES
MARAVENTANO JORGE ANDRES
MARCH CUBERES MERCE
MARELE IOAN
MARIMON RAMON RAMON
MARINESCU IONUT
MARIOV KIRILOV NAYDEN
MAROTO VILLANUEVA M.ISABEL
MARSOL ESPUÑES PERE
MARTI ALBA DELFIN
MARTI SALVADO LILIANA
MARTINS TEIXEIRA PEDRO M.
MARTINS TEIXEIRA PEDRO M.
MARTOS SOTO M. JOSE
MARTOS-RASTROLLO,S.L
MATOS BRAVO ISABEL M
MATOS BRAVO ISABEL M
MATOS BRAVO ISABEL M
MAXCARE MEDICAL S L
MAYORAL SERO TERESA
MELINES SUBIAS M. TERESA
MENACHO IVAN EDUARDAO
MIHAI VALENTIN
MIRET BALSELLS CARMEN
MIRET LATAS ALEJANDRO
MIRET VALLES JORGE F.
MIRO ESTEVE ROSSEND
MOISE VICTOR
MOKHTARI HABIB
MOLINA RUE MAXIMILIANO
MONEDERO SOLANS ISMAEL
MONRABA CASELLES JOSEP
MONRABA CASELLES JOSEP
MONRABA CASELLES JOSEP
MONTEFER S L
MONTES GRANADA DANIEL
MONTSERRAT MINGUELLA ANNA
MOUILKI MOHAMMED MICHAM
MOYA MARCHANTE SONIA
MUNOZ ABELLANA XAVIER
MUR CACUHO M. ELENA
MURESAN GRIGORE DAN
NAVARRO BERNAL FRANCISCA
NAVARRO GOMEZ NOELIA
NICOLAE ADRIAN
NICOLAE ADRIAN
NICOLAE ADRIAN
NOVAEVENTOS 963 S.L.U
NUNO RUIZ ELISABET
OACHIS CIPRIAN IONUT
ORTIZ CAMBRAY JOSE A.
ORTIZ GUTIERREZ ANABEL
OSORIO PAREDES M. CARMEN
PADURETU COSTINEL
PAEZ TERUEL EDUARDO
PALOMEQUE PEÑA GREGORIO
PASTELLS MASIA SILVIA M.
PASTILLA MARTINEZ NATALIA

NIF

B

G

B

B

B

B

X 6421682
X 3417803
73183199
X 3525833
47681575
X 2736071
X 2825365
43745544
43745544
64595069
X 7539946
X 3165385
47680784
46326309
43739134
33819076
33819076
47679250
38798769
78859277
X 6857482
X 8455298
25640152
Y 1429701
386888
47691045
43730751
X 7794123
X 7794123
78077265
X 5459008
78052234
X 6835285
X 6729333
40863638
41082805
22517300
43725147
X 7027355
X 7027355
46580049
25491051
40805018
40805018
40805018
25548249
40876552
40841839
X 5356295
X 7821097
40707346
78085408
78076134
40881500
X 4625278
X 3079060
47688451
43736224
43736893
43736893
43736893
37213998
51447277
43699696
X 3234897
43743687
43746564
47682755
X 5883472
45800509
43725596
X 9276450
X 9276450
X 9276450
25718917
47699152
X 9996195
78075164
47696359
43703842
X 9418330
38826772
40891018
47682714
78079849

LOCALITAT
J
A
M
W
E
Z
E
G
G
V
X
J
P
B
Z
Z
C
T
M
D
S
N
M
Q
T
K
K
Q
P
D
F
Q
K
K
R
P
G
G
N
M
M
M
D
A
D
Q
Z
V
N
N
R
G
K
E
R
R
R
A
H
Q
X
N
Y
A
B
C
K
K
K
G
G
P
V
R
Z
N
P
B
R

LLUTXENT
SEROS
LLEIDA
TARREGA
LLEIDA
GAVA
BARBENS
LLEIDA
LLEIDA
S ANDREU DE BARCA
TARREGA
ALZIRA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
GUITIRIZ
GUITIRIZ
CORBINS
EL MASNOU
S C TENERIFE
VALENCIA
VILLARREAL
MOLLERUSA
ELCHE
BOLTAÑA
LLEIDA
LLEIDA
SALOU
SALOU
LA POBLA DE SEGUR
JUNEDA
LLEIDA
LLEIDA
BUITRAGO DEL LOZOYA
LLEIDA
BASSELLA
VALENCIA
ALGUAIRE
LLEIDA
LLEIDA
BINEFAR
CERVERA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
ALPICAT
LLEIDA
BALAGUER
ALZIRA
MAIALS
MIRALCAMP
LLEIDA
LLEIDA
ALZIRA
LLEIDA
LLEIDA
BALAGUER
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
VILLAMAYOR
OVIEDO
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
PUIGVERD D’AGRAMUNT
LLEIDA
LLEIDA
BALAGUER
BALAGUER
BALAGUER
ALMACELLES
LLEIDA
LLEIDA
ALMACELLES
LLEIDA
MOLLERUSSA
ALBESA
MATARO
ALCARRAS
LLEIDA
LA ROCA DEL VALLES
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PROVÍNCIA

DATA
IMPORT ART.
DENÚNCIA SANCIÓ INF.

VALENCIA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
VALENCIA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
LUGO
LUGO
LLEIDA
BARCELONA
S C TENERIFE
VALENCIA
CASTELLON
LLEIDA
ALICANTE
HUESCA
LLEIDA
LLEIDA
TARRAGONA
TARRAGONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
MADRID
LLEIDA
LLEIDA
VALENCIA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
HUESCA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
VALENCIA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
VALENCIA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
SALAMANCA
ASTURIAS
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA

31-03-2012
26-03-2012
18-04-2012
28-03-2012
14-03-2012
05-04-2012
11-04-2012
26-03-2012
31-03-2012
11-04-2012
26-03-2012
22-03-2012
23-03-2012
15-03-2012
22-03-2012
27-03-2012
31-03-2012
22-03-2012
28-03-2012
28-03-2012
26-03-2012
30-03-2012
23-03-2012
19-03-2012
12-03-2012
26-03-2012
28-03-2012
06-03-2012
19-03-2012
13-04-2012
30-03-2012
31-03-2012
09-03-2012
27-03-2012
31-03-2012
24-03-2012
19-03-2012
31-03-2012
26-03-2012
18-04-2012
16-03-2012
16-02-2012
13-03-2012
15-03-2012
20-03-2012
31-03-2012
04-04-2012
26-03-2012
27-03-2012
31-03-2012
28-03-2012
30-01-2012
23-04-2012
13-03-2012
26-03-2012
13-02-2012
30-03-2012
18-04-2012
01-03-2012
29-02-2012
02-03-2012
03-05-2012
15-02-2012
26-03-2012
27-03-2012
14-02-2012
18-04-2012
05-04-2012
15-03-2012
15-03-2012
26-03-2012
26-03-2012
27-03-2012
31-03-2012
13-03-2012
05-04-2012
13-04-2012
31-03-2012
04-04-2012
06-03-2012
31-03-2012
26-03-2012
13-04-2012
20-04-2012
27-03-2012

60
50
200
60
60
200
200
50
60
80
60
60
50
60
50
60
60
60
60
60
60
50
80
50
60
50
60
50
50
200
200
60
200
50
200
60
60
60
60
200
60
60
50
50
50
50
200
60
50
60
60
60
200
80
60
50
60
200
60
60
60
160
60
50
60
60
200
200
60
60
60
60
60
60
50
200
200
50
200
200
60
60
200
200
60

47
47
44
47
47
44
44
47
47
44
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
44
47
47
47
47
47
47
44
6
47
44
47
44
47
47
47
47
44
47
47
47
47
47
47
44
47
47
47
47
47
44
44
47
47
47
44
47
47
47
66
47
47
47
47
44
44
47
47
47
47
47
47
47
44
44
47
44
44
47
47
44
44
47

29 DE MAIG DE 2012
NÚM.
EXP.
1377582
1377410
1378527
1379210
1376890
1377466
1378487
1378092
1378489
1376625
1376995
1376646
1379126
1379180
1375924
1376755
1378179
1378387
1373365
1377564
1377967
1378139
1377407
1377985
1377461
1377067
1377317
1376727
1377366
1377508
1377953
1377381
1377483
1377233
1373286
1378353
1377589
1377110
1376919
1377515
1377992
1378240
1377856
1379174
1378128
1378847
1378328
1376451
1377896
1376818
1377332
1373314
1377400
1379119
1379176
1379193
1379096
1376541
1377595
1378068
1377660
1377579
1377596
1378392
1377210
1376583
1376419
1377031
1377182
1376178
1376983
1377349
1375994
1377015
1378022
1378106
1378302
1378936
1376525
1377421
1378368
1377604
1376334
1377036

NOM
PATRIMONIS TEIVEN S.L
PAVIMENTOS GAR S.A
PEDROL BLANCH ALBERT R.
PERELLO PEÑALBA XAVIER
PEREZ FELIZ ELISA LEONOR
PEREZ FRANCIA ALEJANDRA
PEREZ GARCIA PEDRO J.
PEREZ GONZALEZ ERNESTO
PEREZ GONZALEZ ERNESTO
PEREZ PUERTOS MIREIA
PIÑOL VERGE RAMON J.
PIQUE FERNANDEZ M.ROSA
PLANA RUE RAMON
PLANA RUE RAMON
PLANTACIONES Y VIVEROS MANERO S.L
PLENS PLANELLA JORGE J
POLISAN MANRESA S.L
POLISAN MANRESA S.L
POLO SAHUQUILLO ISABEL M.
POOL CONSULTING ILERDA S.L
POOL CONSULTING ILERDA S.L
PORCHER ALVAREZ ENRIQUE
PORTERO OTIN LAURA
PRATS CARRERA JOSEP
PRODUCCIONES DELICIOSAS S.L
PROYECTOS DE INGENIERIA 63 SL
Y GPYO INGENIERIA Y URBANISMO
PUERTOLAS CORRETGE HECTOR
PUIG GROS GUITART CARLES
PUJOL TORRENT MONSERRAT
QUIRUCHI DAGA MARTIN
RAMOS RUIZ FERRAN
RAMOS VILCHEZ PILAR
RANERA DAVID EMMANUEL
REGAL VENTOSA SERAFIN M.
RIBES UTGE TERESA
RISUEÑO GUTIERREZ ANA M.
RIU LLADANOSA JOSE A.
ROBADOR BALASCH ANA M.
ROCA SEMENTE LUIS
RODI ALI
RODRIGUEZ CID M. ROBLEDO
RODRIGUEZ CID M. ROBLEDO
RODRIGUEZ MORENO M. ZULEIKA
ROMAN MARTINEZ RUBEN
ROMERO MUÑOZ ANA I.
ROMICA PETRE
ROS ANTUNEZ ALBERTO
ROS ESPEJO NOEMI
RUEDA MORENO M. JOSE
RUESTES MOLINS VICTOR A.
RUMI PALOMERO CARMEN S.
SABLIKATER S.L
SADAOUI BRAHIM
SAID HAMEL
SAID HAMEL
SAID HAMEL
SALA GARCIA JOSEP
SAMBA JALLOH MAMADOU
SAMPALO VISACONILL GEMMA
SAMPALO VISACONILL GEMMA
SAN MARTIN MARTINEZ PATRICIA
SANCHEZ BONIFASI JOSEP M.
SANLO GARRIGUES S.L
SANLO GARRIGUES S.L
SANMARTIN BERMUDEZ RAMON J.
SANNEH MOHAMADOU
SECASES VILLARREAL ALBERT
SEGRE SERVEIS S.A
SEGURA FLOR ELOI
SEGURA LARA ALICIA
SERRANO DE LA CRUZ MELERO GERARD
SERRANO DE LA CRUZ MELERO GERARD
SERRANO ROMERO ANTONIA
SERRET TARRUELLA XAVIER
SERVEIS I INSTAL LACIONS MORALBA S.L
SERVICE GRUP CARLES FONTOVA S.L
SERVICE GRUP CARLES FONTOVA S.L
SILLERO CASTRO TERESA
SILVA NAVARRETE GABRIEL
SOARE FLORICA
SOARES DE ARAUJO JOAO PAULO
SOLDISSET S.L
SOLER MARGARIT MONSERRAT
SOTO ESTEBAN RAUL

23
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NIF
25419623
25058454
47687371
46586394
47699162
47270407
12318204
X 6998214
X 6998214
47685638
43703027
43708014
40867953
40867953
B
22341028
43731845
B
59665117
B
59665117
47676054
B
25446600
B
25446600
41096591
43729313
43707675
B
25437666

B
A

U

X

X

X

X

B
X
X
X
X
X

B
B
X
A

B
B
B

X
X
B

84419219
78087286
43730395
43704129
6500100
53069182
40893703
2232238
41085666
40786759
34814862
40674395
40876179
43732246
5722284
40431836
40431836
47686414
43732444
47699846
8283467
43737579
48050836
43735204
40891535
43719335
25660374
3238090
811733
811733
811733
46035748
2571035
47678293
47678293
38871598
47690817
25584392
25584392
43708312
1448919
43733655
25053190
43724766
43722880
43735934
43735934
38442892
40897140
25610692
25555186
25555186
40896716
39860878
8435316
8813281
25617598
79275083
47680525

PROVÍNCIA

DATA
IMPORT ART.
DENÚNCIA SANCIÓ INF.

LLEIDA
ALGUAIRE
LLEIDA
TARRAGONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
ALPICAT
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BINEFAR
LLEIDA
S FRUITOS DE BAGES
S FRUITOS DE BAGES
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
VIELHA E MIJARAN
LLEIDA
TARREGA
LLEIDA

LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
TARRAGONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
HUESCA
LLEIDA
BARCELONA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA

26-03-2012
26-03-2012
31-03-2012
03-03-2012
08-04-2012
26-03-2012
31-03-2012
28-03-2012
31-03-2012
30-03-2012
13-02-2012
10-04-2012
27-02-2012
03-03-2012
13-03-2012
12-04-2012
30-03-2012
31-03-2012
15-03-2012
26-03-2012
28-03-2012
30-03-2012
26-03-2012
28-03-2012
26-03-2012

60
60
50
60
200
50
60
60
60
200
50
200
60
60
60
200
50
60
60
50
50
60
60
50
50

47
47
47
47
10
47
47
47
47
44
47
44
47
47
47
44
47
47
47
47
47
47
47
47
47

MADRID
LLEIDA
LLEIDA
MOLLERUSSA
BINEFAR
EL MASNOU
LLEIDA
LLEIDA
LA SEU D’URGELL
LLEIDA
MURCIA
ALGUAIRE
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
MOLINA DE SEGURA
LLEIDA
ZARAGOZA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
TORRES DE SEGRE
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
SABADELL
LLEIDA
LLEIDA
EL MASNOU
BALAGUER
ARBECA
ARBECA
AGRAMUNT
ALMACELLES
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
MOLLERUSSA
LLEIDA
LLEIDA
RODA DE TER
BARCELONA
SEROS
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
REUS
ELCHE
LOGROÑO
TORREGROSSA
LA TORRE CLARAMUNT
LLEIDA

MADRID
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
HUESCA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
MURCIA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
MURCIA
LLEIDA
ZARAGOZA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
BARCELONA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
TARRAGONA
ALICANTE
LA RIOJA
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA

31-01-2012
17-04-2012
07-04-2012
01-03-2012
26-03-2012
28-03-2012
09-03-2012
26-03-2012
17-04-2012
14-03-2012
31-03-2012
26-03-2012
05-04-2012
14-02-2012
26-03-2012
28-03-2012
30-03-2012
27-03-2012
09-01-2012
30-03-2012
23-04-2012
30-03-2012
03-02-2012
28-03-2012
10-04-2012
17-04-2012
14-03-2012
26-03-2012
20-02-2012
25-02-2012
24-02-2012
24-04-2012
05-04-2012
26-03-2012
28-03-2012
26-03-2012
26-03-2012
26-03-2012
31-03-2012
15-04-2012
13-04-2012
13-04-2012
21-02-2012
16-04-2012
19-03-2012
02-03-2012
05-03-2012
15-03-2012
17-02-2012
28-03-2012
28-03-2012
30-03-2012
20-04-2012
06-03-2012
26-03-2012
31-03-2012
26-03-2012
24-03-2012
27-02-2012

200
200
80
60
60
60
60
60
200
60
60
50
80
60
60
60
60
60
60
60
200
60
60
50
200
80
60
60
60
60
60
80
200
50
50
60
50
60
60
200
200
200
50
200
60
50
50
60
60
60
50
60
200
80
50
50
60
50
50

44
35
44
47
47
47
47
47
44
47
47
47
44
47
47
47
47
47
47
47
44
47
47
47
44
44
47
47
47
47
47
44
44
47
47
47
47
47
47
44
44
44
47
44
47
47
47
47
47
47
47
47
44
55
47
47
47
47
47

LOCALITAT

E
D
Z
W
W
G
G
Z
Z
X
N
N
J

K

F
B
Q

D
N
N
R
V
W
L
F
P
S
E
G
T
E
K
K
P
Z
P
V
C
H
Z
L
S
N
V
V
V
Y
A
Y
Y
B
H

D
B
Y
H
H
P
P
W
N

W
S
C
A
V
F

24
NÚM.
EXP.
1378552
1378097
1378986
1377493
1375766
1375841
1377316
1376841
1376903
1376171
1374072
1378622
1376596
1377593
1378572
1377798
1378136
1377404
1378130
1377627
1376692
1377941
1377573
1377855
1378459
1378182
1376098
1378485
1378522
1376290
1376786
1376580
1376036
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NOM
SPAN MIRCEA GUEORGHE
STIMOX S.L
STOICA SLEIAN
STOICAN CONSTANTA
SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER
SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER
TALLER DE PIEDRA MORAGUES S.A
TALLERS VELLVE S.C.P
TARAS VALYAR
TEIXIDO COTIE FRANCISCO J.
TEIXIDO MOR ARCADIO J.
TOMAS MIR M. ANTONIA
TOMASA URBA JORDI
TORRES FORT FRANCESC M.
TORRES FORT FRANCESC M.
TORRES PEREZ FELIPE F.
TORRES VIUDEZ JORGE
TOURE MODOU LAMINE
TUDOR FLORIN CLAUDIU
VADUVA IONUT MARIAN
VALERO OLLER EMMA
VALLVERDU GUILLEN JAVIER
VENTOSA GODIA ANTONIO
VEPRODIMA S L
VERA VILLALONGA LIDIA
VICENS VICENS RICARD
VICENTE BENITO EDUARDO
VIDALES WAGEN S.L.U
VIGATA GONZALEZ SILVIA
VILLANOVA BENEDICTO M. ROSA
VISA PONS RAMON
YANOT FERNANDEZ NATALIA
ZUBIAURRE AGUAYO AITOR

NIF
B

A
G

B

B

LOCALITAT

X 9100760
50699024
X 2908874
Y 1490289
40893346
40893346
25054818
25216136
X 2782830
40894843
40873719
40889721
40895909
43427352
43427352
75142376
43748849
X 1336972
X 7923309
X 9255104
43721006
43743214
40833699
25330481
40889605
43716104
29112504
25681271
43714795
40844754
40869000
53021259
44134522

M

LA PORTELLA
ZARAGOZA
BALAGUER
BENETUSSER
LLEIDA
LLEIDA
VINAIXA
TORRES DE SEGRE
LLEIDA
MOLLERUSSA
LLEIDA
ALCARRAS
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
GRANADA
LLEIDA
SALOU
IBI
VILA REAL
LLEIDA
S FELIU DE LLOBREGAT
ALCARRAS
LLEIDA
ALBESA
AGRAMUNT
ZARAGOZA
LLEIDA
LLEIDA
FRAGA
ALMACELLES
TORRELAVIT
SAN SEBASTIAN

H
H
J
J

Z
S
M
E
T
V
V
L
C
M
Q
L
F
C
M
K
G
R
Y
C
R
A
Y
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PROVÍNCIA

DATA
IMPORT ART.
DENÚNCIA SANCIÓ INF.

LLEIDA
ZARAGOZA
LLEIDA
VALENCIA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
GRANADA
LLEIDA
TARRAGONA
ALICANTE
CASTELLON
LLEIDA
BARCELONA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
ZARAGOZA
LLEIDA
LLEIDA
HUESCA
LLEIDA
BARCELONA
GIPUZKOA

31-03-2012
28-03-2012
21-04-2012
26-03-2012
03-03-2012
28-02-2012
13-04-2012
13-04-2012
13-04-2012
19-03-2012
19-03-2012
31-03-2012
29-03-2012
26-03-2012
31-03-2012
27-03-2012
30-03-2012
26-03-2012
30-03-2012
26-03-2012
04-04-2012
28-03-2012
26-03-2012
27-03-2012
31-03-2012
30-03-2012
17-03-2012
31-03-2012
31-03-2012
23-03-2012
03-04-2012
11-04-2012
16-03-2012

50
60
80
50
50
50
200
200
200
50
50
60
200
50
50
60
60
60
60
60
200
50
60
60
50
60
60
60
50
50
200
200
60

47
47
44
47
47
47
44
44
8
47
47
47
44
47
47
47
47
47
47
47
44
47
47
47
47
47
47
47
47
47
44
44
47

Lleida, 21 de maig de 2012
La Cap de Negociat (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA
DIRECCIÓ DELS SERVEIS D’ECONOMIA
NEGOCIAT DE MULTES DE CIRCULACIÓ
EDICTE

4411

La cap del Negociat de Multes de Circulació d’aquest Ajuntament, per
delegació del secretari, fa avinent: Que els presumptes infractors
que es relacionen a continuació, han estat sancionats per cometre
una infracció de les tipificades a l’ordenança municipal de
circulació de vianants i de vehicles al municipi de Lleida i el
quadre de multes corresponent, la qual cosa es notifica mitjançant
aquest edicte, de conformitat amb el que estableixen els articles
59.4 i 5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, a l’haver estat
infructuosos els intents de notificació personal domiciliària, per
trobar-se els interessats absents o en lloc desconegut, o per negarse a signar el justificant de la notificació.
Òrgans que intervenen en el procediment
Òrgan instructor: Secció de Multes de Circulació; article 74 de
l’ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles al
municipi de Lleida - OCVV (BOP número 30, de data 1-3-2012)
i el quadre de multes (BOP número 30, de data 1-3-2012) - QSM.
Autoritat sancionadora: Alcaldia (article 71.4 del RDL
339/1990, de 2 de març).
Contra aquesta resolució, que és definitiva, podeu interposar
recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu davant de Il·lm. Sr. Alcalde dins el termini d’un

mes a comptar des del dia següent a la notificació d’aquesta
resolució, d’acord amb la legislació establerta a l’article 82 de la
Llei 18/2009, de seguretat vial. La interposició del recurs de
reposició no suspendrà l’execució de l’acte impugnat ni la de la
sanció. El recurs s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el
termini d’un mes des de la data en què es va interposar.
Igualment. Igualment, en el cas que el recurrent sol·liciti la
suspensió de l’execució, aquesta s’entendrà denegada
transcorregut el termini d’un mes des de la data de la sol·licitud
sense que s’hagi resolt.
Pèrdua de punts: Un cop sigui ferma la sanció en via
administrativa, es detrauran del seu permís o llicència de
conducció els punts que s’indiquen. Podeu consultar el saldo de
punts a www.dgt.es
Termini i lloc de pagament de les sancions: 15 dies a comptar des
d’aquesta publicació-notificació, a qualsevol oficina de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” o gSir postal
adreçat a l’Ajuntament de Lleida, fent constar número
d’expedient o número de denúncia, matrícula i data de la
infracció.
Transcorregut aquest termini, s’aplicaran el recàrrecs
corresponents al període executiu.
Els corresponents expedients es troben al Negociat de Multes de
Circulació d’aquest Ajuntament, Av. Blondel, 16, 2a planta,
Lleida.

RELACIÓ DE DENÚNCIES DE CIRCULACIÓ QUE ES NOTIFIQUEN A TRAVÉS DEL BOP-B2-19-12
NÚM.
EXP.

1365760
1360167
1361000
1365618
1365761

NOM

ABDELAI EL ABASSI
BOSCH PELEGRI EVA
ION GIGEL CRISTIAN
MOLINS CUÑE XAVIER
STANCHEV GEORGIEV IREN

NIF

7220264
47689986
X 7237851
78076289
Y 325217

LOCALITAT

N
S
G
Y
B

LLEIDA
LES BORGES BLANQUES
LLEIDA
BALAGUER
LLEIDA

Lleida, 21 de maig de 2012 / La Cap de Negociat (il·legible)

−♦−

PROVÍNCIA

DATA
DENÚNCIA

IMPORT
SANCIÓ

LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA

22-02-2012
26-01-2012
29-01-2012
18-02-2012
18-02-2012

500
300
200
200
200

ART.
INF.

6
29
35
13
8
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AJUNTAMENT DE BALAGUER
ANUNCI
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D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 389/2012, de 23 de maig,
a través d’aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment
obert, atenent l’oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d’adjudicació, i tramitació urgent, per a la contractació de
l’explotació del servei de bar de les piscines municipals del barri
de Secà:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Balaguer
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de
Secretaria
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: explotació del servei de bar de les
piscines municipals del barri del Secà.
b) Lloc d’execució: piscines municipals del barri del Secà
c) Termini d’execució: temporada estiu 2012
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert, oferta econòmica més avantatjosa amb
diversos criteris d’adjudicació.
c) Cànon mensual (mínim): 200 euros, millorable a l’alça
4. Garanties
Provisional: 200 euros
Definitiva: 600 euros
5. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Balaguer
b) Domicili: plaça Mercadal, núm. 1
c) Localitat i codi postal: Balaguer 25600
d) Telèfon: 973445200
e) Telefax: 973448621
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins la data
de presentació d’ofertes.
6. Criteris per a la valoració de les ofertes
Per a la valoració de les proposicions s’atendrà a diversos criteris
d’adjudicació que es puntuaran segons l’establert a la clàusula 7
del plec de clàusules administratives.
7. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació de les ofertes: 15 dies naturals
posteriors a la publicació d’aquest anunci al BOP de Lleida i al
Perfil del contractant. Si aquest dia fos dissabte o festiu es
prorrogarà al següent dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que es detalla a la clàusula 9 del
plec de clàusules.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat. Ajuntament de Balaguer
2. Domicili: plaça Mercadal, núm. 1
3. Localitat i codi postal: Balaguer, 25600
8. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Balaguer
b) Domicili: plaça Mercadal, núm. 1
c) Localitat i codi postal: Balaguer, 25600
d) Data: primer dia hàbil a partir de la data en què finalitzi la
presentació de proposicions. Si cau en dissabte, l’obertura
s’efectuarà el dia hàbil següent.
e) Hora: 10 hores
9. Despeses d’anuncis
A càrrec del contractista
10. Perfil del contractant on constin les informacions relatives a
la convocatòria i on es pot obtenir el plec de clàusules
www.balaguer.cat, apartat: Tràmits i serveis.
11. Mesa de contractació
President: Josep Maria Roigé Rafel, alcalde de l’Ajuntament de
Balaguer
Vocals: Montserrat Guans Ros, interventora de l’Ajuntament de
Balaguer

Carme Coderch Gaza, secretària de l’Ajuntament de Balaguer
Guifré Ricart Real, regidor de l’Ajuntament de Balaguer
Jordi Ignasi Vidal Giné, regidor de l’Ajuntament de Balaguer
Secretària: M. Antonieta Valls Melendres, funcionària de
l’Ajuntament de Balaguer
Balaguer, 23 de maig de 2012
L’alcalde, Josep Maria Roigé Rafel

−♦−
AJUNTAMENT D’AITONA
EDICTE

4388

Sobre l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 4 d’abril de 2012,
va aprovar provisionalment la primera modificació de diverses
ordenances fiscals que regeixen per l’any 2012.
L’acord provisional es va exposar al tauler d’anuncis de la
Corporació, durant 30 dies, cosa que s’anuncià al BOP núm. 52,
de 14 d’abril de 2012 i, en no haver-hi presentat al·legacions ni
reclamacions, l’acord provisional ha esdevingut definitiu, i
s’insereix annex.
Contra l’aprovació definitiva de la modificació d’ordenances
fiscals pel 2012 –que es publiquen annexes–, s’hi pot interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Aitona, 23 de maig de 2012
L’alcaldessa, Rosa Pujol Esteve
ANNEX
Acord d’aprovació provisional de les ordenances fiscals,
esdevingut definitiu
7. Aprovació inicial de la primera modificació d’ordenances
fiscals
Atès que cal introduir millores a les ordenances fiscals i corregirhi errors.
Atesos els articles 15 i següents del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 2 vots en contra
d’ERC i 1 en blanc del PP, cosa que representa la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació:
Primer. Aprovar provisionalment els següents canvis de les
ordenances:
1r. Es varia el contingut de l’article 6.1 de l’ordenança fiscal
número 6, que passa a tenir el contingut següent:
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
CONCEPTE

IMPORT

1. Curs Escola Bressol “Els Tabollets”
Matrícula
Material escolar
Matí i tarda
Matí (incompatible amb l’autoliquidació de
l’epígraf de tarda)
Tarda
Servei d’acollida
Servei postescolar
Servei de menjador (10 o més dies)
Menjador esporàdic (fins a 10 dies)
2. Estades estivals a l’Escola Bressol
Horari matiner 8:00-9:00
Activitats lleure matí 9:00 -13:00
(incompatible amb l’autoliquidació
de l’epígraf de tarda)
Activitats de lleure matí i tarda
9:00-13:00 i 15:00-17:00
Activitats de tarda 15:00-17:00
Servei de menjador i descans 12:00-15:00
Horari berenar 17:00-18:00

100,00 euros per alumne i any
50,00 euros per alumne i any
165,00 euros per alumne i mes
90,00 euros per alumne i mes
55,00 euros per alumne i mes
30,00 euros per alumne i mes
30,00 euros per alumne i mes
120,00 euros per alumne i mes
7,00 euros per alumne i dia
30 euros per alumne i mes
90,00 euros per alumne i mes
165,00 euros per alumne i mes
55,00 euros per alumne i mes
120,00 euros per alumne i mes
30 euros per alumne i mes
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CONCEPTE

3. Casal d’estiu
Casal de vacances, matí o tarda, cada mes
Casal de vacances, matí o tarda < 15 dies
Casal de vacances, tot el dia, cada mes
Casal de vacances, tot el dia < 15 dies
4. Altres activitats
Altres activitats amb menors
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120 euros per alumne i mes
80 euros per alumne i mes
180 euros per alumne i mes
120 euros per alumne i mes
Màxim 100 euros alumne/mes

2n. Es modifiquen els epígraf 3 i 10 de l’article 5.1 de
l’ordenança fiscal número 7, que resten redactats tal com s’indica
a continuació:

CONCEPTE

1. Curs Escola Bressol “Els Tabollets”
Matrícula
Material escolar
Matí i tarda
Matí (incompatible amb l’autoliquidació de
l’epígraf de tarda)
Tarda
Servei d’acollida
Servei postescolar
Servei de menjador (10 o més dies)
Menjador esporàdic (fins a 10 dies)

Documents urbanístics
Expedients de concessió o denegació de llicències
urbanístiques i distintiu d’obra
23,00
12. Verificació de comunicacions prèvies d’actuacions 2,5 % sobre el pressupost
urbanístiques no incloses en altres epígrafs
d’execució material de l’obra,
amb un mínim de 23 euros
10è Ocupació del domini públic
4.
Ús del pavelló poliesportiu en actes particulars
30,00 més cost calefacció
9.
Abonament per accés a tots els actes de la
festa major, excepte la paella
20,00

2. Estades estivals a l’Escola Bressol
Horari matiner 8:00-9:00
Activitats lleure matí 9:00 -13:00
(incompatible amb l’autoliquidació
de l’epígraf de tarda)
Activitats de lleure matí i tarda
9:00-13:00 i 15:00-17:00
Activitats de tarda 15:00-17:00
Servei de menjador i descans 12:00-15:00
Horari berenar 17:00-18:00

El subepígraf 15 de l’epígraf 3r queda sense contingut.
3r. Es modifiquen els articles 7.3 de l’ordenança fiscal número 8
i 7.5 de la número 9, que resten tots dos redactats tal com s’indica
a continuació:
Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats,
qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s’han
d’efectuar les modificacions corresponents, que tindran efecte a
partir del dia 1 de gener següent, excepte en cas d’altes, que tenen
efectes dins del mateix exercici, sense cap reducció de la quota.
Les baixes dins de l’exercici no donaran lloc a cap prorrateig.
Els transmitents i adquirents o usufructuaris de finques estan
obligats a comunicar a l’Ajuntament els canvis de titularitat que
es produeixin, tot justificant-ho amb la documentació
corresponent i, en cas de no fer-ho, els transmitents vius resten
obligats a fer-se càrrec dels rebuts que s’hagin meritat fins al
canvi de titularitat.
4t. S’introdueix un apartat 7è a l’article 7 de l’ordenança fiscal
número 11, amb el següent contingut:
Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats,
qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s’han
d’efectuar les modificacions corresponents, que tindran efectes
retroactius al primer dia del semestre en curs.
La quota fixa del servei s’ha de cobrar dividida per semestres, i
amb caràcter irreductible en cas d’altes o baixes dins de cada
semestre.
Els transmitents i adquirents o usufructuaris de finques estan
obligats a comunicar a l’Ajuntament els canvis de titularitat que
es produeixin, tot justificant-ho amb la documentació
corresponent i, en cas de no fer-ho, els transmitents vius resten
obligats a fer-se càrrec dels rebuts que s’hagin meritat fins al
canvi de titularitat.
Segon. Exposar l’acord provisional al tauler d’anuncis i publicarho així al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, per tal que el
termini de 30 dies les persones interessades puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que considerin
oportunes.
Tercer. L’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu si dins el
termini fixat no es presenten reclamacions. En tot cas, les ordenances
sobre les quals no es formulin al·legacions quedaran definitivament
aprovades, i se n’ordenarà la publicació al Butlletí Oficial de la
Província, i entraran en vigor l’endemà de la seua publicació.
Text íntegre dels preceptes modificats
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6
Reguladora de la taxa per prestació de serveis a menors d’edat
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes
següents:

3. Casal d’estiu
Casal de vacances, matí o tarda, cada mes
Casal de vacances, matí o tarda < 15 dies
Casal de vacances, tot el dia, cada mes
Casal de vacances, tot el dia < 15 dies

3r
8.
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4. Altres activitats
Altres activitats amb menors

IMPORT

100,00 euros per alumne i any
50,00 euros per alumne i any
165,00 euros per alumne i mes
90,00 euros per alumne i mes
55,00 euros per alumne i mes
30,00 euros per alumne i mes
30,00 euros per alumne i mes
120,00 euros per alumne i mes
7,00 euros per alumne i dia
30 euros per alumne i mes
90,00 euros per alumne i mes
165,00 euros per alumne i mes
55,00 euros per alumne i mes
120,00 euros per alumne i mes
30 euros per alumne i mes
120 euros per alumne i mes
80 euros per alumne i mes
180 euros per alumne i mes
120 euros per alumne i mes
Màxim 100 euros alumne/mes

2. L’import concret de les altres activitats amb menors serà el
resultat de la divisió del cost del servei, entès com la suma de
despeses laborals, quotes socials, assegurances i material, pel
nombre d’inscrits, i s’ha de fixar mitjançant resolució que s’ha de
publicar al tauler d’anuncis de la corporació, amb el màxim
assenyalat als epígrafs corresponents, de forma que en cap cas se
sobrepassi el cost del servei.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7
Reguladora de les taxes per activitats administratives que no
siguin de meritació periòdica
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària es determina per una quantitat fixa que
s’assenyala segons la naturalesa dels documents o expedients que
s’han de tramitar o dels serveis que s’han de prestar, d’acord amb
les tarifes següents:
EPÍGRAF FET IMPOSABLE

1r
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2n
1.
2.

Serveis econòmics
Per duplicats de rebuts de taxes
Informe de béns

3r
1.

Documents urbanístics
Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis
que s’iniciï a instància de part
Per cada certificat d’aprofitament urbanístic
Per cada certificat emès en relació amb informes tècnics

2.
3.

EUROS

Serveis de secretaria
Per l’expedició de cada certificat no inclosos en altres epígrafs
2,00
Per l’emissió d’informes o propostes d’informes
d’arrelament social, adequació d’habitatge o integració
50,00
Per cada fotocòpia en negre, en DIN A4
0,15
Per cada fotocòpia en negre, en DIN A3
0,40
Per cada fotocòpia en color
0,25
Còpia de documents continguts en expedients municipals
(al qual caldrà sumar l’import de cada fotocòpia)
5,00
Per l’enviament o recepció de faxos, per cada foli
1,00
Títols de drets funeraris i duplicats
6,00
Inserció d’edictes de particulars al tauler d’anuncis
3,00
Redacció i inserció d’edictes en butlletins oficials
i premsa privada, a instància de part
Cost dels edictes + 6 euros
Testimonis de vivència
10,00
Per la compulsa de cada foli
2,00
Gual
50,00
Instrucció i tramitació d’expedients de matrimoni civil
50,00
Per empadronar persones donades de baixa d’ofici
o per caducitat en el darrer any
20,00
2,00
3,00

300,00
40,00
50,00
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EPÍGRAF FET IMPOSABLE

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
4t
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EUROS

9.

Documents cadastrals
Certificació electrònica de dades cadastrals no protegides
i de cartografia digital, referida a finques del municipi,
per cada finca.
Certificació electrònica de dades cadastrals protegides
i de cartografia digital, per cada finca.
Redacció de documents per alteració de dades cadastrals,
per cada document
Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància
que hom no figura com a titular cadastral, relativa a la persona
que ho sol·liciti.
Certificats o informes d’equivalència entre l’antiga i l’actual
numeració de finques del Cadastre, per cada finca.
Certificats o informes sobre inclusió o exclusió de finques del
perímetre de concentració parcel·lària, per cada finca.

18.

1,00
3,50
1,50
3,50
10,00
3,50

5è
1.
2.

Ús d’escut
Per la concessió de l’autorització
Per la utilització de l’escut, cada any

6è
1.

Expedients d’activitats
Expedients d’activitats subjectes a la legislació ambiental,
d’incendis, espectacles públics, activitats recreatives o centres
de culte, sotmeses a autorització de la Generalitat
300,00
Expedients d’activitats subjectes a la legislació ambiental,
d’incendis, espectacles públics, activitats recreatives o centres
de culte, sotmeses a llicència de l’Ajuntament
200,00
Verificació de comunicacions prèvies d’activitats subjectes
a la legislació ambiental, d’incendis, espectacles públics,
activitats recreatives o centres de culte, no sotmeses
a autorització de la Generalitat ni a llicència de l’Ajuntament
150,00
Distintiu d’activitat legalitzada
10,00
Traspassos i canvis de titularitat
60,00
Procediment de revisió de títols
habilitants d’activitats
50 % de l’annex de què es tracti
Procediment de modificació, derivat de canvis
substancials o no de les activitats
i instal·lacions
50% de l’annex de què es tracti

2.
3.

4.
5.
6.
7.

7è
1.
2.

Per cada pesada a la bàscula municipal
Des de 100 kg fins a 10.000 kg
Des de 10.000 kg fina a 60.000 kg

8è
1.

Per la prestació del servei de piscines municipals
Per cada dia d’entrada a la piscines municipal, de persones
de 5 a menys d’11 anys
Per cada dia d’entrada a la piscines municipal, de persones
d’11 fins a 65 anys
Per cada abonament individual de temporada, de persones
de 5 a menys d’11 anys
Per cada abonament individual de temporada, de persones
d’11 fins a 65 anys
Per cada abonament familiar de temporada, per a dos persones
d’11 fins a 65 anys
Per cada abonament familiar de temporada, per a tres persones
d’11 fins a 65 anys
Per cada abonament familiar de temporada, per a quatre
persones d’11 fins a 65 anys
Per cada abonament familiar de temporada, per a cinc
o més persones d’11 fins a 65 anys

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EPÍGRAF FET IMPOSABLE

Tramitació i formalització de projectes de reparcel·lació
200,00
Tramitació d’expedients d’aprovació de bases i estatuts
de juntes de compensació
150,00
Concessió de llicències o verificació de comunicacions prèvies
de primera ocupació, per cada unitat aprofitable
65,00
Verificació de comunicacions prèvies de divisió horitzontal
65,00
Expedients de concessió o denegació de llicències urbanístiques
i distintiu d’obra
23,00
Informes o certificats d’antiguitat i/o legalitat
15,00
Per cada fotocòpia de documents urbanístics, en DIN A4
1,00
Per cada fotocòpia de documents urbanístics, en DIN A3
1,50
Verificació de comunicacions prèvies d’actuacions
2,5 % sobre el
Urbanístiques no incloses en altres epígrafs
pressupost d’execució
material de l’obra,
amb un mínim de 23 euros
Concessió de llicències de parcel·lació, per cada finca resultant
65,00
Declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació,
per cada finca resultant
65,00
Expedients de concessió o denegació de llicències urbanístiques 20,00

300,00
100,00

1,00
1,50

2,50
5,00
15,00
25,00
45,00
65,00
75,00
90,00

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

27
EUROS

Per cada abonament de temporada, per a dos persones
d’11 fins a 65 anys i un menor de 5 a menys d’11 anys
57,00
Per cada abonament de temporada, per a tres persones
d’11 fins a 65 anys i un menor de 5 a menys d’11 anys
67,50
Per cada abonament familiar de temporada, per a dos persones
d’11 fins a 65 anys i dos menors de 5 a menys d’11 anys
65,00
Per cada abonament familiar de temporada, per a quatre
persones d’11 fins a 65 anys i un menor de 5 a menys d’11 anys 80,00
Per cada abonament familiar de temporada, per a quatre
persones d’11 fins a 65 anys i dos menors de 5 a menys
d’11 anys
90,00
Per cada abonament familiar de temporada, per a sis o més
persones d’11 fins a 65 anys
105,00
Per cada abonament individual quinzenal, de persones
de 5 a menys d’11 anys
10,00
Per cada abonament individual quinzenal, de persones
d’11 fins a menys de 65 anys
15,00
Per cada abonament familiar no contemplat anteriorment,
per cada persona d’11 fins a 65 anys
20,00
Per cada abonament familiar no contemplat anteriorment,
per cada persona de 5 fins a menys d’11 anys
10,00

9è
1.

Veu pública
Per cada torn i anunciant

10è
1.
2.
3.
4.

Ocupació del domini públic
Parades de mercat
7,50
Ocupació de la sala de plens per a celebrar bodes
50,00
Altres usos de sales municipals, per cada ús
5,00
Ús del pavelló poliesportiu en
actes particulars
30,00 més cost calefacció
Ús de llotges a la part alta del poliesportiu
50,00
Ús de llotges a la part baixa del poliesportiu
66,00
Ocupació de la via pública per firaires, altres
que els autos de xoc
60,00
Ocupació de la via pública per autos de xoc
110,00
Abonament per accés a tots els actes de la
festa major, excepte la paella
20,00

5.
6.
7.
8.
9.
11è
1.

2,00

8.

Ús de material municipal
Ús de plataforma mòbil autopropulsada elevadora,
per cada dia d’utilització
100,00 més cost de 10 l de gas-oil
Ús de plataforma mòbil autopropulsada elevadora,
per cada mig dia d’utilització
50,00 més cost de 5 l de gas-oil
Ús de ratolí per hora o fracció
30,00
Ús d’equip de so mòbil, per dia
20,00
Ús de projector, per dia
30,00
Ús de generador (sense benzina), per dia
50,00
Saques de sorra i d’altres materials de construcció
en terrenys de domini públic local
1,00 euros/m³
Tanques de senyalització
3 euros/dia

12è
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cursets
Informàtica, al mes
Multiesports, al mes
Anglès, al mes
Català, al mes
Balls de saló, per cada 12 sessions
Tennis, al mes
Balls moderns, al mes
Bàsquet, al mes
Altres cursets no específicament tarifats, al mes

13è
1.
2.
3.

Menjars i celebracions populars
Adquisició d’entrades per la sardinada popular en taquilla
3,00
Adquisició d’entrades per festes en taquilla
5,00
Altres menjars o celebracions no
expressament tarifats
Màxim 100 euros

2.
3.
4.
5.
6.
7.

7,00
12,00
17,00
17,00
60,00
25,00
25,00
10,00
Màxim 50

2. La quota d’una tarifa correspon a la tramitació en cada
instància, del document o expedient de què es tracta, des que
s’inicia fins que es notifica; i és compatible amb l’exigència de
les diferents tarifes i taxes previstes en aquesta o en altres
ordenances fiscals.
3. Les quotes que resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors
s’incrementaran en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin
amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients que en
motivin la meritació.
4. L’autorització per utilitzar l’escut del municipi no és
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transmissible, s’atorga a instància de part i, una vegada
concedida, s’entén tàcitament i anualment prorrogada mentre el
seu titular no hi renunciï expressament.
5. En l’epígraf de piscines, en els abonaments familiars es
comptabilitzen totes les persones d’una unitat familiar subjectes
a la taxa, segons padró; en els abonaments individuals temporals,
els 15 dies es comptabilitzen de forma contínua.
6. L’import concret dels cursets no tarifats serà el resultat de la
divisió del cost del servei, entès com la suma de despeses
laborals, quotes socials, assegurances i material, pel nombre
d’inscrits, i s’ha de fixar mitjançant resolució que s’ha de
publicar al tauler d’anuncis de la corporació, amb el màxim
assenyalat a l’epígraf corresponent, de forma que en cap cas se
sobrepassi el cost del servei. L’import de cada curset fraccionat
es determinarà per prorrata.
7. L’import concret de cada menjar i celebració popular serà el
resultat de dividir el seu cost pel nombre d’inscrits, i s’ha de fixar
mitjançant resolució que s’ha de publicar al tauler d’anuncis de
la corporació, amb el màxim assenyalat a l’epígraf corresponent,
de forma que en cap cas se sobrepassi el cost del servei.
8. En cas que la persona que sol·licita una llicència hagi formulat
desistiment abans de la concessió de la seua concessió, es
practicarà la liquidació només quan s’hagi emès l’informe tècnic.
Quan l’activitat estigui subjecta a comunicació prèvia, si el
desistiment es formula abans que l’ajuntament hagi verificat la
comprovació, es retornarà integrament al contribuent l’import de
la taxa. Altrament, no es retornarà cap import.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8
Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis en el
cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local
Article 7. Meritació i període impositiu
1. En el supòsit de conservació de cementiri, la taxa es merita
quan s’inicia la prestació del servei, encara que es pot exigir el
dipòsit previ quan es formula la sol·licitud d’aquest servei.
2. La taxa de conservació del cementiri és de recepció
obligatòria, la seua meritació té lloc l’1 de gener de cada any i el
període impositiu comprèn l’any natural.
3. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats,
qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s’han
d’efectuar les modificacions corresponents, que tindran efecte a
partir del dia 1 de gener següent, excepte en cas d’altes, que tenen
efectes dins del mateix exercici, sense cap reducció de la quota.
Les baixes dins de l’exercici no donaran lloc a cap prorrateig.
Els transmitents i adquirents o usufructuaris de finques estan
obligats a comunicar a l’Ajuntament els canvis de titularitat que
es produeixin, tot justificant-ho amb la documentació
corresponent i, en cas de no fer-ho, els transmitents vius resten
obligats a fer-se càrrec dels rebuts que s’hagin meritat fins al
canvi de titularitat.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9
Reguladora de la taxa de clavegueram
Article 7. Període impositiu i règim de declaració
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
2. Cada any s’ha de formar un padró en el qual han de figurar els
contribuents i les quotes respectives que es liquiden per aplicació
d’aquesta ordenança fiscal.
3. L’autorització de presa a la xarxa comporta l’alta als padrons
de les taxes de clavegueram i subministrament d’aigua potable.
La baixa o canvi de titularitat en la taxa de clavegueram
comporta també la baixa o el canvi, respectivament, en el padró
de subministrament d’aigua.
4. La quota anual que es merita per aquesta taxa es pot recaptar
juntament amb la quota de la taxa de recollida d’escombraries i,
per raons d’eficàcia, ambdues es poden notificar en el mateix
rebut.

5. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats,
qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s’han
d’efectuar les modificacions corresponents, que tindran efecte a
partir del dia 1 de gener següent, excepte en cas d’altes, que tenen
efectes dins del mateix exercici, sense cap reducció de la quota.
Les baixes dins de l’exercici no donaran lloc a cap prorrateig.
Els transmitents i adquirents o usufructuaris de finques estan
obligats a comunicar a l’Ajuntament els canvis de titularitat que
es produeixin, tot justificant-ho amb la documentació
corresponent i, en cas de no fer-ho, els transmitents vius resten
obligats a fer-se càrrec dels rebuts que s’hagin meritat fins al
canvi de titularitat.
6. Els propietaris o titulars d’altri dret real poden autoritzar
l’Ajuntament per domiciliar els rebuts als ocupants de les
finques, però han de signar un document en què manifestin que
resten assabentats que, en cas d’impagament, els rebuts seran
executats.
7. En cas de devolució del rebut per l’entitat bancària on es troba
domiciliat el pagament per causes imputables a l’abonat, aniran a
compte de l’abonat la totalitat de les despeses que es produeixin
amb motiu d’aquesta devolució, inclosa la liquidació dels
interessos de demora corresponents.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11
Reguladora de la taxa per subministrament d’aigua
Article 7. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa per noves connexions s’exigeix en règim
d’autoliquidació.
2. Quan se sol·licitin serveis sotmesos a pressupost, s’exigirà el
dipòsit previ de la taxa en el moment que s’accepti el pressupost.
3. Les liquidacions per subministrament d’aigua es practicaran
sempre aplicant la tarifa vigent en el moment de practicar-se la
lectura del comptador.
4. En supòsits d’exigibilitat continuada de la taxa de
subministrament d’aigua, s’ha d’aplicar l’article 102.3 de la Llei
general tributària.
5. La liquidació s’ha de practicar semestralment i s’ha de pagar
per domiciliació bancària. Només en casos excepcionals
s’acceptarà que el pagament s’efectuï en les oficines municipals.
6. Els propietaris o titulars d’altri dret real poden autoritzar
l’Ajuntament per domiciliar els rebuts als ocupants de les
finques, però han de signar un document en què manifestin que
resten assabentats que, en cas d’impagament, els rebuts seran
executats.
7. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats,
qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s’han
d’efectuar les modificacions corresponents, que tindran efectes
retroactius al primer dia del semestre en curs.
La quota fixa del servei s’ha de cobrar dividida per semestres, i
amb caràcter irreductible en cas d’altes o baixes dins de cada
semestre.
Els transmitents i adquirents o usufructuaris de finques estan
obligats a comunicar a l’Ajuntament els canvis de titularitat que
es produeixin, tot justificant-ho amb la documentació
corresponent i, en cas de no fer-ho, els transmitents vius resten
obligats a fer-se càrrec dels rebuts que s’hagin meritat fins al
canvi de titularitat.

−♦−
AJUNTAMENT D’AITONA
EDICTE

4463

Aprovació del padró fiscal de la taxa de subministrament d’aigua
del 2n semestre de 2011.
Per Decret 128/2012 s’ha aprovat el padró fiscal corresponent a
la taxa per subministrament d’aigua i cànon de l’ACA del 2n
semestre de l’any 2011.
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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, carrer Major, 6, els dies feiners de les 10.00 hores
a les 14.00 hores.
Període voluntari de pagament: De l’1 de juny a l’1 d’agost de
2012, inclosos.
Forma de pagament: El pagament dels rebuts es pot realitzar
mitjançant la presentació, a les oficines municipals o a qualsevol
entitat bancària, del document cobratori expedit per
l’Ajuntament. El document cobratori serà tramès per correu al
domicili fiscal dels contribuents, o podrà ser recollit a les oficines
municipals. La no-recepció per correu del document o la seva
recepció fora del període voluntari de pagament no eximeix del
pagament del rebut dins del període esmentat 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.
Pagament executiu de constrenyiment: Transcorregut el període
de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels
interessos de demora en els termes que preveu l’article 28 de la
Llei general tributària.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5%
fins que no hagi estat notificada la provisió de constrenyiment.
Notificada l’esmentada provisió, s’exigirà el recàrrec de
constrenyiment reduït que serà del 10% de l’import del deute no
ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis
establerts en la provisió de constrenyiment.
Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà
exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que serà del 20%
de l’import del deute no ingressat i, a més, els interessos de
demora.
Recursos: D’acord amb els articles 102.3 de la Llei general
tributària i 14.2.c) del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, es notifica col·lectivament aquesta resolució, que
no exhaureix la via administrativa, contra la qual les persones
interessades poden interposar recurs de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant de l’Alcaldia, pel període d’un
mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini
d’exposició al públic del padró fiscal.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des
de la seua interposició sense que se’n notifiqui la resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des
de l’endemà de la notificació de la resolució del recurs de
reposició; en cas que no es notifiqui cap resolució, el termini serà
de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi
d’entendre desestimat presumptament.
No obstant això, hom podrà interposar qualsevol altre recurs que
consideri adient en la defensa dels seus drets.
Aitona, 23 de maig de 2012
L’alcaldessa, Rosa Pujol Esteve

−♦−
AJUNTAMENT D’ALCARRÀS
EDICTE
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4448

Per Decret de l’Alcaldia, de data 21 de maig de 2012, s’ha dictat
la següent resolució:
Primer. Incoar expedient per a l’aprovació del projecte
d’actuació específica en sòl urbanitzable delimitat (SUD). Sud
R02, per a millores tecnològiques en la Central Hortofrutícola
amb canvi no substancial a la Ctra. N-II, Qm. 453, presentat per
Fruijet, SL.

Segon. Sotmetre el projecte a informació pública per termini de
20 dies.
Tercer. Transcorregut el termini d’exposició pública
l’Ajuntament procedirà, si s’escau, a l’aprovació prèvia del
projecte i a aixecar l’expedient la Comissió Territorial
d’Urbanisme per tal que emeti el corresponent informe.
Per tot el qual, als efectes del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, i el Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme en el Capítol V, sobre el “Règim d’ús
provisional del sòl” articles 53 i 54, s’exposa al públic
l’expedient durant un termini de 20 dies durant el qual els
interessats podran consultar el mateix i formular les al·legacions
o reclamacions que consideri adients.
Alcarràs, 22 de maig de 2012
L’alcalde, Miquel Serra Gòdia

−♦−
AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
EDICTE

4476

El Ple de l’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió celebrada el dia 24
de maig de 2012, i per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, ha adoptat l’acord relatiu a
l’aprovació inicial del Text refós del Pla d’ordenació urbanística
municipal d’Alcoletge, de data maig 2012, i obertura d’un nou
tràmit d’informació pública, en els termes que –pel que fa a la
part dispositiva de l’acord– estableixen textualment el següent:
2. Pla d’ordenació urbanística municipal d’Alcoletge. Aprovació
inicial del Text refós POUM Alcoletge i obertura de tràmit
d’informació pública (...).
Primer. Aprovació inicial del Text refós del Pla d’ordenació
urbanística municipal d’Alcoletge, de data maig de 2012, lliurat
per l’equip Llimona, Ruiz, Recoder Arquitectes, S.L. i que
incorpora les modificacions i/o correccions requerides per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en sessió celebrada
el dia 21 de desembre de 2012.
Segon. Obrir nou tràmit d’informació pública relatiu al Text refós
del Pla d’ordenació urbanística municipal d’Alcoletge, de data
maig de 2012, lliurat per l’equip Llimona, Ruiz, Recoder
Arquitectes, S.L. per un període d’un (1) mes, a l’empara del que
preveu l’article 85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, així com
l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i altres
disposicions concordants.
Aquest tràmit es durà a terme per mitjà d’edictes publicats en el
tauler d’anuncis de la Corporació, en el BOP de Lleida i en dos
diaris de premsa periòdica de més divulgació, en l’àmbit
municipal; als efectes de presentació de les corresponents
reclamacions i/o al·legacions que únicament s’admetran en
relació a aquells àmbits en què, d’acord amb el plànol 00, es
contenen modificacions substancials respecte del document
aprovat provisionalment.
Tanmateix i a l’empara del que preveu l’article 8.5 del Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat per l’article 10 del Decret Llei
1/2007, de mesures urgents en matèria urbanística; es donarà
accés a través de la pàgina web d’Alcoletge (www.alcoletge.cat)
del text refós objecte d’aquest acord.
En cas que el termini d’informació pública esmentat coincideixi,
totalment o parcialment, amb el mes d’agost, aquest termini
s’ampliarà en un mes, d’acord amb la Disposició addicional
setena del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i
disposicions concordants.
Tercer. Acordar que, un cop transcorregut el termini d’informació
pública esmentat se sotmeti l’expedient, prèvia avaluació de les
possibles al·legacions presentades i informes sectorials, al Ple de

30

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 74

la Corporació, per a la seva aprovació i posterior tramesa a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.
Alcoletge, 24 de maig de 2012
L’alcaldessa, Alexandra Cuadrat Capdevila

−♦−
AJUNTAMENT D’ANGLESOLA
EDICTE

4362

Transcorregut el termini d’exposició al públic de l’aprovació
inicial de la creació de l’ordenança fiscal reguladora de les
autoritzacions i funcionament de les terrasses del terme
municipal d’Anglesola. (BOP nº 43 del 27 de març de 2012) i no
havent-se presentat cap reclamació, durant l’esmentada
exposició, s’eleva a definitiu l’acord adoptat pel Ple de la
Corporació amb data 5 de març de 2012, d’acord amb el que
preveu l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març.
En l’annex d’aquest edicte es publica el text íntegre de
l’ordenança.
La creació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el mateix dia de
la seva publicació, continuant en vigor fins al seva modificació o
derogació expressa.
De conformitat amb el que preveu l’article 19 del RDL. 2/2004,
de 5 de març, contra l’aprovació d’aquesta ordenança es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des de el dia següent al de la publicació d’aquest anunci
al BOP.
Anglesola, 7 de maig de 2012
L’alcaldessa, Rosa M. Mora i Valls
ANNEX
Ordenança reguladora de les autoritzacions i funcionament
de les terrasses del terme municipal d’Anglesola
CAPÍTOL 1
Disposicions generals
Article 1. Objecte
En el moment actual i en el territori d’Anglesola existeix un buit
normatiu en allò que fa referència a la tipificació i regulació de
les autoritzacions municipals per a la instal·lació de terrasses i
vetlladors annexes als establiments de restauració.
Aquesta ordenança regula les autoritzacions i procediment pel
seu atorgament de les activitats que es duen a terme en els espais
destinats a l’ús públic, i particularment els carrers, les places i els
parcs o jardins de titularitat municipal, en el marc de les normes
autonòmiques i estatals i de les directives europees d’aplicació.
Article 2. Àmbit
Terme municipal d’Anglesola.
SECCIÓ 1ª
Definicions
Article 3. Autorització d’ús d’un espai públic
És el permís atorgat per l’Ajuntament per tal d’ocupar, de forma
temporal, un espai de sòl, de titularitat pública, amb instal·lacions
i/o elements annexos a un establiment.
Article 4. Establiment de restauració
S’entén per establiments de restauració aquells locals oberts al
públic que disposin de llicència reglamentària per exercir
l’activitat de bar, restaurant i/o restaurant-bar, i s’adeqüin als
requeriments que en ella s’hi estableixin i estiguin al corrent del
control inicial i/o periòdic sempre i quan els pertoqui d’acord
amb la Llei 20/2009.
CAPÍTOL 2
Taules, cadires i vetlladors
Article 5. Titular de l’autorització i vigència de la llicència
Podrà sol·licitar l’autorització d’ús de l’espai públic, el titular de
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la llicència municipal d’activitat dels establiments de restauració
definits en l’article 4, o persona que legalment el representi.
La llicència tindrà vigència anual o bé per temporada, compresa
entre l’1 de maig i el 30 de setembre.
Article 6. Condicions d’ubicació
L’autorització permetrà amb caràcter general i en carrers lineals,
l’ocupació de la projecció ortogonal del tram de sòl, de via
pública, situat davant el propi establiment. Podrà ésser ocupat el
tram corresponent a l’establiment veí contigu, prèvia autorització
escrita del titular, legalment instal·lat.
En cas de carrers no lineals i places caldrà respectar l’accés
còmode als establiments, habitatges, etc.; en aquest sentit serà
l’Ajuntament qui decidirà la forma i el tipus d’ocupació.
No s’autoritzarà cap ocupació davant entrades d’immobles ni de
sortides d’emergència.
En qualsevol cas es respectaran els arbres, escossells, parterres,
mobiliari urbà així com els accessos i passos de vianants.
Article 7. Espais a ocupar
1. Per voreres a diferent nivell de la calçada caldrà que es
compleixi com a mínim les següents condicions:
- No es podran instal·lar vetlladors o terrasses en voreres menors
de 3 metres d’amplada.
Haurà d’haver un passadís lliure, adossat a façana que garanteixi
la circulació dels vianants de 1,20 m d’amplada com a mínim.
- L’ocupació per part de les taules i cadires dels vetlladors o
terrasses no superarà, en cap cas, la meitat de l’amplada de la
vorera.
- Caldrà que estiguin situades en la part més exterior d’aquesta i
que no fraccionin l’espai dels vianants sempre que sigui possible.
2. Per voreres a diferent nivell de calçada amb amplària inferior
a 3 metres es permet ocupar l’espai destinat a l’aparcament
(asfalt) prèvia delimitació dels serveis tècnics municipals. En cap
cas es pot ocupar la vorera.
3. Per a zones no descrites anteriorment:
- Per a tots els casos, es respectaran els passos mínims de 3 m.
- Per places o espais similars es sol·licitarà un estudi de detall de
l’emplaçament. L’ocupació ordinària serà d’una quarta part de la
superfície total, llevat que l’Ajuntament consideri que una major
superfície no incideix en les condicions d’ús de l’espai públic.
- En el supòsit que dos o més establiments confrontats en la
mateixa projecció ortogonal sol·licitin idèntica ocupació de la via
pública sobre un espai tipus rambla o passeig central, serà
necessari garantir un pas central mínim de 3 m. d’amplada, sens
perjudici del que pugui determinar cadascuna de les llicències
atorgades per separat.
Article 8. Autoritzacions d’ús
No s’autoritza en cap cas la col·locació de mobiliari auxiliar
(armaris, neveres, barres, etc.) a la via pública. L’Ajuntament
podrà autoritzar, en els casos extraordinaris que així es
determinin, la instal·lació provisional d’elements auxiliars. En el
cas d’elements de climatització, per procedir a l’autorització
d’ocupació de via pública, l’interessat haurà d’aportar la
homologació i/o certificat tècnic de seguretat corresponent de
l’aparell.
No s’autoritza l’apilament ni ocupació en via pública de taules o
cadires de reserva que superin el nombre de vetlladors
autoritzats.
L’espai autoritzat i la seva zona d’influència hauran de mantenirse en perfectes condicions d’higiene i neteja, amb l’obligació
d’escombrar i netejar diàriament.
Els adjudicataris de les llicències hauran de vetllar pel control de
les possibles molèsties generades per l’activitat a la terrassa,
especialment pel que fa al soroll, ajustant-se sempre al que
disposen les normatives de control de la contaminació acústica.
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Així, no s’autoritza en cap cas la instal·lació i ús d’altaveu per
l’emissió de música a les terrasses.
Article 9. Horari
L’horari d’instal·lació i ús s’atendrà al d’obertura i tancament
dels establiments corresponents i s’hauran de retirar al tancament
de l’establiment, excepció feta del cas que tingui autorització
expressa i justificada.
Article 10. Instal·lacions
1. Definicions:
Veles:
En aquest sentit, es defineix com a veles els elements ubicats a la
via pública destinats al cobriment i protecció dels vetlladors que
disposen d’un únic suport central i una lona plegable.
Para-sols:
Es defineix com a para-sol l’estri mòbil i/o orientable per a
resguardar-se del sol, anàleg a un paraigua.
Tendals:
Es defineix tendal l’estructura oberta, amb varis suports,
destinada al cobriment i protecció dels vetlladors.
Carpa:
S’entén per carpa tancada tota estructura amb tancament lateral
destinada al cobriment i protecció dels vetlladors.
2. Les carpes, veles, tendals o d’altres elements hauran d’estar
fets amb elements no fixes o desmuntables i amb materials
d’estructura provisional i lleugers (lones, estructura metàl·lica,
plàstics, etc.,). Per regla general no es podran ancorar al paviment
excepte en casos molt concrets on es justifiqui tècnicament la
inviabilitat d’altres alternatives i previ pagament d’una fiança per
reposició de possibles danys en el paviment.
El sol·licitant es fa responsable dels danys de qualsevol tipus que
pugui ocasionar-se a la via pública, les instal·lacions de serveis
públics i privats, havent-se de fer càrrec de tots els danys,
despeses i indemnitzacions que es puguin derivar dels danys
ocasionats.
3. No s’admetran elements tancats de carpes, excepte
desmuntables translúcids o transparents. La superfície de
projecció sobre el terra de carpes i veles haurà de ser ocupat
única i exclusivament per vetlladors (taules i cadires). Qualsevol
altre ús (temporal) requerirà llicència específica a tal efecte.
4. Sota cap concepte la instal·lació de tendals i carpes restarà
visibilitat al trànsit de vehicles, en especial en les cruïlles i
proximitat de passos de vianants.
5. Les veles, tendals i carpes hauran de disposar d’una base
estable que no permeti el bolcament per l’acció del vent, ni altra
causa imprevista.
6. Els vetlladors, veles, tendals i carpes, encara que estiguin
autoritzats, no podran subjectar a altres elements del mobiliari
urbà existent.
CAPÍTOL 3
Documentació i llicències
Article 11
La petició d’autorització d’ús d’un espai de sòl en via pública
s’haurà de formular en el model oficial corresponent (instància
genèrica).
Article 12
L’ocupació del domini públic mitjançant instal·lacions de taules i
cadires amb finalitat lucrativa, meritarà la taxa corresponent
establerta a la vigent ordenança per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Article 13
Les autoritzacions es concediran a precari, sense perjudici a
tercers i sempre que la instal·lació i l’ús es facin d’acord amb els
criteris d’actuació que s’assenyalen, així com les Ordenances
municipals i disposicions que siguin d’aplicació.

Article 14
En qualsevol moment l’Ajuntament podrà incoar expedient
contradictori per l’anul·lació o revocació de la llicència per
incompliment d’aquesta ordenança reguladora de les
autoritzacions de terrasses o per queixes reiterades i justificades
dels veïns. Aquesta supressió no suposarà cap tipus
d’indemnització per al titular de l’establiment.
Els serveis Tècnics notificaran al titular de l’autorització la
necessitat de desmuntatge de les terrasses per causa de possibles
esdeveniments degudament autoritzats.
Article 15
El titular de la llicència és responsable de l’acompliment de les
obligacions que estableixen les Ordenances municipals i d’altres
disposicions aplicables.
Article 16
La present autorització quedarà anul·lada per:
- Manca de conservació de la senyalització de la terrassa, tendals,
jardineres, arbrat i mobiliari o d’higiene i neteja en la terrassa i la
seva zona d’influència.
- Per l’ús indegut de la tenassa.
- Per modificació de les circumstàncies en raó de les quals va
ésser atorgada l’autorització.
CAPÍTOL 4
Conflictes
Article 17
L’Ajuntament tindrà les següents funcions:
1. Resoldre els casos de conflictes o aquells que no siguin
definits expressament en aquesta Ordenança reguladora.
2. Informar sobre l’aplicació d’aquesta Ordenança reguladora
sobre les situacions no previstes, derivades de l’aparició de nous
dissenys i tecnologies.
3. Proposar les revisions d’aquesta Ordenança reguladora, quan
siguin necessàries.
4. Proposar la incorporació de noves característiques de disseny,
material, textures o cromàtiques, a emprar en les terrasses.
Article 18
Davant qualsevol conflicte, serà resolt per l’Ajuntament amb
l’aplicació de la normativa jurídico - administrativa competent.

−♦−
AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE
EDICTE

4432

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini
d’exposició al públic, queda automàticament elevada a definitiva
la resolució d’aprovació del següent projecte:
- Projecte Museològic de la sala expositives del espai transmissor
del Túmul/Dolmen Megalític de Seró, redactat per l’arquitecte
Toni Gironès Saderra amb un pressupost d’execució per
contracte de 41.821,56 euros (quaranta-un mil vuit cents vint-iun euros amb cinquanta-sis cèntims)
Es fa públic aquest acord mitjançant un anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, d’acord amb l’article 38 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, és
procedent interposar, d’acord amb l’article 109 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú,
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos, o bé, de
manera potestativa es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a
comptar ambdós supòsits, des de l’endemà de la darrera
publicació d’aquest edicte.
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No obstant això, es pot exercir, si s’escau, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent o que es cregui convenient (art. 58 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre).
Artesa de Segre, 23 de maig de 2012
L’alcalde, Mingo Sabanés i Porta

−♦−
AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE
EDICTE
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Sobre aprovació definitiva de l’ordenança fiscal número 9 sobre
la taxa per expedició de documents administratius
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de DL 2/2004,
de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’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
l’Ajuntament en sessió plenària de data 2 d’abril de 2012, aprovà
inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 9
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
Atès que es va publicar l’anunci en el tauler d’edictes de la
Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 51 del dia
12 d’abril de 2012. Atès que ha transcorregut el període
d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin presentat
reclamacions, ni al·legacions, els acords provisionals, han
esdevingut definitius, de conformitat amb el que disposa l’article
17.3 del DL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora d’hisendes locals.
La ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació del text
de la seva modificació al Butlletí Oficial de la Província, i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació.
De conformitat amb l’art. 19 del TRLLRHL, les persones
interessades podran interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos des de la publicació de l’edicte al BOP.
A l’annex de l’edicte es transcriu els articles modificats.
Artesa de Segre, 23 de maig de 2012
L’alcalde, Mingo Sabanés i Porta
Article 7è. Tarifa.
EUROS

Certificacions i còpies de documents (euros/pàgina).
1,03
Tramitació expedients administratius, llicències d’obres i llicències
Ambientals..............................................................................................................3,09
Tramitació de llicències de primera de primera ocupació....................................61,80
Certificats urbanístics...........................................................................................30,90
Llicencies d’armes d’aire comprimit. ....................................................................12,36
Duplicat de documents administratius sense aportació de l’original. ....................2,16
Expedició de títol funerari. .....................................................................................3,91
Informes per reagrupació familiar.........................................................................19,47
Certificats de béns. ................................................................................................2,06
Documents relatius al cadastre d’urbana i rústica:
Models 901...........................................................................................................14,42
Models 904 i 903..................................................................................................21,63
Publicacions en el BOPL, DOG, i BOE
per atorgament de llicències. ................................................................Segons anunci
Cartells anunciadors de llicències d’obres:
Obra Major. ............................................................................................................5,36
Obra Menor. ...........................................................................................................5,36
Compulses (euros/pàgina).................................................................................... 0,67
Exempts: Jubilats, pensionistes, personal docent, estudiants i entitats
Fotocòpies (euros/pàgina)
DIN A4 (blanc i negre)..........................................................................................0,103
DIN A3 (blanc i negre)..........................................................................................0,155
DIN A4 (color).........................................................................................................0,41
DIN A3 (color).........................................................................................................0,52
Plànols DIN A4.......................................................................................................0,52
Plànols DIN A3 .......................................................................................................1,03

EUROS

Tramesa de fax:
Nacional (fins a 3 pàgines) ....................................................................................0,52
Nacional (a partir de 3 pàgines)euros/pàgina......................................................0,103
Internacional (fins a 3 pàgines)..............................................................................1,03
Recepció de fax: ..................................................................................................0,103
Documents relatius als serveis urbanístics:
Plànols NNSS ......................................................................................................18,54
Informes urbanístics.............................................................................................15,45

Article 8è. Bonificacions de la quota.
Gaudiran d’un 50% de bonificació sobre la tarifa de fotocòpies
les entitats i/o associacions inscrites al Registre municipal
d’entitats i associacions de l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
Els documents fotocopiats podran ser de qualsevol tipus (per a
difusió
d’activitats,
documents
interns,
documents
administratius, documents per desenvolupar activitats,
impressions, i duran incorporada una llegenda de col·laboració
de l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
L’Ajuntament es reserva el dret a no dur a terme el servei quan
consideri que el contingut de les còpies no és de caràcter o
d’interès públic o inclogui textos o imatges ofensius o de dubtosa
legalitat.
Restaran exempts de pagament de compulses les entitats i/o
associacions inscrites al Registre municipal d’entitats i
associacions de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, els jubilats,
pensionistas, personal docent i estudiants.

−♦−
AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE
EDICTE

4434

Sobre aprovació definitiva de l’ordenança fiscal número 12
sobre la taxa per prestació de servei de piscines i instal·lacions
esportives
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de DL 2/2004,
de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’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
l’Ajuntament en sessió plenària de data 2 d’abril de 2012, aprovà
inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 12
reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de piscines i
instal·lacions esportives.
Atès que es va publicar l’anunci en el tauler d’edictes de la
Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 51 del dia
12 d’abril de 2012. Atès que ha transcorregut el període
d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin presentat
reclamacions, ni al·legacions, els acords provisionals, han
esdevingut definitius, de conformitat amb el que disposa l’article
17.3 del DL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora d’Hisendes locals.
La ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació del text
de la seva modificació al Butlletí Oficial de la Província, i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació.
De conformitat amb l’art. 19 del TRLLRHL, les persones
interessades podran interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos des de la publicació de l’edicte al BOP.
A l’annex de l’edicte es transcriu el text íntegre de l’ordenança.
Artesa de Segre, 21 de maig de 2012
L’alcalde, Mingo Sabanés i Porta
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
Taxa per prestació de servei piscines i instal·lacions esportives
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que 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 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis
relatius a l’ús dels espais esportius propietat de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis
públics de piscines municipals o altres instal·lacions esportives
municipals, en els termes especificats en les tarifes contingudes a
l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3r. Subjecte passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària que utilitzin els espais esportius propietat de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre
Article 4t. Responsables
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del
subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereix
l’article 42 de la Llei general tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats
i els síndics, interventors o liquidadors de les fallides o concursos
de societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que
estableix l’article 43 de la Llei general tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
Es troben exempts del pagament de les taxes que regula aquesta
ordenança en l’article 6è epígraf 2n i 3r:
- Els centres escolars d’Artesa de Segre, sempre que l’activitat
per la qual es demana la utilització formi part de l’activitat
ordinària del centre educatiu, no tingui afany de lucre.
- Les entitats esportives federades d’Artesa de Segre per la
realització d’entrenaments i partits, segons conveni regulador
amb l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
Article 6è. Quota tributària
Epígraf 1r. A) Entrada a les Piscines Municipals d’Artesa de
Segre
Abonament d’adults per temporada .................................44,00 €
Abonament d’adults mensual ............................................25,00 €
Abonaments menors per temporada (entre 4 i 14 anys) ...23,00 €
Abonaments menors mensual (entre 4 i 14 anys).............14,00 €
Entrada diari de 4 a 14 anys................................................1,00 €
Entrada diari adults (de 15 anys en endavant) ....................2,00 €
Nens entre 1 i 3 anys, acompanyats de majors...................gratuït
Bonificacions:
Família nombrosa ........................................25% cost abonament
Persona amb disminució,
acreditada oficialment..................................50% cost abonament
...........................................................................50% cost entrada
Titulars de Carnet Jove ......................................10% cost entrada
Epígraf 1r. B). Entrada a les Piscines Municipals d’Alentorn
Abonament d’adults per temporada ..................................50,00 €
Abonaments menors per temporada (entre 4 i 14 anys) ...35,00 €
Entrada diari de 4 a 14 anys................................................2,00 €
Entrada diari adults (de 15 anys en endavant) ....................3,00 €
Nens entre 1 i 3 anys, acompanyats de majors...................gratuït
Bonificacions:
Família nombrosa ........................................25% cost abonament
Persona amb disminució,
acreditada oficialment..................................50% cost abonament
...........................................................................50% cost entrada
Titulars de Carnet Jove ......................................10% cost entrada
Epígraf 2n. Camp Municipal d’Esports
a) Pista Poliesportiva descoberta
amb il·luminació, per hora
15,00 €

b) Camp de Futbol
entrenaments o partits d’entitats no
federades del municipi, per hora
entrenaments o partits d’entitats no
federades de fora del municipi,
per hora

A

B

C

D

16€

18€

20€

26€

38€

41€

44€

46€

*Estades esportives, campionats de més d’un dia, campionats
vinculats a entitats locals, ... els preus es valoraran segons
l’activitat, durada i utilització programada.
**Llegenda dels requadres:
A. Lloguer del terreny de joc
B. Lloguer del terreny de joc + il·luminació
C. Lloguer del terreny de joc + vestidors
D. Lloguer del terreny de joc + il·luminació + vestidors
Epígraf 3r. Pavelló Poliesportiu
a) Pista de bàsquet
entrenaments o partits d’entitats no federades i grups del
municipi:
sense calefacció, per hora..................................................10,00 €
amb calefacció, per hora ...................................................15,00 €
entrenaments o partits d’entitats o grups fora d’Artesa
sense calefacció, per hora..................................................20,00 €
amb calefacció, per hora ...................................................25,00 €
b) Pista de futbol
A

activitats esportives d’entitats no
federades i grups del municipi, per hora
activitats esportives d’entitats o grups
fora del municipi, per hora
activitats no esportives d’entitats
del municipi, ½ jornada
activitats no esportives de particulars
o d’entitats fora del municipi, ½ jornada
activitats no esportives d’entitats
del municipi, 1 jornada
activitats no esportives de particulars
o d’entitats fors del municipi, 1 jornada

B

C

D

E

10€

15€

18€

25€

28€

20€

25€

30€

35€

40€

100€

110€

120€

250€

260€

200€

220€

240€

500€

520€

200€

220€

240€

400€

420€

400€

440€

480€

800€

840€

*Estades esportives, campionats de més d’un dia, campionats
vinculats a entitats locals, ... els preus es valoraran segons
l’activitat, durada i utilització programada.
**Les entitats municipals federades es regiran pel conveni que
tinguin acordat amb l’Ajuntament d’Artesa de Segre
***Els preus ja inclouen la neteja de les instal·lacions.
****Llegenda dels requadres:
A. Lloguer del terreny de joc
B. Lloguer del terreny de joc + il·luminació
C. Lloguer del terreny de joc + il·luminació + vestuaris
D. Lloguer del terreny de joc + il·luminació + calefacció
E. Lloguer del terreny de joc + il·luminació + calefacció +
vestuaris
Article 7è. Meritació, ingrés i devolució
La taxa es merita quan s’emet l’autorització esportiva i quan es
realitza la inscripció en la realització en les activitats o programes
esportius especificats en els articles anteriors.
El pagament de la taxa s’haurà de realitzar amb anterioritat a la
utilització de la instal·lació.
En el supòsit d’impossibilitat d’utilització de la instal·lació
sol·licitada o de realització d’una activitat es procedirà a la
devolució de l’import satisfet sempre que aquest fet es
comuniqui amb antelació suficient.
Article 8è. Regim de declaració i d’ingrés
1. La taxa per recepció dels serveis detallats a les tarifes es
determinarà aplicant sobre el nombre d’usuaris les quanties que
en les esmentades tarifes es contenen.
2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de
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la Llei 25/1998, les taxes de caràcter periòdic regulades en
aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació
dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de
notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa
coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al que
substitueix.
Article 8è. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel
disposat a la Llei General Tributària, la seva normativa de
desenvolupament i a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació aprovada.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha
estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 2
d’abril de 2012, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació
definitiva en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació
o la seva derogació expresses.

−♦−
AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL
EDICTE

4387

Sobre la modificació del Reglament que regula el Servei
Municipal d’Aigua, normativa d’aplicació en els casos de fuita
i frau
Es fa públic, per a coneixement general, que el Ple de
l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en la sessió de data 29 de
març de 2012, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la
modificació del Reglament que regula el Servei Municipal
d’Aigua , normativa d’aplicació en els casos de fuita i frau.
Durant el tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap
al·legació ni reclamació per la qual cosa ha esdevingut aprovat
definitivament, i s’ordena la publicació del text íntegre d’aquest
Reglament, en el Butlletí Oficial de la Província, inserint-la en el
tauler d’edictes de l’ajuntament.
“SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA
Normativa d’aplicació en els casos de fuita i frau
Supòsits per a l’aplicació de la bonificació per fuita
L’entitat subministradora podrà aplicar en els casos de fuita, que
reuneixin els supòsits i condicions detallats en els següents
articles, una bonificació en el preu de l’aigua, en base als càlculs
també determinats en aquesta ordenança.
Es consideren casos de fuita susceptibles d’aplicar la
corresponent bonificació en el preu de la tarifa d’aigua els casos
següents:
a) Que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a
negligència de l’usuari de l’aigua.
b) Que l’usuari hagi acreditat la solució de l’ incident aportant a
l’entitat subministradora la documentació justificativa de la
reparació / subsanació de la fuita.
Condicions per a l’aplicació de la bonificació per fuita
a) Només es podrà acollir a aquesta bonificació una factura del
mateix client i cada 5 anys.
b) L’excés de consum ha de suposar un increment del 100%
sobre el volum màxim dels consums produïts en els darrers dos
anys, comptadors a partir de la data que s’acredita la fuita. I
alhora suposar una mitja de consum igual o superior a 40 m3
mensuals per cada usuari del contracte.
c) En el cas de comptadors generals amb comptadors
divisionaris, s’aplicarà aquesta normativa considerant el
comptador general pare, com si es tractés d’un comptador únic
per a tota la comunitat.
Supòsits per a l’aplicació del procediment per frau
L’entitat subministradora podrà aplicar en els casos de frau, que
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reuneixin els supòsits i condicions detallats en els següents
articles, una sanció i una regularització dels consums, en base els
càlculs també determinats en aquesta ordenança.
Es consideren casos de frau susceptibles d’aplicar la
corresponent sanció i regularització de consums els casos
següents:
d) Que el consum d’aigua es realitzi per qui no és el titular del
contracte.
e) Que el consum d’aigua es realitzi sense haver subscrit el
corresponent contracte.
f) Que el consum d’aigua es produeixi per un nombre d’usuaris
diferent al que figura al contracte.
g) Que s’hagi produït per qualsevol mitjà una manipulació del
comptador.
h) Que es realitzin derivacions de cabal abans de l’aparell
comptador.
i) Que es digui a terme l’ús de l’aigua per a fins diferents als
contractats.
j) Que es duguin a terme manipulacions del comptador, en el
supòsit que el subministrament hagi estat tallat per impagament
o baixa, que permetin reposar el subministrament.
k) Que l’abonat estableixi o permeti establir derivacions en la
seva instal·lació, per al subministrament d’aigua a altres locals,
habitatges o immobles diferents vinculats al subministrament
contractat.
Càlcul de la bonificació per fuita
La rectificació de la factura de l’aigua implicada en el consum
excepcional per motiu de fuita, es realitzarà de la següent
manera:
- Es calcularà un consum estimat resultant de considerar el volum
màxim dels consums produïts en els darrers dos anys comptadors
a partir de la data en que s’acredita la fuita.
- Per aquest consum s’aplicaran els blocs de consum
corresponents a la tarifa de l’aigua vigents en el període de
consum de la factura en que s’acredita la fuita.
- Per al volum en excés, resultat de la diferència entre el consum
estimat i el real, s’aplicarà el preu del primer bloc de la tarifa
vigent en el període de consum de la factura en que s’acredita la
fuita.
Càlcul del consum fraudulent
Les infraccions anteriors seran corregides amb les sancions
següents:
- Multa de 150,25 euros.
A més, en cas d’haver d’estimar el consum objecte de frau es
tindran en compte els següents paràmetres orientatius:
1. Si no s’han pogut mesurar consums, es calcularà com a
consum la capacitat nominal del comptador durant 3 hores d’ús
per dia des de que es va iniciar el frau, si es coneix, o durant 1
any com a màxim, si es desconeix la data en què es va iniciar el
frau.
2. Si s’han pogut mesurar consums, però aquests són inferiors als
calculats en el cas anterior, es facturarà la diferència entre el
càlcul segons el cas anterior i l’abonat pel client desde l’inici del
frau o durant 1 any si es desconeix la data en què es va iniciar el
frau.
3. Si el frau ha afectat als imports facturats, la liquidació que es
practicarà es durà a terme facturant la diferència entre l’import
que hagués hagut de ser facturat i l’import efectiu que realment
hagi estat facturat desde l’inici del frau o durant 1 any si es
desconeix la data en què es va iniciar el frau.
El consum calculat es facturarà segons les tarifes i trams vigents
en el moment de l’emissió de la factura.
També es comptabilitzaran els imports corresponents a les feines
realitzades o necessàries per a la execució del tall de
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subministrament i la reconnexió del servei d’abastament d’aigua
potable.
En casos on es detecti frau, si el comptador està instal·lat a
l’interior de l’habitatge, l’empresa col·locarà el comptador a
l’exterior, a càrrec de l’abonat.
Pagament de la factura resultant
La factura de l’aigua resultant d’aplicar el càlcul ja sigui de fuita
o de frau, serà liquidada pel client en el termini màxim de 15 dies
comptadors a partir de la seva presentació per part de l’empresa
subministradora.”
Contra els acords anteriors, que esgoten la via administrativa, els
interessats poden interposar recurs contenciós administratiu
davant la sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la data de la seva publicació al BOP, si bé
prèviament caldrà comunicar a aquest ajuntament el fet de la
interposició del recurs. No obstant això, s’hi pot interposar
qualsevol altre recurs si es considera procedent.
Bell-lloc d’Urgell, 18 de maig de 2012
L’alcalde, Ramon Consola Palau

−♦−
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
EDICTE
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Aprovat definitivament el Reglament que regula el Servei de
suport d’atenció domiciliària a les Borges Blanques, havent
esdevingut definitiu l’acord d’aprovació inicial del Ple, de data
29 de març de 2012, al no haver-se presentat cap reclamació ni
al·legació durant el termini d’exposició pública.
Atès la legislació vigent es procedeix a la publicació del text
íntegre d’aquestes, essent el següent:
Reglament del Servei de suport a l’atenció domiciliària de
l’Ajuntament de les Borges Blanques
Exposició de motius
L’Ajuntament de les Borges Blanques, ve prestant des de fa ja
alguns anys el Servei de suport domiciliari, com un complement
als Serveis Socials que ja es presta des del Consell Comarcal de
les Garrigues, d’acord amb la normativa estatal i autonòmica que
sigui d’aplicació.
Amb la finalitat d’oferir a la ciutadania una definició clara del
Servei, es redacta el present Reglament per oferir a les persones
que vulguin ser beneficiàries uns elements definitoris clars i
operatius, on quedin clars els seus drets i deures.
I) DISPOSICIONS GENERALS
1. Definició del Servei, objectius i persones usuàries
El Servei de companyia és prestat principalment en el domicili de
les persones usuàries i que s’orienten a evitar situacions de
soledat i aïllament i recolzament en les relacions amb veïns i
familiars i de convivència en el seu entorn.
Els serveis estan adreçats a persones de totes les franges d’edat
que per motius físics, psíquics o socials es troben en situació de
manca d’autonomia, dificultat per a desenvolupar les activitats de
la vida diària o amb problemàtiques familiars especials.
L’Ajuntament de les Borges Blanques vol establir criteris de
prioritat per a l’assignació del Servei basats principalment en el
grau de dependència i, secundàriament, en la renda disponible i
en d’altres criteris que en el seu cas es consideren adequats. El
Servei de companyia no suplirà en cap cas el Servei d’atenció
domiciliària ni la responsabilitat de la família. Únicament es
complementarà.
La unitat de mesura d’aquest Servei, a efectes d’assignació i
facturació, d’acord amb els preus públics que aprovi el municipi,
serà l’hora professional d’atenció, entenent per aquest concepte
una hora efectiva d’atenció en el domicili. Les titulacions
adequades a la realització d’aquest Servei són les de treball
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familiar, auxiliar de geriatria i qualsevol altre equiparable. En cap
cas aquests/es professionals podran realitzar tasques de caire
sanitari, per les quals sigui necessària una titulació sanitària, com
és el cas de les cures de ferides o úlceres o d’altres.
2. Formes de gestió dels serveis
El Servei es podrà gestionar de manera directa o indirecta. En
aquest darrer cas, s’articularà mitjançant els corresponents
contractes, sense que això impliqui pèrdua de titularitat de la
competència ni de les facultats inherents de control per part de
l’Ajuntament de les Borges Blanques.
II) DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES
1. Drets de les persones usuàries
a) Dret a accedir i gaudir dels serveis en condicions d’igualtat,
quan compleixin els requisits establerts en aquest Reglament per
a ser-ne persona usuària
b) Dret a no ser discriminades en el tractament
c) Dret a ser tractades amb respecte i professionalitat pel personal
professional adscrit al Servei
d) Dret a la intimitat personal i familiar, i a la no divulgació sense
el seu consentiment exprés de les dades personals que figurin en
els seus expedients o historials, o en altres tipus de fitxers, arxius,
sigui quin sigui el seu suport
e) Dret a la informació de les condicions d’accés i prestació del
Servei
2. Obligacions de les persones usuàries
a) Respectar els pactes, acords i compromisos, així com el pla de
treball, establerts amb els/les professionals dels Serveis Socials
municipals
b) Respectar les persones que presten els serveis i tractar-les amb
correcció
c) Abonar, si s’escau, l’import corresponent segons el
copagament que pugui ser d’aplicació al Servei, en la quantitat,
forma i termini establerts en la norma municipal corresponent
d) Informar als Serveis Socials municipals de qualsevol
modificació de les seves circumstàncies socials i personals que
puguin afectar el funcionament o les condicions de prestació dels
serveis
III) RÈGIM JURÍDIC DELS SERVEIS
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
1. Persones destinatàries dels serveis
A) Característiques bàsiques
- Persones majors de 65 anys que visquin soles, amb les seves
parelles (majors de 60 anys) o d’altres persones.
- Persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials i
persones amb problemes de salut mental sense suport familiar
que tinguin dificultats per a realitzar algunes de les activitats
quotidianes de manera autònoma.
- Persones i/o famílies que pateixen processos de convalescència
i requereixen suport per a mantenir-se a casa durant el mateix.
- Persones que pateixen sobrecàrrega per acumulació de
responsabilitats per situacions familiars problemàtiques.
- Persones i/o famílies que necessiten adquirir hàbits bàsics
relacionats amb activitats quotidianes i amb la convivència.
B) Barem intern
Es valora d’acord amb els criteris socials i de salut que es
detallen a continuació:
1) Dades econòmiques
1.1. Ingressos personals mensuals, dels quals es descomptarà
(import lloguer o hipoteca/ dividit pels membres de la unitat de
convivència amb ingressos):
PUNTS

Menys de 600 euros .................................................................................................15
De 600 a 700 euros ..................................................................................................10
De 701 a 800 euros ....................................................................................................5
més de 800 euros .......................................................................................................0
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1.2. Dipòsits bancaris
PUNTS

Fins a 4.000 euros ....................................................................................................10
De 4.000 euros a 6.000 euros ....................................................................................7
De 6.001 euros a 8.000 euros ....................................................................................4
Més de 8.001 euros ....................................................................................................0

2) Dades de salut i autonomia
PUNTS

Dependència total (9-10).............................................................................................3
Dependència severa (6-8)...........................................................................................2
Dependència moderada (2-5) .....................................................................................1
Autònom (0-1) .............................................................................................................0

3) Problemàtiques familiars
3 punts = molt greu
2 punts = greu
1 punt = problemes lleus
0 punts = no hi ha problemes (màxim 6 punts)
- Episodi de crisi familiar 0 1 2 3
- Desestructuració familiar 0 1 2 3
- Situació d’abandó afectiu o material 0 1 2 3
4) Altres factors a valorar pels Serveis Socials
Dificultats socials:
3 punts = molt greu
2 punts = greu
1 punt = problemes lleus
0 punts= no hi ha problemes (màxim 6 punts)
...........................................................................................................................0 1 2 3
...........................................................................................................................0 1 2 3
...........................................................................................................................0 1 2 3

Puntuació: màxim 30 punts
Més de 24 punts ......................................................................................Servei gratuït
De 19 a 23 punts..................................................................Cobrim el 75% del Servei
De 13 a 18 punts..................................................................Cobrim el 50% del Servei
De 7 a 12 punts....................................................................Cobrim el 25% del Servei
De 0 a 6 punts ..................................................La persona usuària paga tot el Servei

Observacions
- El contracte s’ha de revisar en un període de temps pactat i
màxim d’un any, i en tot cas sempre que es produeixi un canvi en
la situació econòmica i/o familiar de l’interessat. Circumstància
que haurà de posar en coneixement del Serveis Socials.
- Si cal, es farà una llista d’espera que s’ordenarà segons data de
sol·licitud.
Documentació que cal adjuntar
- Instància d’acord amb el model de l’Annex.
- Fotocopia de DNI.
- Certificat d’ingressos.
- Número de compte corrent de la persona que farà el pagament
del Servei en les situacions de copagament.
2. Procediments d’accés
Cal que la persona i/o família ho sol·liciti als Serveis Socials de
l’Ajuntament.
a) Sol·licitud
- La sol·licitud la presentarà la persona interessada o la seva
representant legal davant dels Serveis Socials de l’Ajuntament.
- A la sol·licitud s’acompanyaran els documents acreditatius de
les seves circumstàncies econòmiques, socials i familiars, als
efectes de la seva valoració, baremació i determinació del perfil
de necessitat que permetrà assignar el Servei més adient en les
condicions més adequades conforme s’estableix en aquest
Reglament.
b) Valoració
Admesa la sol·licitud, els/les professionals del Servei receptor
l’estudiaran i emetran el seu informe valoratiu (document barem)
on es farà menció del barem i puntuació obtinguda i determinaran
la idoneïtat o no del Servei, amb definició del temps de
dedicació, temps que no podrà ser superior a 2 hores. Tota la
documentació formarà part de l’expedient de sol·licitud.
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c) resolució
- D’acord amb l’informe barem emès pels Serveis Socials, el/la
regidor/a de Serveis Socials efectuarà la resolució i es posarà en
coneixement de la persona usuària:
· Si la proposta és favorable a la prestació del Servei de suport,
s’indicarà en la mateixa les condicions econòmiques, tant pel que
fa a la quantia que hagués d’abonar la persona usuària, com
establir que es farà responsable de l’abonament, tot de
conformitat amb les disposicions municipals i altres que en
siguin d’aplicació.
Si la resolució és positiva, la persona usuària haurà de prestar
expressament la seva conformitat a la proposta mitjançant la
signatura del “contracte Assistencial de Prestació de Servei”.
Si la resolució és negativa, es comunicarà a la persona usuària de
manera fefaent, tot expressant els motius de la denegació. Si la
persona usuària considera que la denegació no és conforme,
podrà plantejar els recursos legals corresponents, sens perjudici
que plantegi la seva reclamació de la manera que estimi més
convenient.
3. Dades personals
Les dades personals i familiars de la persona usuària que constin
al seu expedient tenen caràcter confidencial i estan emparades pel
secret professional. Només hi tindran accés els/les professionals
que intervinguin directament en el cas, a les soles finalitats dels
serveis a prestar, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
4. Execució dels serveis
Un cop formalitzat el contracte assistencial, el Servei gestor ho
comunicarà de manera immediata a l’empresa o entitat gestora
del Servei mitjançant el corresponent contracte amb
l’Ajuntament de les Borges Blanques –si la gestió del Servei és
indirecta-, que iniciarà l’execució en els termes pactats en aquest
contracte i d’acord amb les condicions pactades amb la persona
usuària i que s’han reflectit en el “Contracte assistencial de
prestació de Servei”.
L’extinció del contracte assistencial pot tenir lloc per alguna de
les següents causes:
a) Voluntat lliure i conscientment manifestada de la persona
usuària o del seu representant legal
b) Transcurs del temps pactat en el contracte assistencial
c) Defunció de les persones usuàries
d) Les causes acordades en el contracte assistencial
e) El canvi de domicili de les persones usuàries fora del municipi
de les Borges Blanques
IV) FINANÇAMENT DEL SERVEI
1. Consideracions generals
El Servei és finançat per l’Ajuntament de les Borges Blanques
amb càrrec als pressupostos municipals. Tot això, sens perjudici
de l’establiment de convenis, acords o altres fórmules amb altres
Administracions, que puguin concretar aportacions a favor de
l’Ajuntament per finançar el cost d’aquest Servei.
L’Ajuntament pot establir un règim de cofinançament dels
serveis amb la persona usuària, o amb les persones obligades
envers aquesta, o de terceres persones, subjectant-les a
copagament d’acord amb el principi de capacitat econòmica i de
proporcionalitat, sense que en cap cas ningú quedi exclòs en la
seva prestació per insuficiència o mancança de recursos
econòmics ni que aquestes circumstàncies condicionin la qualitat
del Servei o la prioritat de l’atenció dels casos.
2. Determinació de la participació de les persones usuàries en el
finançament dels serveis
D’acord amb l’establert a l’apartat anterior, les persones usuàries
contribuiran al finançament del Servei en funció de les seves
possibilitats econòmiques.
Els imports a abonar per les persones usuàries es determinen a
partir dels preus públics aprovats per l’Ajuntament, amb
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aplicació de les bonificacions en funció del barem de dades
econòmiques i situacions personals de les persones usuàries.
Si persones diferents a la usuària volguessin obligar-se a efectuar
el pagament del preu públic corresponent, haurien de signar
conjuntament el contracte assistencial.
El pagament dels preus públics derivats del Servei es realitzarà
entre els dies 1 i 5 de cada mes, respecte dels serveis prestats en
el mes anterior.
3. Gestió i recaptació
La gestió i recaptació dels preus públics aniran a càrrec de
l’Ajuntament.
Les persones obligades al pagament dels preus públics els
abonaran amb la periodicitat, forma i en el lloc que s’estableixi
en el corresponent document contractual, i d’acord amb
l’ordenança de preus públics corresponent.
Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor desprès de la seva publicació
íntegra al Butlletí Oficial de la Província, sempre que hagi
transcorregut el termini de 15 dies hàbils als quals fa referència
l’article 70.2 en relació a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
ANNEX NÚMERO 1
Model de sol·licitud d’accés al Servei d’acompanyament
Nom i cognoms del demandant.....................................................
Adreça............................................................................................
Edat................................................................................................
DNI ................................................................................................
Telèfon 1........................................................................................
Telèfon 2........................................................................................
En d’actuar en representació del demandant:
Nom i cognoms del representant...................................................
Parentiu/relació amb el demandant ...............................................
Telèfon de contacte del representant .............................................
Servei sol·licitat:
- Servei d’acompanyament
Documents aportats:
- Fotocòpia DNI.
- Fotocòpia o certificat bancari acreditatiu del compte corrent, en
cas de copagament.
- Informe mèdic (si s’escau).
- Justificant d’ingressos.
Altres documents:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Signatura........................................................................................
Les Borges Blanques, ..............de .................................de 20.......
REGIDOR/A DE SERVEIS SOCIALS
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
ANNEX NÚMERO 2
Model de contracte assistencial amb l’usuari
Número d’expedient ......................................................................
Treballador/a social .......................................................................
Data d’obertura expedient .............................................................
Data de la demanda de Servei .......................................................
Dades de l’usuari:
Nom i cognoms .............................................................................
Sexe ...............................................................................................
Estat ...............................................................................................
Data de naixement .........................................................................
Telèfon ...........................................................................................
Adreça............................................................................................
Nom i cognoms del representant (si s’escau) ...............................
Telèfon del representant ................................................................

Dades del Servei:
1. Data d’inici de la prestació del Servei:
Data inici .......................................................................................
Data renovació...............................................................................
Duració 1 any, amb possibilitat de renovació
2. Dies i hores de prestació del Servei previst:
Dies a la setmana de Servei previst inicialment ...........................
Horari de Servei previst inicialment .............................................
3. Cost del Servei (prestació + gestió):
Es posa en coneixement de l’usuari que el preu del Servei es de
euros/hora
No obstant, la quota a abonar per l’usuari es d ..........euros/hora,
que s’abonarà mensualment, mitjançant domiciliació bancària, al
compte bancari següent:
Entitat ............................................................................................
Oficina ...........................................................................................
Numero de compte corrent............................................................
En cas de que posteriorment es modifiqui el temps de dedicació
de Servei fixat en aquest contracte, caldrà afegir un nou Annex a
aquest contracte inicial amb aquesta modificació.
Aquelles modificacions que no alterin el temps de dedicació de
Servei (canvis de treballadora familiar, horaris, etc.) no
requeriran un nou Annex.
Aquest cost serà carregat durant els 5 primers dies del mes
següent al de la prestació del Servei mitjançant rebut.
4. Es posa en coneixement de l’usuari que:
- Tant la treballadora familiar assignada inicialment, com l’horari
i els dies de Servei poden ésser canviats segons necessitats del
Servei, previ coneixement de l’interessat.
5. Deures de les persones usuàries i destinatàries del Servei:
a) Deure de facilitar les dades personals i familiars verídiques i
de presentar els documents fidedignes que siguin imprescindibles
per a la valoració i l’atenció a la seva situació
b) Deure de complir els acords relacionats amb el Servei
d’atenció domiciliària i seguir el pla d’atenció social individual i
les orientacions del personal professional i comprometre’s a
participar activament en el procés
c) Deure de comunicar els canvis que es produeixin en la seva
situació personal i familiar
d) Deure de participar en el cost del Servei en les condicions que
normativament s’estableixin, en cas d’impagament del Servei (si
s’escau) el Servei podria ser interromput, i fins i tot cancel·lat
e) Deure d’observar una conducta basada en el respecte mutu, la
tolerància i col·laboració
f) Deure de respectar la dignitat i els drets de les persones que
presten i gestionen els serveis d’atenció domiciliària, com a
persones i com a treballadors, i d’atendre les seves indicacions al
respecte
Signatures ......................................................................................
Les Borges Blanques, ..............de .................................de 20.......
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada
que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzar
per al seu tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament.
Autoritzo a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències,
a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la
tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu
interès.
Les Borges Blanques, 22 de maig de 2012
L’alcalde, Enric Mir Pifarré

−♦−
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AJUNTAMENT DE FARRERA
EDICTE

4422

El pressupost per a l’exercici de 2012, la plantilla orgànica i la
relació de llocs de treball s’han exposat al públic, segons
s’anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número 59, de
data 29 de abril de 2012, i s’han aprovat definitivament.
A continuació es fan públics el pressupost resumit per capítols, la
plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012
ESTAT DE DESPESES
A) Operacions no financeres
A.1. Operacions corrents
Cap. 1. Despeses de personal ........................................45.820,25
Cap. 2. Despeses corrents en béns i serveis................140.913,89
Cap. 3. Despeses financeres .................................................84,12
Cap. 4. Transferències corrents .....................................10.734,89
A.2. Operacions de capital
Cap. 6. Inversions reals .................................................51.471,75
Cap. 7. Transferències de capital ...................................4.088,24
B) Operacions financeres
Cap. 9. Passius financers .................................................2.337,27
Total .............................................................................355.450,41
ESTAT D’INGRESSOS
A) Operacions no financeres
A.1. Operacions corrents
Cap. 1. Impostos directes ..............................................22.321,36
Cap. 2. Impostos indirectes ...........................................10.500,00
Cap. 3. Taxes, preus públics i altres ingressos..............22.572,29
Cap. 4. Transferències corrents ...................................116.163,60
Cap. 5. Ingressos patrimonials ......................................46.576,26
A.2. Operacions de capital
Cap. 7. Transferències de capital ................................137.316,90
B) Operacions financeres
Total .............................................................................355.450,41
PLANTILLA ORGANICA
I. Funcionaris d’habilitació nacional
a) Secretari - Interventor: Exempt.
II. Personal laboral
a) Escala: Administració general. Subescala: tècnic
administratiu. Grup C. Laboral fix de jornada completa. Núm.
places: 1. Vacants: 0.
RELACIÓ DE LLOCS DE TEBALL:
I. Personal funcionari de carrera
a) Secretari – Interventor: exempt. Lloc de treball cobert pel
S.A.T del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Titular: Carme
Castellví Vallverdú
II. Personal laboral fix
a) Denominació del lloc: tècnic superior d’administració general.
Categoria professional: administratiu. Núm. de places: 1. Tipus
de contracte: indefinit. Titular: Imma Freixa Riba
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.
Burg, 18 de maig de 2012
L’alcalde, Jordi Caselles i Juanbaró

−♦−
AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
EDICTE

4288

El Ple de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, en sessió del dia 22 de
desembre de 2011, va aprovar provisionalment les següents
ordenances:

29 DE MAIG DE 2012

· Ordenança municipal reguladora de la neteja i tancament de
solars i terrenys en sòl urbá.
L’edicte d’informació pública fou publicat en el BOP de Lleida
núm. 20, de 9 de febrer de 2012 i en el tauler d’anuncis de
l’ajuntament. Transcorregut el període d’informació pública
sense que s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació l’acord
inicial ha esdevingut definitiu.
Per la qual cosa es fa públic el text íntegre per al coneixement
general.
Contra l’aprovació d’aquesta ordenança es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al BOP de
Lleida.
Ordenança municipal reguladora de la neteja i tancament de
solars i terrenys en sòl urbà
Disposicions generals
Art. 1r. Aquesta ordenança es dicta en virtut de les facultats
concedides per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, en relació amb allò que
preceptuen els articles 197 i 198 del DL 1/2010, que aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (en endavant
TRLUC).
Art. 2n. Als efectes d’aquesta ordenança tindran la consideració
de solars les superfícies de sòl urbà aptes per a l’edificació que
reuneixin els requisits establerts a l’article 29 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Art. 3r. Per tancament de solar s’ha d’entendre l’obra exterior de
nova planta que té com a funció el tancament físic del solar.
De la neteja de terrenys i solars
Art. 4t. L’Alcalde o regidors a qui delegui, a través dels Serveis
Tècnics Municipals dirigirà la inspecció de les parcel·les, obres i
instal·lacions del seu terme municipal, per comprovar el
compliment de les condicions exigibles.
Art. 5è. Queda prohibit abocar escombraries o residus sòlids en
solars i espais lliures de propietat pública o privada.
Art.6è.
1. Els propietaris de tota mena de terrenys i construccions hauran
de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat
públic. Els quedarà expressament prohibit mantenir en ells
escombraries i residus sòlids urbans o deixalles.
2. Quan pertanyi a una persona el domini directe d’un terreny o
construcció i a una altra el domini útil, l’obligació recaurà sobre
aquella que en tingui el domini útil.
Art. 7è.
1. L’Alcalde o regidors a qui delegui, d’ofici o a sol·licitud de
persona interessada, iniciarà el procediment, posant-ho en
coneixement del propietari o propietaris del terreny, urbanització
o edificació i previ informe dels Serveis Tècnics, i amb audiència
als interessats, dictarà resolució assenyalant les deficiències
existents, ordenant les mesures precises per corregir-les i fixant
un termini per a la seva execució.
2. Transcorregut el termini atorgat sense que els obligats hagin
executat les mesures ordenades, l’Alcalde dictarà la incoació del
procediment sancionador.
3. En la resolució, a més, es requerirà l’obligat, o el seu
administrador, per tal que procedeixi a l’execució de l’ordre
efectuada, que de no complir-la es portarà a terme per
l’Ajuntament, a càrrec de l’obligat, al qual es cobrarà a través del
procediment recaptador en via executiva.
No obstant el que s’ha dit, si s’apreciés greu perill immediat per
a les persones o per als béns, que s’haurà de justificar a
l’expedient, l’execució subsidiària pertinent, podrà executar-se,
un cop transcorregut el termini de la primera ordre, sense haver
d’esperar la resolució de l’expedient sancionador.
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Del Tancament de solars
Art. 8è.
1. Els propietaris de solars hauran de mantenir-los tancats
mentrestant no es practiquin obres de nova construcció, per raons
de seguretat, salubritat i ornat públic.
2. Els tancaments de solars,amb qualsevol material i
emplaçament seran objecte de permís d’obres majors i
designació de tècnic facultatiu.
Art. 9è. Característiques de les tanques:
Alçada: 2 metres
Materials: Front de façana a la via pública seran opacs i
massissos; façanes laterals sense via publica tanca metàl·lica.
Garantint en tots els supòsits la integració amb el seu entorn.
L’alineació de la tanca s’ajustarà als criteris indicats en les
normes del POUM.
Art. 10è.
1. L’Alcalde, d’ofici o a instància de qualsevol interessat,
ordenarà l’execució del tancament d’un solar, tot indicant en la
resolució els requisits i terminis d’execució, previ informe dels
Serveis Tècnics i amb audiència a l’interessat.
2. L’Ordre d’execució suposa la concessió de la llicència per
realitzar l’activitat ordenada, sense que això suposi l’exempció
de pagament.
3. Transcorregut el termini atorgat sense que els obligats hagin
executat l’ordre, l’Alcalde dictarà la incoació del procediment
sancionador.
A la resolució, a més, es requerirà l’obligat o el seu
administrador, per tal que procedeixi a l’execució de l’ordre
efectuada, que de no complir-la, es portarà a terme per
l’Ajuntament, al seu càrrec, a través del procediment d’execució
subsidiària.
No obstant el que s’ha dit, si s’apreciés greu perill immediat per
a les persones o per als béns, que s’haurà de justificar a
l’expedient, l’execució subsidiària pertinent podrà executar-se un
cop transcorregut el termini de la primera ordre, sense haver
d’esperar la resolució de l’expedient sancionador.
Infraccions i sancions
Art. 11è. Constitueix infracció urbanística l’incompliment de
l’ordre d’execució de les obres necessàries per mantenir els
terrenys, urbanitzacions d’iniciativa particular i edificacions, en
condicions de seguretat, salubritat, i ornat públic, tal com disposa
l’article 214 d) i 215 d) del TRLUC.
Art. 12è.
1. La infracció a la qual es refereix l’article anterior serà
sancionada d’acord amb el que estableix l’art. 219 del TRLUC, a
proposta de la Junta de Govern Local.
2. En cap cas podrà l’Ajuntament deixar d’adoptar les mesures
per tal de restaurar l’ordre urbanístic vulnerat, per la qual cosa
podrà procedir previ apercebiment a l’execució forçosa
mitjançant l’execució subsidiària, realitzant els corresponents
actes per sí o a través de les persones que determini, a costa de
l’obligat.
Art. 13è. En l’incompliment de les ordres d’execució del
tancament de terrenys o solars seran responsables els propietaris.
En l’incompliment de les ordres d’ execució de neteja de terrenys
o solars en seran les persones que en tinguin el domini útil.
Art. 14è. L’òrgan competent per a la resolució del procediment
sancionador és l’Alcalde, de conformitat amb allò que disposa
l’article 21.1 K) de la Llei 7/1985 m, reguladora de les Bases del
Règim Local, sense perjudici de la delegació de la competència a
la Junta de Govern Local.
Art. 15è. La potestat sancionadora s’executarà mitjançant el
procediment establert en el Reglament del Procediment per a
l’exercici de la potestat sancionadora.

Recursos
Art. 16è. Contra les resolucions de l’Alcaldia o Junta de Govern
Local en les quals es plasmi les ordres d’execució que posen fi a
la via administrativa, s’hi pot interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala corresponent del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, prèvia la comunicació al propi Alcalde
o Junta de Govern Local, a la qual fa referència l’article 110.3 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Bases del Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Disposició final
Aquesta ordenança que consta de setze articles i una disposició
final, entrarà en vigor, un cop aprovada definitivament per
l’Ajuntament, i publicat el seu text complet al Butlletí Oficial de
la província, transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Es concedeix un termini d’un any des de l’entrada en vigor, per
tal que els terrenys i solar afectats per aquesta ordenança adoptin
les mesures necessàries per al seu tancament.
Ivars d’Urgell, 14 de maig de 2012
L’alcalde, Ramon Maria Guiu Pujol

−♦−
AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
EDICTE
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El Ple de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, en sessió del dia 22
d’octubre de 2011, va aprovar provisionalment les següents
ordenances:
· Ordenança municipal reguladora de la taxa per utilització
d’instal·lacions i edificis municipals.
L’edicte d’informació pública fou publicat en el BOP de Lleida
núm. 20, del dia 9 de febrer de 2012, i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament. Transcorregut el període d’informació pública
sense que s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació, l’acord
inicial ha esdevingut definitiu.
Per la qual cosa es fa públic el text íntegre per al coneixement
general.
Contra l’aprovació d’aquesta ordenança es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al BOP de
Lleida.
Ordenança municipal reguladora de la taxa per la utilització
de les instal·lacions i edificis municipals
CAPÍTOL I
Disposició general
Article 1. En ús de les facultats concedides per l’article 57, amb
relació a l’article 20 punt 4, apartat 0), 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 Ajuntament estableix la
taxa per la utilització d’instal·lacions i edificis municipals.
CAPÍTOL II
Fet imposable
Article 2. El fet imposable està determinat per la utilització amb
finalitats lucratives dels següents edificis municipals:
1. Pavelló Poliesportiu
2. Fòrum Maria Mercè Marçal
3. Sala del Centre Cultural i Recreatiu
4. Biblioteca municipal
5. Casal l’Espiga de Vallverd
Règim d’utilització del Fòrum Maria Mercè Marçal:
· Els actes públics tindran prioritat sobre els privats.
· L’espai solament es podrà utilitzar, prèvia autorització, fins a les
14.00 hores del dia per al qual ha esta autoritzat el seu ús.
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CAPÍTOL III
Obligació de contribuir
Article 3.1. Neix l’obligació de contribuir amb la utilització de
les instal·lacions abans referides.
Article 3.2. No podrà utilitzar-se cap instal·lació/edifici
municipal sense que prèviament s’hagi fet efectiva la
corresponent taxa, llevat dels casos declarats exempts en la
present ordenança.
CAPÍTOL IV
Subjectes passius
Article 4.1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de
contribuents, les persones naturals o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General tributària que facin ús de les instal·lacions o dels serveis
que es prestin, tant si ho fan amb caràcter individual com
col·lectiu.
Article 4.2. Quan la utilització de les instal·lacions es realitzi de
forma col·lectiva, es considerarà subjecte passiu el sol·licitant.
Article 4.3. Quan el subjecte passiu sigui un club o associació
podrà estendre la utilització objecte de la taxa als seus socis, però
no a altres beneficiaris.
CAPÍTOL V
Bases
Article 5.1. Constituiran la base per a l’exacció de la taxa, les
unitats temporals o d’altre ordre, per a la utilització
d’instal·lacions/edificis.
Article 5.2. Les fraccions d’unitat s’entendran com a unitats
senceres.
CAPÍTOL VI
Tarifes
Article 6. Les tarifes per la utilització de les instal·lacions o la
prestació de serveis esportius seran les que es detallen en aquest
article:
Pavelló Poliesportiu:
Preu: 30 euros/hora o fracció
Fòrum Maria Mercè Marçal:
Preu: 30 euros/hora o fracció
Funeral civil: 100 euros
Casament civil: 100 euros
Biblioteca municipal
Preu: 30 euros/hora o fracció
Sala del Centre Cultural i Recreatiu
Preu: 30 euros/hora o fracció
Casal L’Espiga de Vallverd
Preu: 30 euros/hora o fracció
CAPÍTOL VII
Gestió i recaptació
Article 7.1. Les quotes que es meritin d’aquesta taxa per la
utilització d’instal·lacions municipals es faran efectives abans
d’iniciar la utilització o rebre el servei.
Article 7.2. Aquesta taxa es farà efectiva per autoliquidació (es
pagarà juntament amb la sol·licitud).
Article 7.3. Es dipositarà una fiança en metàl·lic per import de
600,00 euros (excepte funerals civils) que serà retornada, dins
dels 10 dies posteriors al de la finalització dels actes que han
donat lloc a l’ús de les instal·lacions.
En cas de desperfectes es descomptarà el cost de la reparació de
l’import de la fiança.
CAPÍTOL VIII
Exempcions i bonificacions
Article 8.1. Quedaran exempts de pagament de la taxa per la
utilització d’instal·lacions els centres escolars i aquelles entitats
que realitzin actes sense finalitat de lucre.

CAPÍTOL IX
Aprovació i vigència
Article 9. La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la
seva publicació al BOP i seguirà vigent mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació
Ivars d’Urgell, 3 de maig 2012
L’alcalde, Ramon Maria Guiu Pujol

−♦−
AJUNTAMENT DE MAIALS
ANUNCI

4274

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini
d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu
l’Acord plenari de data 29 de març de 2012, inicial aprovatori de
la creació del Reglament municipal regulador del servei públic de
gimnàs municipal de Maials, el text íntegre del qual es fa públic,
per al seu coneixement general i en compliment del previst a
l’article 17.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, del 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
“Primer. Aprovar inicialment el Reglament municipal regulador
del servei públic de gimnàs municipal, amb el següent text:
“REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PUBLIC DE
GIMNÀS MUNICIPAL
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquest reglament és establir les normes que regulen
la planificació d’activitats esportives dins del gimnàs municipal,
per assolir els beneficis següents:
a) Utilització racional i ordenada del gimnàs, tot garantint als
ciutadans/ciutadanes l’accés a les instal·lacions en igualtat de
condicions.
b) aprofitament integral dels recursos disponibles.
c) Coordinació d’esforços i activitats.
d) Fàcil control d’activitats.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquest reglament serà d’aplicació al pavelló poliesportiu
municipal, que és un bé de domini públic, servei públic, destinat
essencialment als fins particulars de l’esport, durant el període
que l’Ajuntament determini per aquesta finalitat.
Article 3. Drets de l’Ajuntament
L’Ajuntament exercirà la intervenció administrativa necessària,
el control, la vigilància i les funcions que impliquin exercici
d’autoritat i siguin de la seva competència a qualsevol activitat
que es desenvolupi en el gimnàs.
Atès que les instal·lacions admeten un aforament límit de
persones, l’Ajuntament pot impedir l’accés a més
usuaris/usuàries una vegada superat l’aforament.
L’aforament màxim donat les dimensions de la sala i la quantitat
d’elements queda autoritzada per a 20 persones. No es podrà
romandre en el recinte en concepte de visita, tertúlia o altres
formes presencials; ja que es un espai de treball no un local de
tertúlia.
Article 4. Activitats i organització del gimnàs
En el gimnàs es podran practicar les activitats esportives que les
seves instal·lacions permetin.
Mitjançant resolució d’Alcaldia motivada, a instància del regidor
Delegat d’Esports, es fixarà l’horari d’utilització, així com el
tancament per vacances o reparacions, fet que es farà públic
mitjançant edictes i rètols informatius.
Caldrà que els usuaris sol·licitin, la inscripció i que s’apuntin en
una fulla d’afluència per evitar la saturació.
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TÍTOL II
Drets i obligacions dels/de les usuaris/usuàries del gimnàs.
Normes
CAPÍTOL I
Aspectes generals
Article 5. Entrada al recinte
L’entrada al recinte esportiu es realitzarà de conformitat amb
alguna de les modalitats següents:
1. Abonament de la taxa establerta en l’ordenança fiscal aprovada
per l’Ajuntament, la qual s’efectuarà en el moment que es
sol·liciti la prestació del servei.
No es permetrà l’entrada d’animals llevat de, gossos pigalls
sempre que estiguin degudament identificats, realitzin la seva
tasca i compleixin les condicions d’higiene i seguretat.
Article 6. Prohibicions dins del recinte
No es permet fumar, menjar ni beure begudes alcohòliques dins
del recinte, ni introduir i utilitzar qualsevol element de vidre o
altre material tallant.
No es permet cridar, corre en el recinte i en general tota activitat
que pugui molestar als demés usuaris.
Article 7. Responsable de les pèrdues o sostraccions
L’Ajuntament de Maials no es fa responsable de les pèrdues o
sostraccions que es produeixin en el recinte. Es recomana no
portar objectes de valor.
Article 8. Drets de l’usuari
Els/Les usuaris/usuàries tenen dret a utilitzar el gimnàs conforme
a la seva naturalesa, les activitats autoritzades i les normes
federatives i les d’aquesta ordenança que reglamenta el seu ús.
Article 9. Reclamacions i suggeriments
Qualsevol usuari/usuària té dret a formular les reclamacions i
suggeriments
que
considerin
oportunes
davant
l’encarregat/encarregada del gimnàs o per escrit davant
l’Alcaldia, fet pel qual es facilitarà full de reclamacions.
CAPÍTOL II
Serveis esportius
Article 10. Serveis de les Instal·lacions
Les instal·lacions del gimnàs consten dels serveis següents:
- Lavabo, vestuaris i dutxes.
- Sala d’aparells
- Farmaciola
Article 11. Normes dels serveis d’accessos, serveis i farmaciola
Els serveis d’accessos, serveis i farmaciola es regiran per les
normes següents:
a) L’abonat/abonada i usuari/usuària utilitzarà aquestes zones per
a la funció que aquestes defineixen.
b) Es receptaran en tot moment les indicacions de
l’encarregat/encarregada de la instal·lació.
c) Ajudarà a mantenir la instal·lació neta, tot col·laborant amb
l’encarregat/encarregada i utilitzant les papereres que estan
distribuïdes per les diferents zones.
d) Ha de respectar i tenir cura en tot moment de l’equipament,
mobiliari, etc.
e) Ha de mantenir les bones maneres i decència, respectant la
resta d’abonats/abonades i usuaris/usuàries en la seva faceta
social i esportiva.
f) Existeix un servei de farmaciola a disposició dels
abonats/abonades i usuaris/usuàries on es realitzarà sempre la
primera cura d’urgència.
Article 12. Normes dels serveis esportius
Els serveis esportius es regiran per les normes següents:
a) Per poder accedir a l’ús del gimnàs, cal estar al corrent del
pagament. Els rebuts s’abonaran abans del dia 5 de cada mes.
b) Per higiene és obligatori l’ús de tovallola que es col·locarà
sobre les màquines abans d’utilitzar-les.
c) Després d’utilitzar el material es deixarà al seu lloc.
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d) Els menors de 16 anys no podran accedir al gimnàs. En edats
compreses entre els 16 i els 18 anys serà necessària autorització
paterna.
e) Després de cada sessió de spinning l’usuari netejarà la seva
bicicleta.
f) Cap abonat/abonada pot excedir més de 30 minuts en les
màquines d’exercici cardiovascular.
g) La capacitat màxima de la sala es limita a un màxim de 20
persones, serà el/la monitor/a qui en darrera instància determini
el seu límit.
h) Es recomana sol·licitar un programa d’entrenament
individualitzat al/a la monitor/a del gimnàs, així com demanar
assessorament sobre qualsevol dubte que es tingui.
i) Tot usuari està obligat a vetllar pel bon estat de conservació de
les instal·lacions i serveis, impedint i/o denunciant tot acte que
sigui un deteriorament de les mateixes, advertint als responsables
quant observin anomalies en les instal·lacions o en el material de
les mateixes. Els usuaris no podran manipular mecànicament les
màquines, els engranatges o les politges, si fós necessari fer-ho
s’avisarà al personal autoritzat.
j) L’Ajuntament, com a regla general, no disposarà de monitors
ni de personal especialitzat que dirigeixi l’ús dels aparell, per lo
que la utilització dels mateixos es fa sota la pròpia responsabilitat
de l’usuari. No obstant, podrà haver-hi col·laboradors que duguin
a terme les tasques esmentades, sense que això disminueixi o
suprimeixi la responsabilitat de l’usuari.
k) L’Ajuntament disposa d’una assegurança de Responsabilitat
Civil; però no disposa ni respon dels riscs d’accidents derivats de
la pròpia activitat autoritzada, assegurança que anirà a càrrec dels
usuaris.
Article 13. Normes de vestuari per utilitzar dins de la instal·lació
El vestuari per utilitzar dins de la instal·lació es regirà per les
normes següents:
a) Per qualsevol activitat esportiva que es realitzi, el vestuari
mínim constarà de samarreta i/o dessuadora, pantaló i sabatilles
d’esport; no es pot realitzar cap activitat sense samarreta.
b) No està permès utilitzar calçat de carrer en els espais esportius.
S’utilitzarà un d’ús adequat per a l’activitat esportiva practicada
que l’encarregat/encarregada pot demanar per a la seva
comprovació.
Article 14. Horaris de les activitats
Els horaris de les activitats s’exposaran sempre en el tauler
d’anuncis del gimnàs.
L’Ajuntament es reserva la facultat de tancar temporalment les
instal·lacions per neteja o manteniment de la maquinaria o per
qualsevol acte que estimi oportú.
CAPÍTOL III
Personal de la instal·lació
Article 15. Personal a càrrec del gimnàs
El personal a càrrec de la instal·lació del gimnàs tindrà les
funcions següents:
a) Obertura i tancament de les instal·lacions del gimnàs.
b) Tenir cura que les activitats interiors es realitzin amb
normalitat.
c) Vetllar pel bon ordre, neteja i ús adequat de les instal·lacions.
d) Atendre els suggeriments, queixes i reclamacions que es
formulin, i transmetre-les en tot cas a l’Alcaldia.
e) Totes les funcions que estableixi aquest reglament o aquelles
que l’Alcaldia o la Conselleria delegada del servei o director de
la instal·lació li encomani.
CAPÍTOL IV
Infraccions i sancions
Article 16. Infraccions
Es considera com a infracció d’aquest reglament, l’incompliment
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total o parcial de les obligacions o prohibicions establertes en
aquesta.
De conformitat amb l’article 140 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, la classificació de les
infraccions es la següent:
1. Les infraccions a les ordenances locals a que fa referència
l’article anterior, es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Seran molt greus les infraccions que suposin:
a) Una pertorbació rellevant de la convivència que afecta de
manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l’exercici
de drets legítims d’altres persones, al normal desenvolupament
d’activitats de tota classe de conformitat amb la normativa
aplicable o a la salubritat o ornament públic, sempre que es tracti
de conductes subsumibles en els tipus previstos en el capítol IV
de la Llei 1/1992, de 21 de febrer, de Protecció de la Seguretat
Ciutadana.
b) L’impediment de l’ús d’un servei públic per altra o altres
persones amb dret a la seva utilització.
c) L’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal
funcionament d’un servei públic.
d) Els actes de deteriorament greu i rellevants d’equipaments,
infrastructures, instal·lacions o elements d’un servei públic.
e) L’impediment d’ús d’un espai públic per altra o altres persones
amb dret a la seva utilització.
Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de
qualsevol de les seves instal·lacions i elements, sigui mobles o
immobles, no derivats d’alteracions de la seguretat ciutadana.
2. Els demés infraccions es classificaran en greus i lleus, d’acord
amb els següents criteris:
a) La intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquilitat o
en el pacífic exercici dels drets d’altres persones o activitats.
b) La intensitat de la pertorbació causada a la salubritat o
ornaments públics.
c) La intensitat de la pertorbació ocasionada en l’ús d’un servei
públic o d’un espai públic per part de les persones amb dret a
utilitzar-los.
d) La intensitat de la pertorbació ocasionada en el normal
funcionament d’un servei públic.
e) La intensitat dels danys ocasionats als equipament,
infrastructures, instal·lacions o elements d’un servei o d’un espai
públic.
Article 17. Potestat sancionadora
La potestat sancionadora de les infraccions comeses en aquesta
matèria s’atribueix als alcaldes, tal com estableix l’article 21.1.n)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim
local.
El procediment sancionador es regirà pel Reial Decret
1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
Article 18. Sancions
De conformitat amb l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, les multes per infracció
d’ordenances locals respectaran les quanties següents:
- Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros.
- Infraccions greus: fins a 1.500 euros.
- Infraccions lleus: fins a 750 euros.
En l’aplicació de les sancions cal tenir en compte l’existència
d’intencionalitat o reiteració i la naturalesa dels perjudicis
causats.
Disposició final
Aquest reglament, es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, i no entrarà en vigor fins que es publiqui
completament el seu text i hagi transcorregut el termini que
preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora

de les bases del règim local, que romandrà en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa.”
Contra l’acord definitiu de la modificació de l’ordenança fiscal es
podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció del
contenciós, en el termini de dos mesos comptats des de la
publicació d’aquest anunci i del text íntegre de l’ordenança al
Butlletí Oficial de la Província.
Maials, 17 de maig de 2012
L’alcalde, David Masot Florensa

−♦−
AJUNTAMENT DE MAIALS
EDICTE

4331

Aprovació definitiva del pressupost 2012
Havent-se exposat al públic el pressupost per a l’exercici de
2012, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball,
segons s’anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número
50, de data 10 d’abril de 2012, i aprovat definitivament, es fa
públic a continuació el pressupost resumit a nivell de capítols, la
plantilla orgànica i la relació de llocs de treball, en compliment
del que disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012
RESUM D’INGRESSOS PER CAPÍTOLS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 7

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Total pressupost d’ingressos

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 6
Capítol 9

Remuneració del personal
Compra de béns corrents i serveis
Interessos
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers
Total pressupost despeses

199.000,00
20.000,00
222.100,00
343.704,84
49.100,00
68.870,00
902.774,84

RESUM DE DESPESES PER CAPÍTOLS
259.705,72
378.359,61
21.124,04
31.000,00
138.870,00
73.715,47
902.774,84

PLANTILLA ORGÀNICA I RELACIÓ DE LLOCS
A) Personal funcionari de carrera
1. Funcionaris d’Habilitació nacional
1.1. Subescala: Secretaria Intervenció
Grup de classificació. A2
2. Escala Administració general
2.1. Subescala: Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa; Grup: C;.CD: 11; CE: sí
3. Escala Administració especial
3.1. Subescala Serveis especials
Personal d’oficis; Grup: E; CD: 14; CE: sí
B) Personal laboral
Auxiliar administrativa (2)
Oficis varis (2)
Serveis de neteja (2)
Mestra Llar d’infants (1)
Auxiliar Llar d’infants (1)
Cuinera menjador escolar (1)
Monitora menjador escolar (2)
Socorristes piscines (2)
RELACIÓ DE LLOCS
1. De personal funcionari
Número d’ordre: 1
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Lloc de treball: Secretaria Intervenció
Grup de classificació: A2
Nivell de complement de destí: 16
Complement específic: sí
Nombre de places: 1
Vacant
Número d’ordre 2
Lloc de treball: personal d’oficis
Grup de classificació: E
Nivell de complement de destí: 14
Complement específic: sí
Nombre de places: 1
Coberta
Número d’ordre 3
Lloc de treball: auxiliar administrativa
Grup de classificació: C2
Nivell de complement de destí: 11
Complement específic: sí
Nombre de places: 1
Vacant
2. De personal laboral
A) Personal laboral fix
A.1) Personal laboral d’activitat continua i jornada completa
Número d’ordre 1.
Lloc de treball: administrativa
Categoria professional: auxiliar administrativa
Tipus de contractació: indefinida
Número d’ordre 2
Lloc de treball: oficis varis
Categoria professional: peó oficis varis
Tipus de contractació: indefinida
Número d’ordre 3
Lloc de treball: oficis varis
Categoria professional: peó manteniment
Tipus de contractació: indefinida
A.2) Personal laboral d’activitat continua a temps parcial
Número d’ordre 4
Lloc de treball: serveis de neteja
Categoria professional: netejadora
Tipus de contractació: indefinida i a temps parcial
Número d’ordre 5
Lloc de treball: auxiliar administrativa
Categoria professional: auxiliar administrativa
Tipus de contractació: indefinida i a temps parcial
B) Personal laboral temporal, amb caràcter habitual i amb
jornada completa o parcial
Número d’ordre 6
Lloc de treball: mestra Llar d’infants
Categoria professional: mestra
Tipus de contractació: temporal, curs lectiu
Número d’ordre 7
Lloc de treball: auxiliar Llar d’infants
Categoria professional: auxiliar Llar d’Infants
Tipus contractació: temporal, curs lectiu
Número d’ordre 8
Lloc de treball: cuinera menjador escolar
Categoria professional: cuinera
Tipus contractació: temporal, curs lectiu
Número d’ordre 9
Lloc de treball: monitora menjador escolar
Categoria professional: monitor menjador
Tipus contractació: temporal, curs lectiu
Número d’ordre 10
Lloc de treball: monitora menjador escolar
Categoria professional: monitor lleure
Tipus contractació: temporal, curs lectiu

Número d’ordre 11
Lloc de treball: socorristes piscines
Categoria professional: socorrista aquàtic
Tipus de contractació: temporal campanya
Número d’ordre 12
Lloc de treball: socorristes piscines
Categoria professional: socorrista aquàtic
Tipus de contractació: temporal campanya
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 del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Maials, 17 de maig de 2012
L’alcalde, David Masot Florensa

−♦−
AJUNTAMENT DE PONTS
ANUNCI

4249

Sobre aprovació inicial d’un projecte bàsic d’obra
La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de 3 d’abril
de 2012, va acordar d’aprovar inicialment el projecte bàsic de
l’obra “Rehabilitació de la Casa Samarra com a punt
d’informació cultural, turística i tecnològica”, redactat per
l’arquitecta Ester Ros Baró, amb un pressupost total per contracta
de 292.849,54 euros
De conformitat amb el que estableix l’article 235.2.c) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i articles 37.2 i
38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el projecte
s’exposa al públic per un termini de 30 dies, a comptar a partir de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOPL, durant els
quals es podrà examinar a la Secretaria municipal i presentar les
al·legacions que es considerin oportunes. Finalitzat aquest
termini sense que hagi estat presentada cap al·legació, aquest
projecte bàsic esdevindrà definitivament aprovat, sense
necessitat d’ haver d’adoptar cap altre acord.
Ponts, 17 de maig de 2012
L’alcaldessa, Ma. Antònia Pubill Carro

−♦−
AJUNTAMENT DE SANT GUIM DE FREIXENET
EDICTE

4376

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós
de la Llei d’Hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març; l’article 111 de la Llei 7/85, 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
l’Ajuntament en sessió plenària amb data 29 de març de 2012
aprovà provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal
núm. 13 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 51 de 12 d’abril de 2012 i atès que ha
transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, han
esdevingut definitius i en annex a aquest edicte es publica el text
íntegre de l’ordenança modificada.
Contra l’acord d’aprovació definitiva es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la
publicació d’aquest edicte al BOP.
Sant Guim de Freixenet, 22 de maig de 2012
L’alcalde-president, Pere Solé Vendrell
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ANNEX
Tarifa primera. Subministrament aigua
Quota de subministrament ..................................14,50€/trimestre
Consum fins a 15 m3 .................................................0,3800€/m3
Consum de 15 a 45 m3 ..............................................0,7500€/m3
Consum de 45 a 100 m3 ............................................0,9500€/m3
Consum a partir de 100 m3........................................1,0800€/m3
Tarifa segona. Connexions i altres
Drets de connexió:
Escomesa domèstica...........................................................99,18€
Escomesa industrial..........................................................132,24€
Fiances:
Als efectes de donar compliment al que estableix l’article 22 del
Decret 147/1997, de 10 de juny, es fixa en 12,02€ la fiança que
hauran d’abonar els sol·licitants del servei, en concepte de
formalització del contracte.
Comptadors per obres menors
66,12€
Comptadors per obres majors
192,58€
Per venda i canvi de comptador s’aplicarà el cost de compra o
canvi suportat per l’Ajuntament incrementat en un 6%, per
despeses administratives.
Les noves connexions seran inspeccionades pels serveis tècnics.
Indicar que en la part no modificada en els punts anteriors,
l’ordenança continuarà vigent fins que no s’acordi la seva
modificació o derogació.

−♦−
AJUNTAMENT DE SARROCA DE BELLERA
EDICTE

4351

Havent-se exposat al públic el pressupost general per a l’exercici
de 2012, juntament amb la relació de llocs de treball, segons
s’anuncià en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número
47 de 5 d’abril de 2012, i aprovat definitivament, es fa públic a
continuació el resum per capítols del pressupost i la relació de
llocs de treball:
PRESSUPOST D’INGRESSOS
1. Impostos directes.......................................................47.150,00
2. Impostos indirectes......................................................8.100,00
3. Taxes i altres ingressos ..............................................11.900,00
4. Transferències corrents..............................................99.331,85
5. Ingressos patrimonials.................................................4.820,00
6. Alienació d’inversions reals ........................................6.000,00
7. Transferències de capital .........................................275.041,65
Total ingressos .............................................................454.343,50
PRESSUPOST DE DESPESES
1. Despeses de personal.................................................47.700,00
2. Despeses de béns corrents i serveis.........................118.895,00
3. Despeses financeres.............................................................750
4. Transferències corrents................................................1.550,00
6. Inversions reals........................................................278.561,50
9.Passius financers...........................................................6.887,00
Total de despeses .........................................................454.343,50
PLANTILLA DE PERSONAL
I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
GRUP

FUNCIONARIS
Secretari - Interventor
Tècnica d’Administració
General
* Habilitada com a Secretària –
Interventora
LABORALS
Indefinits
Auxiliar
Administrativa

NIVELL

DOTACIÓ OBSERVACIONS

A1

20

1

Vacant

A1

20

1

Ocupada
interinament

Contra l’expedient de pressupost general de 2011, i d’acord amb
l’article 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, 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.
Sarroca de Bellera, 16 de maig de 2012
L’alcalde, Josep Ramon Lloret Loan

−♦−
AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
EDICTE

4353

Havent-se aprovat inicialment el pressupost per a l’exercici de
2012, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball, segons
s’anuncia en el BOP núm. 56, de 21 d’abril de 2012, i al no haver
estat motiu de cap mena de reclamació, al·legació, i etc., atès
l’establert en l’art. 169.1 de la Llei reguladora d’hisendes locals,
es aprovat definitivament, fent-se públic a continuació el
pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla orgànica i la
relació de llocs de treball.
INGRESSOS
CAPÍTOL I DENOMINACIÓ

IMPORT

1. Impostos directes
137.000,00
2. Impostos indirectes ..................................................................................12.000,00
3. Taxes, preus públics i altres .....................................................................63.320,00
4. Transferències corrents .........................................................................160.000,00
5. Ingressos patrimonials .............................................................................16.425,00
6. Alienació d’inversions ...............................................................................56.000,00
7. Transferències de capital .......................................................................343.514,00
9. Passius financers .....................................................................................45.396,52
Total pressupost d’ingressos .....................................................................833.655,52
DESPESES
CAPÍTOL I DENOMINACIÓ

IMPORT

1. Despeses de personal
129.408,00
2. Despeses en béns corrents i serveis .....................................................210.513,00
3. Despeses financeres ...............................................................................15.777,00
4. Transferències corrents ...........................................................................17.640,00
6. Inversions reals ......................................................................................444.721,52
9. Passius financers .....................................................................................15.596,00
Total pressupost de despeses ...................................................................833.655,52
PLANTILLA ORGÀNICA EXERCICI DE 2012
Càrrecs electes
NÚM. PLACES

CÀRREC

DEDICACIÓ

1
PERSONAL FUNCIONARI
Funcionari d’habilitació nacional

Alcalde

Parcial

NÚM.

DENOMINACIÓ DE LA
PLAÇA

1
Secretari-Interventor
PERSONAL LABORAL

GRUP
DE
CLASSIF.

NIVELL. COMPLEMENT COMPLEMENT
COMPL. ESPECÍFIC
PRODUCTIVITAT
DESTÍ

C1

16

Sí

NÚM.
DENOMINACIÓ DE LA
PLACES PLAÇA O LLOC

CATEGORIA
PROFESSIONAL

2
1

Oficial 2na.
Auxiliar

Empleat serveis múltiples i diversos
Auxiliar administratiu

Indefinit
Determinada

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GENÉ AMORÓS Mario
ALÀ BLANCH Jaume
FONT MONTPEAT Joana
VILALTA BATLLE Rossend
GONZALEZ CAPDEVILA Marc

Alcalde
Secretari-Interventor
Auxiliar Adminstratiu
Empleat Serveis Múltiples
Empleat Serveis Diversos

−♦−
Indefinida

DURADA DEL
CONTRACTE

RELACIÓ DE PERSONAL I LLOCS DE TREBALL
COGNOMS I NOM

La Sentiu de Sió, 17 de maig de 2012
L’Alcalde (il·legible)

1

Sí
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AJUNTAMENT DE SERÒS
EDICTE

4524

El Ple de l’Ajuntament de Seròs, en sessió de data 28 de maig de
2012, va acordar publicar i sotmetre a informació pública l’avanç
del Pla d’ordenació urbanística municipal, pel termini de 30 dies.
La consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de
l’Ajuntament de Seròs, a Pl. les Escoles, núm. 1, de dilluns a
divendres d’11.00 a 13.00 hores i a la plana web www.seros.cat
Contra aquest acord, per tractar-se d’actes administratius de
tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.
Seròs, 28 de maig de 2012
L’alcalde-president, Gabriel Pena Remolà

−♦−
AJUNTAMENT DEL SOLERÀS
ANUNCI

4334

En data 26 d’abril de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar
provisionalment l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit
extraordinari núm. 1/2011, finançat mitjançant majors i/o nous
ingressos efectivament recaptats, del pressupost vigent de la
corporació, així com amb romanent de tresoreria de l’exercici
anterior, el qual s’exposa al públic a la Secretaria de
l’Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la
publicació al BOP, durant els quals s’admetran reclamacions
davant d’aquesta corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.
El Soleràs, 17 de maig de 2012
L’alcalde, Jordi Segura Sarlé

−♦−
AJUNTAMENT DE SORIGUERA
ANUNCI

4384

Com que no s’han presentat al·legacions durant el termini
d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu
l’Acord plenari provisional de l’Ajuntament de Soriguera,
adoptat amb data 28 de març de 2012, sobre imposició de
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana i aprovació de la seva ordenança fiscal reguladora, l’acord
d’aprovació i el text íntegre de la qual es fa pública, d’acord amb
l’article 17.4 del Reial Decret 2/2004, del 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El Ple de la Corporació, per quatre vots a favor dels regidors Srs.
Albert Vilardell Capell, Albert Arcalís Vidal, Mª Pilar de Visa Riu
i Josep Cortina Bullich i tres abstencions dels regidors els Srs.
Manuel Muñoz Coll, Jesús Martín Martín i Josep Ramon
Fondevilla Isus , acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la imposició en aquest terme
municipal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana i la seva ordenança fiscal reguladora, d’acord
amb el text que figura als antecedents.
Segon. Exposar al públic l’anterior acord mitjançant un anunci
que s’inserirà al tauler d’anuncis municipal durant el termini de
trenta dies hàbils, que començarà a comptar a partir del dia
següent a la publicació de l’esmentat anunci al Butlletí Oficial de
la Província de Lleida, dins del qual els interessats podran
examinar l’expedient i presentar les al·legacions que creguin
oportunes.
Tercer. En cas que no es presentin al·legacions a l’expedient en
el termini anteriorment indicat, l’acord s’entendrà definitivament
aprovat, sense necessitat d’acord plenari, d’acord amb l’article
17.3 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.”
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Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana
ÍNDEX D’ARTICLES
Article 1. Fonament legal
Article 2. Naturalesa jurídica
Article 3. Fet imposable
Article 4. Terrenys de naturalesa urbana
Article 5. Supòsits de no subjecció
Article 6. Exempcions objectives
Article 7. Exempcions subjectives
Article 8. Bonificacions
Article 9. Subjectes passius
Article 10. Base imposable
Article 11. Quota tributària
Article 12. Meritació de l’impost
Article 13. Devolucions
Article 14. Gestió
Article 15. Comprovacions
Article 16. Inspecció
Article 17. Infraccions
Disposició final
Annex I
Article 1. Fonament legal
Aquesta entitat local, fent ús de les facultats contingudes als
articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i d’acord amb el
que disposen els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, i d’acord amb el que
disposa l’article 15 segons el que s’estableix a l’article 59.2 del
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de
la qual atenen al que es preveu als articles 104 i següents de
l’esmentat 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’ordenança serà aplicable a tot el terme municipal.
Article 2. Naturalesa jurídica
L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana és un tribut directe, que no té caràcter periòdic.
Article 3. Fet imposable
El fet imposable de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana està constituït per l’increment de
valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana, que es
posa de manifest a conseqüència de:
- La transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol.
- La constitució o transmissió de qualsevol Dret Real de gaudi,
limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.
El títol podrà consistir en:
a) Negoci jurídic mortis causa, tant en successió testada com ab
intestato.
b) Negocio jurídic intervivos, tant onerós com gratuït.
c) Alienació a subhasta pública.
d) Expropiació forçosa.
Article 4. Terrenys de naturalesa urbana
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana:
a) Sòl urbà.
b) Sòl urbanitzable o assimilat per comptar amb les facultats
urbanístiques inherents al sòl urbanitzable a la Legislació
urbanística aplicable.
c) Els terrenys que disposin de vies pavimentades o encintat de
voreres i comptin, a més a més, amb clavegueram,
subministrament d’aigua, subministrament d’energia elèctrica i
enllumenat públic.
d) Els ocupats per construccions de naturalesa urbana.
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e) Els terrenys que es fraccionen en contra del que es disposa a la
Legislació agrària, sempre que aquest fraccionament en desvirtuï
l’ús agrari.
Article 5. Supòsits de no subjecció
No està subjecte a aquest Impost l’increment de valor que
experimenten els terrenys que tinguin la consideració de rústics a
efectes de l’impost sobre béns immobles.
No es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits
d’aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la
societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en pagament
d’elles es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en
pagament dels seus havers comuns.
Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits de
transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels
fills, com a conseqüència del compliment de Sentències en els
casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin
sigui el règim econòmic matrimonial.
Article 6. Exempcions objectives
Estan exempts d’aquest Impost els increments de valor que es
manifestin a conseqüència dels actes següents:
a) La constitució i transmissió de qualssevol drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre
delimitat com a Conjunt Històric-Artístic, o hagin estat declarats
individualment d’interès cultural, segons el que s’estableix a la
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol,
quan els seus propietaris o titulars de Drets Reals acreditin que
han realitzat a càrrec seu obres de conservació, millora o
rehabilitació en aquests immobles.
Article 7. Exempcions subjectives
Igualment, estan exempts d’aquest impost els increments de
valor corresponents quan l’obligació de satisfer aquest Impost
recaigui sobre les següents persones o entitats:
a) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a les que
pertanyi el municipi, així com els seus respectius organismes
autònoms de l’estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg
de les comunitats autònomes i de les esmentades entitats locals.
b) El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o
en les que s’integri aquest municipi, així com les seves
respectives entitats de dret públic de caràcter anàleg als
organismes autònoms de l’estat.
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o
benèfico-docents.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social, i les mutualitats de
previsió social regulades per la llei 30/1995, de 8 de novembre,
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte
dels terrenys afectats a aquestes.
f) La Creu Roja Espanyola.
g) Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut
l’exempció en tractats o convenis internacionals.
Article 8. Bonificacions
S’estableix una bonificació del 95% de la quota íntegra de
l’impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o
constitució de Drets Reals de gaudi limitatius del domini,
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels
descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants.
Article 9. Subjectes passius
És subjecte passiu de l’Impost a títol de contribuent:
a) Transmissions gratuïtes. En les transmissions de terrenys o en
la constitució o transmissió de Drets Reals de gaudi limitatius del
domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’Entitat a la
que fa referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor
de la qual es constitueixi o transmeti el Dret Real de què es tracti.
b) Transmissions oneroses. En les transmissions de terrenys o en
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la constitució o transmissió de Drets Reals de gaudi limitatius del
domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a la
que fa referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, que transmeti el terreny, o que
constitueixi o transmeti el Dret Real de què es tracti.
En els supòsits a què fa referència la lletra b) de l’apartat anterior,
tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent,
la persona física o jurídica, o l’entitat a què fa referència l’article
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
que adquireixi el terreny o a favor del qual es constitueixi o
transmeti el Dret Real de què es tracti, quan el contribuent sigui
una persona física no resident a Espanya.
Article 10. Base imposable
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per
l’increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana posat
de manifest al moment de la meritació i experimentat al llarg
d’un període màxim de vint anys.
A efectes de la determinació de la base imposable, s’haurà de
tenir en compte el valor del terreny al moment de la meritació,
d’acord amb el que es preveu als apartats 2 i 3 d’aquest article, i
el percentatge que correspongui en funció del que es preveu al
seu apartat 4.
2. Per determinar l’import exacte del valor del terreny al moment
de la meritació, s’han de distingir les següents regles:
2.1. En les transmissions de terrenys, el seu valor al moment de
la meritació serà el que tinguin determinat en aquell moment a
efectes de l’impost sobre béns immobles.
No obstant això, quan aquest valor sigui conseqüència d’una
ponència de valors que no reflecteixi modificacions de
planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de
l’esmentada ponència, es podrà liquidar provisionalment aquest
impost segons ell mateix. En aquests casos, en la liquidació
definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys quan s’hagi obtingut
d’acord amb els procediments de valoració col·lectiva que
s’instrueixin, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data
no coincideixi amb la d’efectivitat dels nous valors cadastrals,
aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que
corresponguin, establerts a aquest efecte a les Lleis de
Pressupostos Generals de l’Estat.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana o integrat
en un bé immoble de característiques especials, al moment de la
meritació de l’impost, no tingui determinat valor cadastral en
aquell moment, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan
es determini l’esmentat valor cadastral, referint aquest valor al
moment de la meritació.
2.2. En la constitució i transmissió de Drets Reals de gaudi
limitatius del domini, els percentatges anuals continguts a
l’apartat 4 d’aquest article, s’aplicaran sobre la part del valor
definit a la lletra anterior que representi, respecte d’ell mateix, el
valor dels esmentats drets calculat mitjançant l’aplicació de les
normes fixades a efectes de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats.
Especialment, seran d’aplicació les següents normes:
a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al
valor total dels béns, tenint en compte el 2% per cada període
d’un any, sense excedir del 70%.
b) En els usdefruits vitalicis s’estimarà que el valor és igual al
70% del valor total dels béns quan l’usufructuari tingui menys de
vint anys, minorant, a mesura que augmenta l’edat, en la
proporció d’un 1% menys per cada any més amb el límit mínim
del 10% del valor total.
c) L’usdefruit constituït a favor d’una persona jurídica, si
s’establís per un termini superior a trenta anys o per temps
indeterminat, es considerarà fiscalment com una transmissió de
plena propietat subjecta a condició resolutòria.
d) El valor dels Drets Reals d’ús i habitació serà el que resulti
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d’aplicar al 75% del valor dels béns sobre els que es van imposar,
les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals
o vitalicis, segons els casos.
e) Els Drets Reals no inclosos en apartats anteriors s’imputaran
pel capital, preu o valor que les parts haguessin pactat al
constituir-los, si fos igual o superior que el que resulti de la
capitalització a l’interès bàsic del Banc d’Espanya de la renda o
pensió anual, o aquest mateix si aquell fos inferior.
2.3. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més
plantes sobre un edifici o terreny, o del dret de realitzar la
construcció sota sòl sense implicar l’existència d’un dret real de
superfície, els percentatges anuals continguts a l’apartat 4
d’aquest article s’aplicaran sobre la part del valor definit al
paràgraf a) que representi, respecte d’ell mateix, el mòdul de
proporcionalitat fixat a l’escriptura de transmissió o, si no, el que
resulti d’establir la proporció entre la superfície o volum de les
plantes a construir en sòl o subsòl i la total superfície o volum
edificats un cop construïdes aquestes plantes.
2.4. En els supòsits d’expropiacions forçoses, els percentatges
anuals continguts a l’apartat 4 d’aquest article s’aplicaran sobre
la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat
que el valor definit al paràgraf a) de l’apartat 2 anterior fos
inferior, en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.
3. Actualització del valor cadastral.
Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència
d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general,
s’agafarà, com a valor del terreny, o de la part d’aquest que
correspongui segons les regles contingudes a l’apartat anterior,
l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals la
reducció del 40% als cinc primers anys.
La reducció prevista en aquest apartat no serà d’aplicació als
supòsits en els que els valors cadastrals resultants del
procediment de valoració col·lectiva a què aquest fa referència
siguin inferiors als vigents fins a aquell moment.
El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor
cadastral del terreny abans del procediment de valoració
col·lectiva.
4. Sobre el valor del terreny al moment de la meritació, derivat
del que es disposa als apartats 2 i 3 anteriors, s’aplicarà el següent
percentatge anual:
a) Període d’un fins a cinc anys: 2,6.
b) Període de fins a deu anys: 2,4.
c) Període de fins a quinze anys: 2,2.
d) Període de fins a vint anys: 2,1.
Per determinar el percentatge, s’aplicaran les regles següents:
1a. L’increment de valor de cada operació gravada per l’Impost
es determinarà segons el percentatge anual fixat per
l’Ajuntament per al període que comprengui el nombre d’anys al
llarg dels quals s’hagi posat de manifest aquest increment.
2a. El percentatge a aplicar sobre el valor del terreny al moment
de la meritació serà el que resulti de multiplicar el percentatge
anual aplicable a cada cas concret pel nombre d’anys al llarg dels
quals s’hagi posat de manifest l’increment del valor.
3a. Per determinar el percentatge anual aplicable a cada operació
concreta d’acord amb la regla 1a i per determinar el nombre
d’anys pels que s’ha de multiplicar aquest percentatge anual
d’acord amb la regla 2a, només es consideraran els anys complets
que integrin el període de posada de manifest de l’increment de
valor, sense que a aquests efectes puguin considerar-se les
fraccions d’anys d’aquest període.
Els percentatges anuals fixats a aquest apartat podran ser
modificats per les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.
Article 11. Quota tributària
La quota tributària serà el resultat d’aplicar a la base imposable
el tipus de gravamen del 20%.
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Article 12. Meritació de l’impost
L’Impost es merita:
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós
o gratuït, inter vivos o mortis causa, a la data de la transmissió.
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol Dret Real de gaudi
limitatiu del domini, a la data en què tingui lloc la constitució o
transmissió.
Als efectes del que es disposa es considerarà com a data de
transmissió:
a) Als actes o contractes inter vivos, la de l’atorgament del
document públic.
b) Quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació
o inscripció en un Registre Públic o la del seu lliurament a un
funcionari públic per raó del seu ofici.
c) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del
causant.
d) En les subhastes judicials, administratives o notarials, es
prendrà la data de la Interlocutòria o Providència que n’aprova la
rematada.
e) En les expropiacions forçoses, la data de l’Acta d’ocupació i
pagament.
f) En el cas d’adjudicació de solars que s’efectuïn per Entitats
urbanístiques a favor de titulars de drets o unitats d’aprofitament
diferents dels propietaris originàriament aportants dels terrenys,
la protocol·lització de l’Acta de reparcel·lació.
Article 13. Devolucions
Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament
per Resolució ferma haver-se produït la nul·litat, rescissió o
resolució de l’acte o contracte determinant de la transmissió del
terreny o de la constitució o transmissió del Dret Real de gaudi
sobre el terreny, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de
l’Impost satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagi
produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini
de cinc anys des que la resolució va quedar ferma, entenent-se
que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els
interessats hagin d’efectuar les recíproques devolucions a què fa
referència l’article 1295 del Codi Civil. Encara que l’acte o
contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o
resolució es declarés per incompliment de les obligacions del
subjecte passiu de l’Impost, no hi haurà cap possibilitat de
devolució.
Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts
contractants, no serà procedent la devolució de l’Impost satisfet i
es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. Com a mutu
acord s’estimarà l’avinença en acte de conciliació i el simple
assentiment a la demanda.
En els actes o contractes en els que hi hagi alguna condició, la
seva qualificació es farà segons les prescripcions contingudes al
Codi Civil. Si fos suspensiva, no es liquidarà l’Impost fins que
aquesta es compleixi. Si la condició fos resolutòria, sens dubte
s’exigirà l’Impost, sota reserva, quan la condició es compleixi, si
es fa l’oportuna devolució segons la regla de l’apartat anterior.
Article 14. Gestió
14.1. Declaració.
1. Els subjectes estaran obligats a presentar davant l’Ajuntament
corresponent la declaració, segons el model que aquest determini
(consulti el model que s’adjunta a l’Annex I).
2. Aquesta declaració s’haurà de presentar en els terminis
següents, a comptar a partir de la data en què es produeixi la
meritació de l’Impost:
a) Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini serà de trenta dies
hàbils.
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis
mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
A la declaració s’acompanyarà el document on constin els actes
o contractes que originen la imposició.
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3. Amb independència del que es disposa al punt anterior
d’aquest article, estan obligats a comunicar a l’Ajuntament la
realització del fet imposable en els mateixos terminis que els
subjectes passius:
a) En els supòsits de l’article 9.a) de l’ordenança, sempre que
s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la
persona que constitueixi o transmeti el Dret Real de què es tracti.
b) En els supòsits de l’article 9.b) de l’ordenança, l’adquirent o la
persona al favor de la qual es constitueixi o transmeti el Dret Real
de què es tracti.
Les liquidacions de l’impost es notificaran íntegrament als
subjectes passius amb indicació del termini d’ingrés i expressió
dels recursos procedents.
A la declaració s’acompanyarà el document on constin els actes
o contractes que originen la imposició.
Les exempcions o bonificacions que se sol·licitin s’hauran de
justificar igualment de manera documental.
Aquest ingrés es realitzarà a les oficines municipals o a les
Entitats bancàries corresponents.
14.2. Els Notaris estaran obligats a remetre a l’Ajuntament
respectiu, dins de la primera quinzena de cada trimestre, la
relació o índex comprensiu de tots els documents que hagin
autoritzat el trimestre anterior, en què es continguin fets, actes o
negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet
imposable d’aquest Impost, amb excepció dels actes de l’última
voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix
termini, la relació dels documents privats comprensius dels
mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hi hagin presentat
per a coneixement o legitimació de firmes. El que es preveu en
aquest apartat s’entén sense perjudici del deure general de
col·laboració establert a la Llei General Tributària.
A la relació o índex que remetin els Notaris a l’Ajuntament,
aquests hi hauran de fer constar la referència cadastral dels béns
immobles quan aquesta referència es correspongui amb els que
siguin objecte de transmissió.
Article 15. Comprovacions
L’Administració tributària podrà per qualssevol dels mitjans
previstos a l’article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària comprovar el valor dels elements del fet
imposable.
Article 16. Inspecció
La inspecció es realitzarà segons el que es disposa a la Llei
General Tributària i a les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.
Article 17. Infraccions
En els casos d’incompliment de les obligacions establertes a
aquesta ordenança, d’acord amb el que es preveu a l’article 11 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’aplicarà
el règim d’infraccions i sancions regulat a la Llei general
tributària i a les disposicions que la complementen i
desenvolupen.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament
en la sessió celebrada el 28 de març de 2012, entrarà en vigor al
moment de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la
Província, i serà d’aplicació a partir de la seva publicació, i
romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.
ANNEX I
Model de declaració
DADES DEL SUBJECTE PASSIU
TRANSMITENT
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cognoms ..................................
DNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................

Adreça i municipi . . . . . . . . . . . .C. P. .........................................
ADQUIRENT
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cognoms . . . . . . . . . . . . . . . . .
DNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adreça i municipi . . . . . . . . . . . .C. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REFERÈNCIES DE L’IMMOBLE
C/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N......................
Terreny rústic o urbà sí/no ......Amb edificació o sense ......amb/sense
Parcel·la cadastral ....................N. de Local . . . . . . . . . . .......................
Mode de transmissió
Coeficient que es transmet
Data de l’última transmissió
DADES REGISTRALS
Notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. d’inscripció al Registre de la Propietat ......Finca........Tom ....
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Escriptura Pública . . . . . . . . . . . . .................................................
Fotocòpia del DNI/NIF . . . . . . . .................................................
Fotocòpia del rebut de l’IBI . . . . .................................................
A ............................. el/l’......... de/d’ . . . . . . . . . . . . . . . . . .20...
Signat: ...........................................................................................
Contra aquest acord es podrà interposar recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos que començaran a
comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci,
d’acord amb el que estableix l’article 19 del Reial Decret 2/2004,
del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Vilamur, 21 de maig de 2012.
L’alcalde – president, Albert Vilardell Capell

−♦−
AJUNTAMENT DE SOSES
EDICTE

4391

Per Decret de l’Alcaldia núm. 104/2012 de data 20 d’abril de
2012, s’ha dictat la resolució que es transcriu a continuació:
“Vista la resolució de 28 d’abril de 2005 de la presidenta de
l’Institut Nacional d’Estadística i del director General de
Cooperació Local (BOE 128 de 30.05.2005), per la qual es dicten
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, en relació amb els articles 15
i 16.1, paràgraf 2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i les atribucions previstes pels articles
21.1.a) de l’esmentada Llei 7/85.
D’acord amb la incidència 111 rebuda en aquest Ajuntament de
l´INE, en la qual es relacionen les persones estrangeres no
comunitàries sense autorització de residència permanent
(ENCSARP), i que han de renovar la seva inscripció padronal,
s’ha intentat la notificació que hi consta, i no havent-se pogut
practicar, d’acord amb allò que preveu l’art. 59.4 de la Llei
30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,
RESOLC:
Primer. Declarar la caducitat de les inscripcions padronals dels
estrangers no comunitaris, sense autorització de residència
permanent, que no siguin renovades cada dos anys.
Segon. Acordar la baixa per caducitat del padró municipal
d’habitants , en base a què no han presentat la corresponent
sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per estrangers
en temps i forma de les persones relacionades a continuació:
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COGNOMS I NOM

DOMICILI D’EMPADRONAMENT

Belmqadem - Yamna
c/ Calvari, núm. 21
Bouferma - Adrae
c/ Major, núm. 62
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats, tot indicant els
recursos que hi corresponguin.
Quart. Si no es possible la notificació personal, publicar-ho al
Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 59.4, de la Llei
30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Cinquè. Es computarà com a data de la baixa per caducitat en el
padró la data de publicació d’aquest acord al BOP.
Ho mana i signa el Sr. Isidre Mesalles Mayora, davant meu la
Secretària, de què certifico, a Soses, 20 d’abril de 2012.”
Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, tal
com disposa l’article 172 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 pot interposar els recursos següents:
- Recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes a comptar
del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, davant
l’òrgan administratiu que ha dictat l’acte, la resolució del qual ha
de ser dictada i notificada en el termini d’un mes a comptar de la
presentació del recurs, entenent-se aquest desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació per silenci administratiu
del recurs de reposició podreu interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de sis mesos davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Lleida.
- També podeu interposar directament recurs contenciós
administratiu davant la jurisdicció abans esmentada en el termini
de dos mesos a comptar del dia següent al de recepció d’aquesta
notificació, si no interposeu recurs de reposició.
- No obstant, podreu interposar qualsevol altre recurs que
considereu convenient al vostre dret.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, Isidre Mesalles Mayora , davant
la Secretària, de que certifico, a Soses, 20 d’abril de 2012.
Soses, 20 d’abril de 2012
L’alcalde, Isidre Mesalles Mayora

−♦−
AJUNTAMENT DE SUDANELL
EDICTE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que l’ha
dictat en el termini d’un mes des de l’endemà de la finalització
del termini d’exposició pública del padró fiscal. L’esmentat
recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes 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,
en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
que s’hagi d’entendre desestimar. 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 de rebuts
El termini de pagament en període voluntari del padró és del 26
de maig a 26 de juliol de 2012. Transcorregut el període de
pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels
interessos de demora.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà de 5%
fins que no hagi estat notificada la providència de
constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec
d’apremi reduït que serà del 10% de l’import del deute no
ingressat sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis
establert en la providència de constrenyiment.
Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà
exigible el recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20% de
l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.
Formes de pagament
El pagament es podrà dur a terme:
En efectiu a les dependències municipals situades al carrer
Montserrat, 17, en hores d’oficina (dimecres de 9.00 a 14.00
hores).
Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que
s’haurà de comunicar anticipadament a les dependències
municipals.
Tarrès, 23 de maig de 2012
L’alcalde, Ramon Ma. Arbós Palau

−♦−

4424

S’ha retut el compte general de l’Ajuntament de Sudanell
corresponent a l’exercici 2011, integrat pel de la Corporació i
l’Elèctrica Sudanell, SL, juntament amb tots els seus justificants
i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, que
resten exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un
termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies
més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i
observacions que considerin oportunes.
Sudanell, 18 de maig de 2012
L’alcalde, Josep M. Sanjuan Cornadó

−♦−
AJUNTAMENT DE TARRÉS
EDICTE
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4420

Per Decret de l’Alcaldia (núm. 30) s’ha aprovat el padró de la
taxa de cementiri de l’any 2012. El padró fiscal s’exposa al
públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte en el BOP de Lleida, i està a disposició dels
interessats en la Secretaria de l’Ajuntament de Tarrés.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i lart. 14.2c) del
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei d’hisendes locals, es notifiquen
col·lectivament els rebuts derivats d’aquests padrons.

AJUNTAMENT DELS TORMS
ANUNCI

4371

En data 24 d’abril de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar
provisionalment l’expedient de suplement de crèdit número
1/2011, finançat mitjançant majors i/o nous ingressos receptats,
del pressupost vigent de la Corporació, el qual s’exposa al públic
a la Secretaria de l’Ajuntament en el termini de 15 dies hàbils,
des de la publicació al BOP, durant els quals s’admetran
reclamacions davant d’aquesta Corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions l’acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.
Els Torms, 15 de maig de 2012
L’alcalde, Joan Masip Guiu

−♦−
AJUNTAMENT DE TORNABOUS
EDICTE

4355

Per part de l’empresa Garrofé y Roca, SA ha estat sol·licitada la
devolució de la fiança que té constituïda per a respondre del
contracte d’obra: urbanització per a l’adequació del Camí del
Tarròs a Tornabous, per import de tres mil cinc-cents un euro
amb vuitanta-cinc cèntims, la qual cosa es fa pública a fi i efecte
que les persones interessades puguin formular les reclamacions
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que considerin oportunes dins del termini de 20 dies, a comptar
des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el
Butlletí Oficial de la Província.
Tornabous, 21 de maig de 2012
L’alcalde, Amadeu Ros i Farré

−♦−
AJUNTAMENT DE TORNABOUS
EDICTE

4356

Per part de l’empresa Garrofé y Roca, SA ha estat sol·licitada la
devolució de la fiança que té constituïda per a respondre del
contracte d’obra: adequació de la Sala polivalent, com a espai
cultural, fase I a Tornabous, per import de vint mil dos-cents cinc
euros amb seixanta cèntims, la qual cosa es fa pública a fi i efecte
que les persones interessades puguin formular les reclamacions
que considerin oportunes dins del termini de 20 dies, a comptar
des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el
Butlletí Oficial de la Província.
Tornabous, 21 de maig de 2012
L’alcalde, Amadeu Ros i Farré

−♦−
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
EDICTE

4425

Per acord de Ple del passat dia 14 de maig de 2012, s’aprovà
inicialment la modificació de normes subsidiàries de
planejament, en referència a l’actualització de la cartografia
digital de les normes subsidiàries de planejament del municipi de
la Torre de Capdella.
Atès que de les modificacions de petites dimensions que es van
aprovar provisionalment per l’Ajuntament, la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida sol·licità un aixecament
topogràfic de tots els àmbits, ja que no veu ben ajustat el
planejament amb la realitat existent, degut a la manca d’ajust de
la Cartografia. Vist que des de la Diputació de Lleida s’ha
elaborat una cartografia digital, de molt major precisió, es fa
recomanable la digitalització del planejament sobre aquesta
cartografia, útil per facilitar el treball d’interpretació de les
normes, amb elements no presents a l’anterior, i més fàcilment
apreciables, així com la no necessitat de fer aixecaments
topogràfics de tots els nous àmbits
D’acord amb el que disposa l’article 83 de la Llei 1/2010, de 3
d’agost del TRLUC, i llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació
del TRLUC, i de l’article 23.1.b del Decret 305/2006 de 18 de
juliol del Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text
de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació, se sotmet a
informació pública durant el termini d’un mes, durant el qual els
interessats podran examinar l’expedient a les dependències de
l’Ajuntament en hores d’oficina i presentar les al·legacions que
es considerin convenients, i a la pàgina web de l’Ajuntament
(www.torredecapdella.org). Si transcorregut aquest termini no es
presenten reclamacions l’expedient es considerarà aprovat
provisionalment.
La Torre de Capdella, 18 de maig de 2012
L’alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil

−♦−
AJUNTAMENT DE LA VANSA I FÓRNOLS
EDICTE

4352

Aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança fiscal
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, 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
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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
l’Ajuntament en sessió plenària amb data 26 de març de 2012
aprovà provisionalment la modificació de determinades
ordenances fiscals per a l’any 2012.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 45 de data 31 de març de 2012 i atès que ha
transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que
s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2012 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora
de la taxa de recollida d’escombreries.
El text de l’ordenança que es modifica és l’article 3er de
l’ordenança que estableix els subjectes passius , segons el
redactat següent:
Les masies disseminades que estiguin situades a més de dos
quilometres dels contenidors més propers, quedaran exempts del
pagament de l’esmentada taxa
Article 4rt. Bases i quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat
de local, que es determinarà en funció la naturalesa i el destí dels
immobles.
2. Les tarifes que s’indiquen a continuació s’han calculat per un
període semestral. La quota es liquidarà semestralment
3. La quota tributària pel servei de recollida i tractament
d’escombraries té la consideració de taxa no subjecte a IVA.
4. Per cada habitatge s’aplicarà la tarifa següent:
QUOTA SEMESTRAL

Per cada habitatge
52,62 euros
La quota per cada habitatge correspon als serveis de recollida
selectiva de paper, vidre, envasos, fracció orgànica, la resta i els
voluminosos així com el servei de deixalleria l’article 3.
5. Per als altres locals, la quota tributaria es fixarà en funció de la
quantitat de residus de la fracció resta generats a l’immoble.
S’entendrà que un residu és de la fracció resta si esta constituït
per materials no reciclables (no admesos als contenidors de la via
publica ni a la deixalleria). També s’admetrà a la fracció resta la
presencia de petites quantitats de materials reciclables i que
l’establiment tingui dificultat per a recollir de manera selectiva.
La quota tributaria donarà dret a la recollida selectiva de rebuig
i, sempre que no desbordi la capacitat de recollida del servei, a la
recollida selectiva de paper, vidre, envasos i fracció orgànica. La
quota tributaria no inclou en cap cast els costos generats per
l’entrada de residus comercials a la deixalleria i per la recollida
de voluminosos, serveis que seran facturats apart segons els
paràgrafs 14 i 15 d’aquest article.
6. Els establiments que compleixin alguna de les següents
condicions hauran de disposar de contenidor propi de la fracció
resta:
- Els restaurants (inclòs bars que facin menús), hotels, cases
d’habitacions, càmpings, cases de pagès tipus masia o casa de
poble, supermercats, hospitals. També s’hi inclouran en aquesta
categoria els generadors de fracció orgànica i que generin un
volum de fracció resta superior a 650 litres setmanals a La Seu o
de 100 litres setmanals als altres municipis.
- Les cases de pagès de tipus allotjaments rurals independents
(ARI) que disposin d’apartaments amb cuina podran optar en ser
considerats com a activitats comercials o com a diversos
habitatges. Per a ser considerats com a activitats comercials
hauran de disposar d’un espai comunitari on els clients puguin
llençar paper, vidre, envasos, fracció orgànica i fracció resta,
essent responsabilitat del titular de l’establiment el transport
d’aquests residus fins als contenidors de la via pública més
propers. En aquest cas les cases de pagès de tipus allotjament
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rural independent hauran de disposar de contenidors de la fracció
resta propi. En cas que aquests establiments optin per ser
considerats com a diversos habitatges, no hauran de disposar de
contenidor de la fracció resta propi.
- Tots els establiments amb venda de peix. Aquests establiments
també hauran de disposar d’un contenidor de fracció orgànica
propi.
- Tots els establiments generadors de residus industrials
assimilables a municipals.
7. La Mancomunitat facilitarà als generadors de residus
comercials un imprès per a la declaració de residus comercials.
Aquesta declaració serà obligatòria per a tots els generadors de
residus comercials que superin una producció total de residus de
500 litres setmanals i serà voluntària per a la resta. El contingut
d’aquesta declaració serà com a mínim el següent:
- Relació de residus produïts, indicant la quantitat setmanal i el
seu destí (contenidor de recollida selectiva, contenidors de la
resta, deixalleria o gestor de residus autoritzat).
- Volum del contenidor de recollida de la resta necessari per a
l’activitat i taxa inicial corresponent.
- Organització actual del circuit intern de recollida selectiva
- Compromís de millora del circuit intern de recollida selectiva
8. La Comissió Gestora acordarà incloure els generadors de
residus comercials dins un dels nivells següents i meritarà la
quota corresponent. La Comissió Gestora actuarà a la vista de la
informació continguda a la Declaració de Residus de
l’establiment i, en cas que sigui escaient, del volum del
contenidor de la fracció resta propi.
NIVELL

QUOTA
SEMESTRAL

VOLUM DE LA
FRACCIÓ RESTA
SETMANAL MÀXIM (LITRES)

VOLUM EN LITRES
DEL CONTENIDOR
DE LA FRACCIÓ RESTA PROPI

Zona 5: Recollida de la fracció resta un cop per setmana a establiments industrials productors de
residus assimilables a municipals en qualsevol municipi de la Mancomunitat.
Z5N1
Z5N2
Z5N3
Z5N4

50,51
101,03
138,91
463,03

120
240
330
1100

120
240
330
1100

Zona 6: Inclou els municipis de Josa i Tuixen i la Vansa i Fórnols
Z6N1
Z6N2
Z6N3
Z6N4

29,14
58,28
80,14
267,14
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60
120
165
550

120
240
330
1100

En cas que un establiment necessiti més d’un contenidor de
rebuig propi, la taxa generada serà la equivalent a multiplicar la
taxa corresponent al volum de cada contenidor pel número
d’unitats.
En cas que un establiment produeixi puntualment una quantitat
superior de residus, podrà demanar a la Mancomunitat un reforç
de contenidors, pagant un import fix de 88,98 euros per al
transport de cada contenidor i un import variable proporcional al
temps que tingui el contenidor i al volum de residus recollits.
En cas que un establiment contracte la recollida dels seus residus
a un gestor de residus autoritzat i no utilitzi el servei de recollida
de la Mancomunitat, quedarà subjecte a una taxa mínima
d’inspecció i control de 25,26 euros semestrals o 25,26 euros
quadrimestrals.
9. A part dels nivells per defecte establerts, en cas d’una
producció irregular de residus o bé amb quantitats diferents del
nivell establert, es podrà calcular la taxa en funció del volum de
residus no reciclables produït. Aquest volum es calcularia
multiplicant el volum del contenidor propi pels dies de recollida.
S’implantarà un sistema de lectura automàtica dels contenidors
de residus no reciclables carregats al camió. El preu per m3 de
rebuig carregat sobre camió serà de 16,19 euros
10. S’estableix una taxa per a la retirada de contenidors privats
de la via pública de 4.75 euros la unitat. Els establiments que no

recullin puntualment els contenidors de la via pública hauran de
fer front a aquesta taxa quan el personal de la Mancomunitat
procedeixi a lliurar-lo a l’establiment. En cas que rebutgin aquest
servei, la Mancomunitat podrà obrir expedient sancionador.
11. La inclusió dins un dels nivells es mantindrà indefinidament
excepte en els casos de petició del subjecte passiu modificant la
Declaració de Residus, manifesta incorrecció de les dades
facilitades o inadequació amb la producció real de residus. En el
dos darrers casos, es tramitarà un expedient contradictori, dins el
qual es donarà audiència al interessat.
12. En cas que alguna activitat no hagi realitzat la Declaració de
Residus i per tant la Comissió Gestora encara no li hagi atribuït
cap nivell, la quota tributaria provisional s’obtindrà a partir de
l’estimació del volum setmanal de la fracció resta produïda
segons la taula següent:
Epígraf primer
Allotjaments i establiments de restauració

A.1) Allotjaments que no serveixin menjars, inclòs residències cases
de pagès tipus casa de poble o masia encara que serveixin esmorzars.
A.2) Hotels, motels, hotels-apartaments, hostals, pensions
restaurants, bars i establiments semblants no inclosos
en els apartats anteriors
A.2.1) d’1 a 2 llocs de treball
A.2.2) de 3 a 5 llocs de treball
A.2.3) de 6 a 20 llocs de treball
B) Altres allotjaments
B.1) Col·legis, centres hospitalaris, residències juvenils,
d’avis i establiments semblants
B.2) Càmpings
B.2.1.a) Fins a 50 unitata d’acampada
B.2.1) Fins 100 unitats d’acampada
B.2.2) de 101 a 200 unitats d’acampada
B.2.3) més de 200 unitats d’acampada

Epígraf segon
Locals comercials
A) Peixateries i comerç al detall de qualsevol classe de productes
alimentaris i begudes en règim d’autoservei o mixt
A.1) Amb superfície de menys de 120 m2
A.2) Amb superfície d’entre 120 i 399 m2
A.3) Amb superfície igual o superior a 400 m2
B) Magatzems a l’engròs
C) Altres locals de venda al detall
Epígraf tercer
Establiments i locals d’oci
A) Cinemes i teatres
B) Sales de festes i discoteques
C) Sales de bingo
D) Gimnasos
E) Instal·lacions esportives exteriors
Epígraf quart
Altres locals industrials o mercantils
A) Centres oficials i oficines bancàries
A.1 Amb menys de 20 empleats
A.2 Amb 20 o més empleats
B) Fàbriques
C) Tallers mecànics, garatges públics i magatzems i tallers en general
C.1 Tallers amb 1 o 2 treballadors
C.2 Altres tallers
D) Locals destinats a garatges particulars i locals sense activitat
Epígraf cinquè
Despatxos professionals i centres d’ensenyament
A) Acadèmies, llars d’infants i centres similars
B) Centres mèdics sense hospitalització
C) Despatxos professionals
Epígraf sisè
Altres serveis
A) Quioscos instal·lats a la via pública
C) Parades de mercats, fires, festes majors i altres:
C.1 Mercats (volum setmanal de la fracció resta per cada metre lineal
de parada ocupat cada un dels dies de mercat setmanal)
C.2 Fires, Festa Major i altres

LITRES
SETMANA
ESTIMATS

MINIM DE
LITRES PER
SETMANA
DECLARATS

650

220

840
1680
2310

360
650
840

2310

840

1150
2310
4900
7700

420
840
1680
2310

840
1680
2310
840
220

360
650
840
360
125

220
1680
1680
360
840

125
650
650
125
360

840
1680
840

360
650
360

360
650
60

120
120
60

220
840
220

125
360
125

220

125

3

3
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Allotjaments i establiments de restauració

C.2.1 Bars, per dia
C.2.2 Altres parades, per dia

LITRES
SETMANA
ESTIMATS

MINIM DE
LITRES PER
SETMANA
DECLARATS

120
3

120
3

En els supòsits en que hi hagi més d’una activitat a un mateix
local, es sumarà el volum de la fracció resta setmanal de
l’activitat més important i el 50% del volum de les altres.
13. En cas que un establiment porti part dels residus comercials
que genera a la deixalleria, haurà d’assumir els costos que generi
mitjançant la factura que emetrà la Mancomunitat.
14. Les condicions de la recollida de residus comercials
voluminosos seran les establertes per l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa de recollida d’escombreries de la
Mancomunitat d’Escombraires de l’Urgellet
Segon. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la
Província i inserir-la en l tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Tercer. Contra la present resolució i el text de les modificacions
de l’Ordenança a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya
i al Departament de Governació de Catalunya.
Contra la resolució anterior, que exhaureix la via administrativa,
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la sala
d’aquest ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en un termini màxim de dos mesos, a comptar de
l’endemà de la data de la seva publicació. I tot això, sens
perjudici d’interposar aquells altres recursos i accions que es
considerin procedents.
Sorribes de la Vansa, 7 de maig de 2012
L’alcalde, Josep Camps Torrens

−♦−
AJUNTAMENT DE VILAGRASSA
EDICTE

4428

Rendits els comptes generals de l’Ajuntament de Vilagrassa
corresponents a l’exercici de 2011, juntament amb tots els seus
justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de
Comptes de data 7.05.12, resten exposats al públic a la Secretaria
de l’Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils. Durant aquest
termini i vuit dies més, es podran formular les objeccions i
observacions que es considerin oportunes.
Vilagrassa, 8 de maig de 2012
L’alcalde, Jordi Serés i Aguilar

Estat de despeses
CAPÍTOLS I DENOMINACIÓ

1 Despeses de personal
305.698,00
2 Compra de béns corrents i serveis ...........................546.929,42
3 Despeses financeres....................................................13.680,00
4 Transferències corrents.................................................9.420,00
6 Inversions reals.........................................................118.320,89
9 Passius financers ........................................................33.616,31
Total despeses...........................................................1.027.664,62
PLANTILLA
1. Personal funcionari de carrera
NÚM.

DENOMINACIÓ DEL LLOC

1

Funcionari d’habilitació nacional
Secretari Interventor

COMP. DESTÍ

A1

22

ESTAT CONSOLIDACIÓ

FHN ocupada

NÚM.

DENOMINACIÓ DEL LLOC

1
2
3
4

Administrativa
Administrativa
Encarregat serveis
Manteniment serveis

GRUP

COMP. DESTÍ

C1
C1
E
E

18
18
14
14

ESTAT CONSOLIDACIÓ

vacant
vacant
vacant
vacant

Personal laboral places ocupades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Professora llar infants
Administrativa
Auxiliar Administrativa
Serveis biblioteca
Encarregat serveis
Manteniment serveis
Serveis Neteja General
Assistent llar infants
Monitora llar infants
Monitora llar infants
Serveis neteja llar infants
Serveis neteja residència
Serveis neteja residència
Peó serveis jardins
Manteniment piscines
Manteniment piscines
Socorrista
Socorrista

A2
C1
C2
E
E
E
E
D
C2
C2
E
E
E
E
E
E
C2
C2

Indefinida
Interina
Indefinida
Interina
Interí
Interí
Indefinida
Interina
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal

ocupada
ocupada
ocupada
ocupada
ocupada
ocupada
ocupada
ocupada
ocupada
ocupada
ocupada
ocupada
ocupada
ocupada

Contra l’aprovació definitiva del pressupost els interessats
podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la publicació
d’aquest anunci al BOP.
Vilanova de Bellpuig, 21 de maig de 2011
L’alcalde, Joan Trull i Borràs

−♦−
AJUNTAMENT DEL VILOSELL

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG
4380

Havent exposat al públic el pressupost únic per a l’exercici de
2012 i la plantilla orgànica, segons anunci al Butlletí Oficial de
la Província núm. 42 de data 24 de març de 2012, s’ha presentat
una reclamació u observació que ha estat resolta pel Ple de data
16 de maig de 2012 quedant definitivament aprovat en el Ple
d’aquesta data. Per la qual cosa es publica resumit a nivell de
capítols, així com la plantilla orgànica.
PRESSUPOST ÚNIC
Estat d’ingressos
CAPÍTOLS I DENOMINACIÓ

GRUP

Personal laboral places previstes

−♦−
EDICTE

EUROS

EUROS

1 Impostos directes
261.641,00
2 Impostos indirectes.....................................................18.000,00
3 Taxes i altres ingressos.............................................315.548,00
4 Transferències corrents.............................................331.225,62
5 Ingressos patrimonials..................................................1.250,00
7 Transferències de capital ..........................................100.000,00
Total ingressos ..........................................................1.027.664,62

ANUNCI

4357

El Ple de l’Ajuntament del Vilosell en sessió ordinària, celebrada
el dia 18 de maig de 2012, va aprovar provisionalment
l’ordenança per a la producció i gestió dels residus procedents de
la construcció i demolició, la qual cosa se sotmet a informació
pública per un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà de
la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè els interessats
puguin presentar les reclamacions i els suggeriments que
considerin convenients, d’acord amb el que preveuen els articles
178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i 49 de la Llei 7/1985, de bases del règim local. En el
cas de no presentar-se cap al·legació, aquest acord s’elevarà a
definitiu i es publicarà el text íntegre de la mateixa.
El Vilosell, 21 de maig de 2012
L’alcalde, Jordi Nogué Estradé

−♦−
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTE

4458

Recurs abreujat núm. 665/2009
Part actora: Felix Merino Gallego
Representant de la part actora: Macarena Olle Corbella
Part demandada: Ajuntament de Lleida
Representant de la part demandada:
D’acord amb la interlocutòria dictada en aquest Jutjat en data 30
de gener de 2012, la part dispostiva de la qual és del tenor literal
següent: “Acuerdo: 1º) ha lugar a plantear la cuestión de
ilegalidad respecto de la resolución de la alcaldía de Lleida por la
que se establece el “cuadro de sanciones y multas, por infracción
de las normas de la ordenanza municipal de tráfico y uso de la vía
pública” de fecha 5 de julio de 2006 (Boletín Oficial de la
Provincia de Lleida nº 102, de 27 de julio de 2006), por las
consideraciones hechas en el cuerpo de esta resolución”, es fa
saber mitjançant aquest edicte que en aquest Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida s’ha plantejat una qüestió d’il·legalitat
respecte de la resolució de l’Alcaldia de Lleida de data 5 de juliol
de 2006.
Això es fa públic als efectes establerts a l’article 124.2 de la Llei
jurisdiccional.
Lleida, 21 de maig de 2012
El Secretari Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO

4399

Procedimiento: Ejecutorias 110/2012
Parte actora: Ion Mitu
Parte demandada: Ilzo España Corporación, S.L.
Secretaria Judicial
Por esta cédula, según lo acordado en la Ejecución número
110/2012, instruido por este Juzgado a instancia de Ion Mitu
contra Ilzo España Corporación, S.L., se notifica a Ilzo España
Corporación, 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 16 de mayo de 2012
Dicto la orden general de ejecución y despacho de la misma a
instancias de Ion Mitu, como parte ejecutante contra Ilzo España
Corporación, S.L., como parte ejecutada.
Despacho ejecución por un principal de 3059,43 euros y 305,94
euros intereses provisionales (art. 576 L.E.C.) más 305,94 euros
(art. 251 LRJS.) que se fijan provisionales para costas (total:
3.671,31 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 LRJS
Advierto a las partes que deben comunicar a este juzgado
cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la
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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 cabe recurso de reposición, en el plazo de tres
días hábiles ante el mismo Juez o Tribunal que dictó la resolución
recurrida en el que podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente
justificado, prescripción de la acción ejecutiva y otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la
ejecución (art 186 y ss y 239.4 LRJS y D.T 1ª2ª).
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
En Lleida, 16 de mayo de 2012
En cumplimiento de la orden General de Ejecución dictada por
Auto de fecha 16 de mayo de 2012 y en garantía de la cantidad
de 3059,43 euros por principal, 305,94 euros por intereses
provisionales, y 305,94 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 Ilzo
España Corporación, S.L. 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. 254 LRJS.)
y depositándose los que se embarguen con arreglo a derecho, con
advertencia al depositario de sus obligaciones (art. 252 y 435
CP), pudiéndose recabar para todo ello el auxilio de la Policía
Judicial si fuere preciso (arts. 443 y 445 de la L.O.P.J.).
Notificar la presente resolución mediante edictos, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, acompañado del
correspondiente oficio, al ignorarse el domicilio actual de Ilzo
España Corporación, S.L.
- Embargar el crédito, titularidad del apremiado Ilzo España
Corporación, S.L. que ostenta contra las entidades Bujvar
Construcciones, SA, Industrias Aja de Lliça, Smibh Vitkovici,
SL, librándose la oportuna comunicación a la misma para la
retención y transferencia de las cantidades resultantes hasta el
límite de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndole de las
responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes
auxilien o se confabulen con al apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artículos 257 y ss. código
penal y 823 código de comercio), e indicándosele que debe
contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días a
contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados
de lo establecido en los artículos 75 y 241.3 LRJS. Pudiendo el
embargo de crédito acordado 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 L.RJS.).
- Embargar los saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos, titularidad del
apremiado Ilzo España Corporación, S.L., que posea en las
entidades: Caixabank, Catalunya Banc, Ibercaja, 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
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establecido en los artículos 75 y 241.3 LRJS. 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 LRJS.).
- Embargar las posibles devoluciones que la ejecutada Ilzo
España Corporación, S.L., tenga pendientes de recibir en
concepto de IVA, IRPF o por cualquier otro concepto.
- Advertir a las Autoridades y Funcionarios requeridos de las
responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de
lo ordenado (arts. 75-3 y 241-3 de la LRJS.).
- 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.
276 LRJS).
- Requerir a la parte actora para que, en el plazo de quince días,
facilite nuevos domicilios o bienes sobre los que trabar embargo
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo y bajo su
responsabilidad, podrá entenderse que ignora esta circunstancia.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial. Requiérase y adviértase al apremiado en los términos de
la misma.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión ante el
Magistrado que haya dictado la Orden General de Ejecución,
pero la interposición del mismo no tendrá efectos suspensivos
(art. 551 LEC).
Para la impugnación de esta resolución será necesaria la
constitución de un depósito de 25 euros, sin el cual no será
admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho
importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en Banesto con el número 2197 0000 64
0110.12, 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 el/la Iltre./a. Sr./a. D./ña. Mª. Itziar Valero
Solano La Secretaria Judicial del Juzgado Social 1 Lleida. La
Secretaria Judicial.
Lo que se hace público por medio de Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
Lleida, 16 de mayo de 2012
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO
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4400

Procedimiento cantidad 974/2010
Parte actora: Fathalah Mandani Cherif
Parte demandada: Paneles y Cerramientos, S.A., Fons de
Garantia Salarial (Fogasa), Julio Olano Moreno y Jordi Romero
Climent
La secretaria judicial, Mª Itziar Valero Solano
En Lleida a 18 de mayo de 2012

Según lo acordado en los autos 974/2010, seguidos en este
Juzgado a instancia de Fathalah Mandani Cherif contra Paneles y
Cerramientos, S.A., Fons de Garantia Salarial (Fogasa), Julio
Olano Moreno y Jordi Romero Climent en relación a Cantidad
por el presente se notifica a Paneles y Cerramientos, S.A. en
ignorado paradero la sentencia dictada en los presentes autos en
fecha 18/05/12, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. Fathalah Mandani
Cherif contra la empresa Paneles y Cerramientos S.A. en
reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la
demandada a abonar al actor la cantidad total de 5.103,22 euros,
de la que únicamente se devengará el 10% de interés por mora
sobre el importe de 1.337,64 euros, debiendo estar la
Administración Concursal de Paneles y Cerramientos S.A. a la
anterior declaración a los efectos que procedan.
Asimismo, debo condenar y condeno al Fogasa a estar y pasar
por la anterior declaración a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 33 ET.
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 deberán anunciar ante este Juzgado de lo Social en el
plazo de 5 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 974 10 de la cantidad objeto de
condena y 300 euros, en la cuenta de este Juzgado nº
21970000680 974 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.
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 fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de
anuncios de la Oficina judicial y para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos pertinentes, expido el
presente edicto en Lleida, a 18 de mayo de 2012.
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO

4401

Procedimiento: Cantidad 279/2012.
Parte actora: Javier Llop Bonet.
Parte demandada: Segura Calderó, SL, Antonio Oliver Bernis y
Fons de Garantia Salarial (Fogasa).
La secretaria judicial, Mª Itziar Valero Solano.
En Lleida, a 17 de mayo de 2012.
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de
resolución, de fecha 17-5-2012 en Autos, instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de Javier Llop Bonet contra
Segura Calderó, SL, Antonio Oliver Bernis y Fons de Garantia
Salarial (Fogasa), en reclamación de cantidad seguido con el
número 279/2012, se cita a la mencionada empresa Segura
Calderó, SL y Antonio Oliver Bernis, de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala de Audiencias de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 11 de junio de 2013 a las 10.45
horas, 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
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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.
Así mismo, se requiere a la empresa para que el día del juicio
aporte los siguientes documentos:
1. Parte de alta en la Seguridad Social.
2. Copia del contrato de trabajo.
3. Nóminas acreditativas de los salarios percibidos desde abril de
2010 hasta la fecha de extinción.
4. TC1 y TC2 desde abril de 2010 hasta la fecha de extinción de
los contratos.
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.
Lleida, a 17 de mayo de 2012
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO

4402

Procedimiento: Demandas 1020/2010
Parte actora: Aicha Taib M’Barek
Parte demandada: Angel Gómez Nicolás
Secretaria Judicial Mª. Itziar Valero Solano
Según lo acordado en los autos 1020/2010, seguidos en este
Juzgado a instancia de Aicha Taib M’Barek contra Angel Gómez
Nicolás en relación a Demandas por el presente se notifica a
Angel Gómez Nicolás en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos en fecha 17 de mayo de 2012, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
Que estimando la demanda interpuesta por Dña. Aicha Taib
M’Barek contra la empresa Ángel Gómez Nicolás en
reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la
demandada a abonar a la actora la cantidad de 3.779,85 euros,
más el 10% de interés por mora.
Asimismo, debo absolver y absuelvo al Fogasa, sin perjuicio de
la responsabilidad que en su día le pueda corresponder en los
términos previstos legalmente.
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 deberán anunciar 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 núm. 21970000651 020 10 de la cantidad objeto de
condena y 300 euros, en la cuenta de este Juzgado núm.
21970000681 020 10 “Depósitos y Suplicación”, todo ello en la
oficina principal sita en la C/ Francesc Maciá 43-45, 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 mayo de 2012.
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
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JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

4294

Procedimiento: Ejecutorias 81/2012
Parte actora: Mercè Torrent Massana
Parte demandada: Disseny Automàtica i Mecanització Vilsor,
S.L.
Secretaria Judicial
Según lo acordado en los autos 81/2012, seguidos en este
Juzgado a instancia de Mercè Torrent Massana contra Disseny
Automàtica i Mecanització Vilsor, S.L. en relación a Ejecutorias
por el presente se notifica a Disseny Automàtica i Mecanització
Vilsor, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los
presentes autos en fecha 18 de mayo de 2012, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:
AUTO
En Lleida, a 18 de mayo de 2012
PARTE DISPOSITIVA
Dicto la orden general de ejecución y despacho de la misma a
instancia de Mercè Torrent Massana como parte ejecutante y
contra Disseny Automàtica i Mecanització Vilsor, S.L. como
parte ejecutada por un principal de 9608,16 euros, 960,82 euros
de intereses provisionales (art. 576 L.E.C.) más 960,82 euros
(art. 251 LRJS) que se fijan provisionales para costas, más multa:
200 euros (total: 11.729,79 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 LRJS.
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 cabe recurso de reposición, en el plazo de tres
días hábiles ante el mismo Juez o Tribunal que dictó la resolución
recurrida en el que podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente
justificado, prescripción de la acción ejecutiva y otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la
ejecución (art. 186 y ss. y 239.4 LRJS y D.T. 1ª.2).
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
DECRETO
En Lleida a 18 de mayo de 2012
PARTE DISPOSITIVA
En cumplimiento de la orden General de Ejecución dictada por
Auto de fecha 18 de mayo de 2012 a instancia de Mercè Torrent
Massana contra Disseny Automàtica i Mecanització Vilsor, S.L.
y en garantía de la cantidad de 9.608,16 euros de principal,
960,82 euros de intereses provisionales y 960,82 euros de costas
provisionales por las que se ha despachado ejecución, más multa:
200 euros.
Se acuerda:
- Trabar embargo de bienes de la demandada en cantidad
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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 sujección al
orden y limitaciones legales establecidas en el art. 592 de la LEC,
de constar la suficiencia de los bienes embargados (Art. 254
LRJS) 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.
- 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.
276 LRJS).
- Requerir a la parte actora para que, en el plazo de quince días,
facilite nuevos domicilios o bienes sobre los que trabar embargo
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo y bajo su
responsabilidad, podrá entenderse que ignora esta circunstancia.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial. Requiérase y adviértase al apremiado en los términos de
la misma.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión ante el
Magistrado que haya dictado la Orden General de Ejecución,
pero la interposición del mismo no tendrá efectos suspensivos
(art. 551 LEC).
Para la impugnación de esta resolución será necesaria la
constitución de un depósito de 25 euros, sin el cual no será
admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho
importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en Banesto cuenta nº 0030 2052 60
9999999999 y en observaciones 3280 0000 64 0081 12
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 benficiario del régimen
público de la Seguridad Social. (Art. 2 y Art. 6.5 Ley 1/1996 de
10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita).
Adviértase al ejecutado notificado por edictos que, en lo
sucesivo, todas las resoluciones que recaigan, y cuantas
citaciones y emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.
Lo acuerda y manda Paula Jarne Corral, Secretaria Judicial del
Juzgado Social 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 18 de mayo de 2012.
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

Procedimiento ejecutorias 146/2011
Parte actora: Daniel David Olivera
Parte demandada: Maribel Hurtado Ospina
Secretaria Judicial Paula Jarne Corral

4328

Según lo acordado en los autos 146/2011, seguidos en este
Juzgado a instancia de Daniel David Olivera contra Maribel
Hurtado Ospina en relación a ejecutorias por el presente se
notifica a Maribel Hurtado Ospina en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en fecha 21 de mayo de
2012, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
Procede declarar al ejecutado Maribel Hurtado Ospina en
situación de insolvencia legal por importe de 13.638 euros de
principal insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional, y procédase al archivo de las actuaciones previa
anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del/de la
ejecutado/a.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de
reposición en el plazo de tres días hábiles ante este Juzgado, no
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá de interponerse por escrito en el plazo de 3 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 186 y ss de la LRJS).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 de 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 3280/0000/64/0146/2011, 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.
Una vez firme, líbrese y entréguese certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
Así lo acuerdo y firmo.
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 21 de mayo de 2012.
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTE

4330

Procedimiento ejecutorias 40/2012
Parte actora: Adela García Chamero
Parte demandada: Argosan Hostelería SL
Secretaria Judicial Paula Jarne Corral
Según lo acordado en los autos 40/2012, seguidos en este
Juzgado a instancia de Adela García Chamero contra Argosan
Hostelería SL en relación a ejecutorias por el presente se notifica
a Argosan Hostelería SL en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 21 de mayo de 2012, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
AUTO
En Lleida, a 21 de mayo de 2012
PARTE DISPOSITIVA
Dicto la Orden general de ejecución y despacho de la misma a
instancia de Adela García Chamero como parte ejecutante y
contra Argosan Hostelería SL como parte ejecutada por un
principal de 4.710,05 euros, 471,01 euros de intereses
provisionales (art. 576 L.E.C.) más 471,01 euros (art. 251 LRJS)
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que se fijan provisionales para costas, más 400 euros en concepto
de multa (total: 6.052,07 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 LRJS.
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 cabe recurso de reposición, en el plazo de 3 días
hábiles ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución
recurrida en el que podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente
justificado, prescripción de la acción ejecutiva y otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la
ejecución (art. 186 y ss. y 239.4 LRJS y D.T. 1ª.2)
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
DECRETO
En Lleida a 21 de mayo de 2012
PARTE DISPOSITIVA
En cumplimiento de la Orden general de ejecución dictada por
auto de fecha 21 de mayo de 2012 a instancia de Adela García
Chamero contra Argosan Hostelería SL y en garantía de la
cantidad de 4.710,05 euros de principal, 471,01 euros de
intereses provisionales, 471,01 euros de costas provisionales y
400 euros de multa 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. 254 LRJS)
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 241.3 de la LRJS).
- 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.
276 LRJS).

- 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 0040 12
consignación que se deberá acreditar para interponer el recurso
(DA 15ª LOPJ).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos
en el apartado 5 de la disposición citada, quienes tengan
reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita quienes
tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social. (Art. 2 y Art. 6.5 Ley 1/1996 de
10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita).
Adviértase al ejecutado notificado por edictos que, en lo
sucesivo, todas las resoluciones que recaigan, y cuantas
citaciones y emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.
Lo acuerda y manda Paula Jarne Corral, secretaria judicial del
Juzgado de lo Social núm. 2 de Lleida.
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 21 de mayo de 2012
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

4348

Ejecución núm. 232/2010
Parte ejecutante: Leticia Carne Montañés
Parte ejecutada: Vadym Litneuskyy
Principal: 3.046,52 euros
Intereses provisionales: 304,65 euros
Costas provisionales: 304,65 euros
Por esta cédula, dictada en méritos de lo acordado en el proceso
de ejecución número 232/2010, instruido por este Juzgado de lo
Social número 2 de Lleida a instancia de Leticia Carne Montañés
contra Vadym Litneuskyy, se notifica a Vadym Litneuskyy, en
ignorado paradero (artículo 59 LRJS.), la resolución dictada en el
indicado proceso, cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
Se acuerda el embargo de los saldos acreedores existentes en las
cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos y demás
activos financieros (Fondos de Inversión, Títulos Valores que
coticen en Bolsa, etc), titularidad del apremiado, que posea en las
entidades: Caixabank, SA y Banco Cam, SA, 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 e indicándoseles que deben contestar al
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requerimiento en el plazo máximo de cinco días hábiles a constar
desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo
establecido en los artículos 75 y 241.3 L.R.J.S. Pudiendo el
embargo de saldo en cuenta corriente perder efectividad, de
notificarse de manera inmediata al ejecutado, demórese la
práctica de la notificación durante el tiempo indispensable para
lograr dicha efectividad (artículo 54.3 L.R.J.S.).
Se acuerda embargar el salario, o retribución de cualquier otra
naturaleza, dentro de los limites legales, que el apremiado Vadym
Litneuskyy perciba de la entidad Tot Sistem Tabiplayer, SL,
requiérase al efecto a la empresa pagadora del apremiado a fin de
que ponga a disposición de este juzgado la parte proporcional del
salario o retribución que en la misma aquél venga percibiendo
conforme al artículo 607 Ley de enjuiciamiento civil,
advirtiéndole de sus responsabilidades e indicándole 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 241.3 LRJS.
Se acuerda embargar las posibles devoluciones que la empresa
ejecutada, tenga pendientes de recibir en concepto de IVA, IRPF
u otros impuestos análogos
Medio de impugnación: mediante recurso directo de revisión
ante este juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá de interponerse por escrito en el
plazo de tres 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 186 y ss de la L.R.J.S.).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 de 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 3280/0000/64/0232/10, consignación que
se deberá acreditar para interponer el recurso.
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.
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, 21 de mayo de 2012
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

29 DE MAIG DE 2012

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 74

4447

Ejecución número 151/2008.
Parte ejecutante: Florià Belinchón.
Parte ejecutada: Laamin Belkacem.
Principal: 1.044,00 euros.
Intereses provisionales: 104,40 euros.
Costas provisionales: 104,40 euros.
Por esta cédula, dictada en méritos de lo acordado en el proceso
de ejecución número 151/2008, instruido por este Juzgado de lo
Social número 2 de Lleida a instancia de Florià Belinchón contra
Laamin Belkacem, se notifica a Laamin Belkacem, en ignorado
paradero (artículo 59 LRJS.), la resolución dictada en el indicado
proceso, cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
Se acuerda el embargo de los saldos acreedores existentes en las
cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos y demás
activos financieros (fondos de inversión, títulos valores que
cotizen en bolsa, etc), titularidad del apremiado, que posea en las

entidades: Banco de Santander y Catalunya Banc, 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 e indicándoseles que deben contestar al
requerimiento en el plazo máximo de cinco días hábiles a constar
desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo
establecido en los artículos 75 y 241.3 L.R.J.S. Pudiendo el
embargo de saldo en cuenta corriente perder efectividad, de
notificarse de manera inmediata al ejecutado, demórese la
práctica de la notificación durante el tiempo indispensable para
lograr dicha efectividad (artículo 54.3 L.R.J.S.).
Embargar el salario, o retribución de cualquier otra naturaleza,
dentro de los limites legales, que el apremiado Laamin Belkacem
perciba de la entidad Servicio Público de Empleo Estatal,
requiérase al efecto a la Entidad pagadora del apremiado a fin de
que ponga a disposición de este Juzgado la parte proporcional del
salario o retribución que en la misma aquél venga percibiendo
conforme al artículo 607 Ley de enjuiciamiento civil,
advirtiéndole de sus responsabilidades e indicándole 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 241.3 L.R.J.S.
Embargar las posibles devoluciones que la empresa ejecutada,
tenga pendientes de recibir en concepto de IVA, IRPF u otros
impuestos análogos.
Medio de impugnación: Mediante recurso directo de revisión
ante este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá de interponerse por escrito en el
plazo de tres 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 186 y SS de la L.R.J.S.).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 de 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 3280/0000/64/0151/08, consignación que
se deberá acreditar para interponer el recurso.
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.
Así lo decreto.
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, 23 de mayo de 2012
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE BARCELONA
EDICTO

4426

Procedimiento cantidad 653/2011
Parte actora: Fundación Laboral de la Construcción
Parte demandada: Pavinord del Segria S.L.U.
La secretaria judicial, María Doganoc de León
Según lo acordado en los autos 653/11, seguidos en este Juzgado
a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra
Pavinord del Segria S.L.U. en relación a cantidad por el presente
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se notifica a Pavinord del Segria SLU en ignorado paradero la
sentencia dictada en los presentes autos en fecha 17/05/12, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
Autos num. 653/2011
SENTENCIA NÚM. 209/2012
Barcelona, a 17 de mayo de 2012.
Vistos por mí, Luisa Molina Villalba, magistrada jueza del
Juzgado de lo Social número 1 de los de Barcelona, los presentes
autos, promovidos por Fundación Laboral de la Construcción
contra Pavinord del Segrià, SLU., en materia de reclamación de
cantidad, en los que constan los siguientes,
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por Fundación Laboral de
la Construcción contra Pavinord del Segrià, SLU., debo condenar
y condeno a la entidad demandada al abono a la actora de la
cantidad de 122,49 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que la
misma es firme y que frente a ella no cabe interponer recurso
alguno.
Expídase testimonio de esta sentencia que se unirá a las
actuaciones y llévese el original al Libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publicada por
S.Sª el mismo día de su fecha, estando celebrando audiencia
pública. Doy fe.
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 fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de
anuncios de la oficina judicial y para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos pertinentes, expido el
presente edicto en Barcelona, a 18 de mayo de 2012.
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−

ANUNCIOS VARIOS
ANUNCIS DIVERSOS
COMUNITAT DE REGANTS DE L’ULL
DE BENAVENT DE SEGRIÀ
EDICTE

4469

En Raül Sales Pujol, President de la Comunitat de Regants de
l’Ull de Benavent de Segrià,
Faig saber: Que aquesta Comunitat de Regants celebrarà
assemblea general ordinària, el proper dia 8 de juny de 2012 a la
sala d’actes del Casal Cultural de Benavent de Segrià, a les 21:30
h en primera convocatòria i a les 22:00 h en segona, per tal de
tractar el següent ordre del dia:
1r. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2n. Regulació normes de reg per la present campanya
3r. Informes de Presidència i Junta
4t. Precs i preguntes
El que es fa públic per al coneixement i efectes oportuns.
Benavent de Segrià, 20 de maig de 2012
El president, Raül Sales Pujol

−♦−
CONSORCI XARXA LOCAL, PROMOCIÓ
ECONÒMICA, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
LLEIDA
ANUNCI

4309

Havent-se aprovat inicialment l’expedient de pressupost del
Consorci Xarxa Local, Promoció Econòmica, Formació i
Ocupació per a l’exercici econòmic de l’any 2012, i considerantse aprovat amb caràcter definitiu, en no haver-se presentat cap
reclamació, es publica resumit per capítols.
ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOL I DENOMINACIÓ

TOTAL CAP.

2 Despeses en béns corrents i serveis
3 Despeses financeres
Total

39.560,00
100,00
39.660,00

ESTAT D’INGRESSOS
CAPÍTOL I DENOMINACIÓ

TOTAL CAP.

4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials
Total

35.500,00
4.160,00
39.660,00

Contra l’esmentat pressupost 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.
Lleida, 16 de maig de 2012
El president, Josep Presseguer Gené

−♦−
COL·LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I
TRESORERS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LLEIDA
4438

Convocatòria d’eleccions de la Junta de Govern
En compliment de l’acord de l’assemblea general ordinària,
realitzada el 5 de maig de 2012, es convoquen eleccions pel
nomenament de tots els membres de la Junta de Govern amb el
següent calendari:
Presentació de candidatures: durant els 15 dies següents a la
publicació en el BOP d’aquesta convocatòria.
Proclamació de candidatures: a les 17:00 hores del cinquè dia
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hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de
candidatures.
Dia de votacions: 21 de juny de 2012, de 17:00 a 20:00 hores.
Tots els tràmits i actes es portaran a terme a la seu d’aquest
Col·legi, a l’Av. del Segre, 5, 1r. 2 a. de Lleida.
Lleida, 22 maig de 2012
El president, Ramon Aldomà i Grañó

−♦−

−♦−

MUSEU DE LLEIDA
ANUNCI

consta en la certificación catastral obtenida por mi de la Oficina
Virtual del Catastro, que dejo unida a esta matriz.
Durante el plazo de 20 días a contar desde la publicación de la
presente, podrán los interesados comparecer en mi Notaria sita en
Calle Manuel de Pedrolo, Edificio Ribagorça, Bajos, Almenar, en
horas de despacho, para oponerse a la tramitación de la misma o
alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.
Almenar, 22 de mayo de 2012
La notario, Carmen Ana Vázquez Arias

4444

Exposició al públic dels comptes de l’exercici 2011
Han estat rendits els comptes del Museu de Lleida: diocesà i
comarcal, corresponents a l’exercici 2011, en els termes que
regulen les regles 103 i 104 de la Instrucció del model normal de
Comptabilitat local, aprovada per Ordre EHA/1041/2004 de 23
de novembre, els quals contenen la informació que es preveu a
les regles 97 i 98 de l’esmentada Instrucció i que conforme el
compte general del Museu de Lleida de l’exercici 2011.
De conformitat amb el que es disposa a l’article 212.3 del
RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals s’exposa al públic,
juntament amb el dictamen de la Comissió Executiva i tots els
seus justificants per un termini de 15 dies, durant els quals i 8
més, els interessats podran presentar reclamacions, objeccions i
observacions.
Termini d’exposició: 15 dies comptats des del següent a la
publicació d’aquest edicte en el BOP.
Termini d’admissió: Les reclamacions, objeccions i
observacions, s’admetran durant el termini d’exposició i 8 dies
més.
Òrgan davant el que es reclama: Ple del Consorci del Museu de
Lleida.
Lleida, 21 de maig de 2012
La presidenta de la Comissió Executiva, Carme Vidal Huguet
En dono fe. La secretaria de la Comissió Executiva, Montserrat
Macià i Gou

−♦−
CARMEN ANA VAZQUEZ ARIAS
NOTARIO COLEGIO DE CATALUNYA. ALMENAR
4421

Carmen Ana Vazquez Arias, notario del Ilustre Colegio de
Catalunya, con residencia en Almenar,
Hago constar: Que en esta Notaría se tramita acta de
requerimiento para declaración de notoriedad para
inmatriculación de finca no inscrita, con el fin de acreditar que en
el término municipal de Almenar, en la partida Boquera, parcela
2 del polígono 7, doña Elena Montserrat Marti Cosialls, doña
Anna Maria Marti Solanellas, don Jordi Enric Marti Solanellas y
doña Maria Teresa Solanellas Paris, son tenidos como dueños de
la siguiente finca con la descripción siguiente:
1. Descripción de la finca
Rústica. Pieza de tierra, labor de regadío, sita en término de
Almenar, partida Boquera, tiene una superficie de dos hectáreas,
cuarenta y tres áreas, ocho centiáreas (2,4308 Ha).
Linda: norte, con caminos; sur, Pedro Bernié Espinet; este, Celia
Fontova Amigó; y oeste, Carlos Majós Ángel.
Hoy linda: norte, con caminos; sur, Silvia Magrí Cortés; este,
José Corrales Pedrós; y oeste, Carlos Majos Ángel.
Referencia catastral. Constituye la parcela 2 del polígono 7, con
referencia catastral número 25021A007000020000JI, según

