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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN LLEIDA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN

2107

Por la presente se notifica a los contribuyentes comprendidos en
la relación que a continuación se adjunta y que no han podido ser
hallados en el domicilio que figura en los documentos de esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda y/o que han
alegado distintas causas para no recibirlas por personas que la
legislación autoriza para hacerse cargo de la notificación, por lo
que se le hace saber:
Que deberán ingresar las cantidades que se consignan en la citada
relación, en cualquier sucursal de las entidades colaboradoras.
Período voluntario de ingreso
a) Las liquidaciones publicadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
tendrán plazo hasta el día 20 del mes posterior
b) Las liquidaciones publicadas del 16 al fin de cada mes, tendrán
plazo hasta el día 5 del segundo mes posterior
Si el último día de ingreso, en ambos casos, fuera inhábil, el
plazo finalizará el inmediato hábil posterior.
Recargo de apremio
Transcurrido el plazo se iniciará el procedimiento de apremio
para el cobro de los débitos, con el recargo del 20%.
Reclamaciones
De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 30/1992, según
redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. número
14), en caso de disconformidad podrá interponerse por los
interesados recurso de alzada y potestativo de reposición ante el
órgano que dictó el acto en el plazo de 1 mes a partir de la
publicación del presente edicto.
Lleida, a 9 de febrero de 2009
La delegada de Economía y Hacienda, Marta Quintián
Gorostegui
SUJETO PASIVO

VILNIS VANAGS
KAROLINA LOUVIAUX
FREDERIC BACQUE
MOSTAFA BEN SAAD
BRACHID SABBA
ORIHUELA LOPEZ, JULIO
BORRELL DOLCET, PEDRO
TRILLA GARCIA, FCO. DE PAULA
COS QUIXAL, JOSÉ
MOULAY ISMAIL BOUHAMIDI
RAMÓN AGUIRRE, ALBERTO
DOISNEU CHARLY STEVEN
JAREÑO CALVO, JOAQUIN A.
TERRADO PORTA, JOSÉ Mª
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N.I.F.

X9419439G
X9334620R
X9352993C
X5018832W
X2688949L
39137838A
52305460X
78056800K
78068971W
Y0026007P
X7866774S
X9334587Z
40856007ª
40824920N

CONCEPTO

100399
100399
100399
100399
100399
100399
100399
100399
100399
100399
100399
100399
100399
100399

REFERENCIA

625080043156
625070042829
625070042891
625080044288
625080043752
625080043843
625080044409
625080043650
625080044008
250020080010562
625080043855
625070042799
625080043557
625070040018

IMPORTE

400
400
400
50
30
50
50
400
400
301
301
400
400
400

CLAVE LIQUIDACIÓN

00025200800002981
00025200800002608
00025200800002619
00025200800003791
00025200800003701
00025200800003712
00025200800003824
00025000800003699
00025200800003734
00025200800003374
00025200800003723
00025200800001697
00025200800003238
00025200700002788

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE IMPUGNACIONES
2105

Notificación de resoluciones de recursos de alzada contra
reclamaciones de deuda/providencias de apremio/actos
de gestión recaudatoria
Habiéndose resuelto los recurso de alzada interpuestos por los
sujetos responsables que al pie se relacionan, contra las
reclamaciones de deuda/providencias de apremio/actos de
gestión recaudatoria que igualmente se hacen constar y
hallándose los mismos en situación de domicilio desconocido,
ignorado paradero o ausentes, por la presente se les notifica dicha
resolución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26-11, de régimen jurídico de las

administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (B.O.E. de 14-1-99), informándoles que las mismas están
a su disposición en esta Dirección Provincial.
Contra las resoluciones de los recursos de alzada podrá
interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley
reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa de 13-798 (B.O.E. de 14-7-98) ante el Juzgado Contencioso
Administrativo de Lleida.
NÚM. DOC.

RAZÓN SOCIAL

25/101/2008/99
25/101/2008/142

Jesica Sedeño Triguero
Infacasa, S.L.

ACTO RECURRIDO

Recurso contra acto gestión recaudatoria URE 25/01
Recurso alta Régimen general Admón. 25/01

Lleida, a 6 de febrero de 2009
La jefa de la Unidad de Impugnaciones, Pilar Longares Felipe

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
EDICTO

2188

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO A DEUDORES
NO LOCALIZADOS

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la
Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que
figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica
en la citada relación, ha dictado la siguiente
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere
el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de
octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución contra el
patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar
la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el
artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante
la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al
deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince
días ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el
pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de
Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el
plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la
advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que
le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 del
citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince
días siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo
dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la
Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente,
debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación
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de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el
órgano superior jerárquico del que dictó el acto, que no
suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el
pago de la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente o se
consigue su importe incluido el recargo de apremio y el 3 por

ciento a efectos de la cantidad a cuenta de las costas
reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el
artículo 34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.
Lleida, 2 de febrero de 2009

ADMINISTRACIÓN: 03
REG./SECTOR: 0111 - RÉGIMEN GENERAL
TÍTULO EJECUTIVO IDENTIFICADOR DEL S.R.

NOMBRE / RAZ. SOCIAL

DOMICILIO

C.P. LOCALIDAD

25 2008 050164864 07 250038391041
25 2008 050171938 07 250043633081
25 2008 050173453 07 250047369201
25 2008 050172039 07 251009990559
25 2008 050167995 07 251011495271
25 2008 050166177 07 251012703226
25 2008 050166076 07 251012812249
25 2008 050169716 07 440020530296

GALVEZ BORREGO ANA MARIA
MARTINEZ DONAIRE ANTONIO
FERRER VAZQUEZ EUSEBIO MIGUEL
TALBI —- SAADIA
OLIVARES VERA BORIS
REYES GOMEZ MERCEDES CRISTINA
JI —- YIXIN
BORDJI TAHRAT AHCENE

CL SAN JOAN 7 2 1
CL DE LA PRESO 3
CL MONTSEC 8 2 3
CL CENDRA 40
AV CATALUNYA 75 3 1
CL PONT NOU 4 3
CL PRAT DE LA RIBA 3
CL CARNISERIES 4 1

25300 TARREGA
25110 ALPICAT
25230 MOLLERUSSA
25241 GOLMES
25300 TARREGA
25200 CERVERA
25242 MIRALCAMP
25660 ALCOLETGE

IMPORTE RECLAMADO

PERÍODO LIQUIDACIÓN

1.191,17
272,44
2.290,14
303,50
349,80
1.150,15
1.816,28
199,31

01/03 12/03
05/07 05/07
11/05 02/06
04/07 04/07
10/06 10/06
05/07 07/07
12/06 01/07
12/06 12/06

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 02
2118
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO (TVA-502)

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02, de
Lleida
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Fernández Haro Gabriel, por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en C. Sant Crist, 83, 2, 2, de
Balaguer, se procedió con fecha 17-9-2008 al embargo de bienes
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al
presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento general de
recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día
27), de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Balaguer, a 6 de febrero de 2009
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas
Destinatario: Fernández Haro Gabriel.
Dirección: C. Sant Crist, 83, 2, 2.
Localidad: 25600 – Balaguer.
Provincia: Lleida.
NOTIFICACIÓN AL DEUDOR DE VALORACIÓN DE BIENES
INMUEBLES EMBARGADOS (TVA-503)

Notificadas al deudor de referencia las providencias de apremio
por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo se indica,
sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido con fecha 17-92008, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, como

interesado se le notifica que los bienes embargados han sido
tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, según se
transcribe en relación adjunta, a efectos de su posible venta en
pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.
Importe deuda:
Principal...........................................................................4.052,78
Recargo...............................................................................810,56
Intereses..............................................................................555,23
Costas .................................................................................250,86
Total .................................................................................5.669,43
La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No
obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada, podrá
presentar valoración contradictoria en el plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de la presente notificación. En el caso
de existir discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la
suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no
excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la
Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o
asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su
designación. Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta,
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (B.O.E. del día 25).
Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes al destinatario, en su condición de deudor se expide
la presente notificación.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día
27), de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, lo que se comunica a
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efectos de Lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Balaguer, 12 de enero de 2009
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS
(CON VALORACIÓN DE LOS MISMOS)
Deudor: Fernández Haro Gabriel.
Finca número: 1
Datos finca urbana
Descripción finca: el pleno dominio de piso-vivienda.
Tipo vía: C. Nombre vía: Sant Crist. Núm. vía: 83. Piso: 2.
Puerta: 2. Código postal: 25600.
Datos registro
Núm. tomo: 3.022. Núm. libro: 331. Núm. folio: 221. Núm.
finca: 15.663.
Importe de tasación: 148.456,35
Descripción ampliada
Finca urbana. Número cinco. El pleno dominio de piso-vivienda,
sito en la segunda planta alta, puerta segunda, del edificio en
Balaguer, calle Noguera Pallaresa, número treinta y cuatro, con
frente a la calle Sant Crist, número ochenta y tres, formando
chaflán, de superficie útil noventa metros cuadrados, tiene como
anejo privativo un cuarto trastero en la planta desván bajo
cubierta, de nueve metros, setenta y dos decímetros cuadrados,
señalado como segunda, segundo.
Referencia catastral: 8291047CG1289S0001AQ. Tiene la
calificación definitiva de viviendas con protección oficial.
Lleida, a 12 de enero de 2009
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 02
2120
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO (TVA-502)

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02, de
Lleida
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Fernández Haro Gabriel, por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en C. Sant Crist, 83, 2, 2 de
Balaguer, se procedió con fecha 17-9-2008 al embargo de bienes
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al
presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento general de
recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día
27), de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.

Balaguer, a 6 de febrero de 2009
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas
DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF
número 43728359T y con domicilio en C. Sant Crist, 83, 2, 2,
resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente
notificados, se practicó embargo de las fincas que se detallan en
relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro de la
Propiedad de Balaguer, garantizando la suma total de 3.303,23
euros, que incluyen el principal
el recargo de apremio, los
intereses y las costas del procedimiento, con las letras que se
indican:
LIBRO

TOMO

FOLIO

FINCA NUM.

ANOTACION LETRA

331
3022
221
15663
A
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente detalle:
25 08 010160347
10 2007 / 10 2007
0521
25 08 010588359
11 2007 / 11 2007
0521
25 08 011523300
12 2007 / 12 2007
0521
25 08 012971731
01 2008 / 01 2008
0521
25 08 012971832
02 2008 / 02 2008
0521
25 08 013699534
03 2008 / 03 2008
0521
25 08 014238084
04 2008 / 04 2008
0521
25 08 015022572
05 2008 / 05 2008
0521
Importe deuda:
Principal...........................................................................1.798,74
Recargo...............................................................................359,76
Intereses..............................................................................104,00
Costas devengadas..............................................................240,40
Costas e intereses presupuestados ......................................250,00
Total .................................................................................2.752,90
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas
indicadas en la suma de 2.752.90 euros, con lo que la
responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
6.056,13 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de
embargo al Registro de la Propiedad.
Balaguer, a 12 de enero de 2009
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas
DESCRIPCION DE LAS FINCAS EMBARGADAS
(SOBRE LAS QUE SE AMPLIA EL EMBARGO)
Deudor: Fernández Haro Gabriel
Finca número: 1
Datos finca urbana
Descripción finca: el pleno dominio de piso-vivienda.
Tipo vía: C. Nombre vía: Sant Crist. Núm. vía 83. Piso: 2. Puerta:
2. Código postal: 25600.
Datos registro
Núm. reg: 25.600. Núm. tomo: 3.022. Número libro: 331. Núm.
folio: 221. Núm. finca: 15.663. Letra: A.
Balaguer, a 12 de enero de 2009
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas

−♦−
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 02
2122
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO (TVA-502)

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02, de
Lleida
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Bacaria
Rella Cristina, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en C. Occitania, 5, 2º, 3ª de Les, se
procedió con fecha 19-6-2008 al embargo de bienes inmuebles,
de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento general de
recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día
27), de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Balaguer, a 6 de febrero de 2009
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas
DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF
número 41096574J y con domicilio en C. Occitania, 5, 2º, 3ª,
resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente
notificados, se practicó embargo de las fincas que se detallan en
relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro de la
Propiedad de Vielha, garantizando la suma total de 1.658,51
euros, que incluyen el principal
el recargo de apremio, los
intereses y las costas del procedimiento, con las letras que se
indican:
LIBRO

TOMO

FOLIO

FINCA NUM.

ANOTACION LETRA

37
647
69
2341
D
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente detalle:
25 08 010599372
11 2007 / 11 2007
0521
25 08 011533707
12 2007 / 12 2007
0521
25 08 012994363
01 2008 / 01 2008
0521
25 08 012994464
02 2008 / 02 2008
0521
25 08 013711557
03 2008 / 03 2008
0521
25 08 014249707
04 2008 / 04 2008
0521
Importe deuda:
Principal...........................................................................1.454,98
Recargo...............................................................................291,00
Intereses................................................................................84,42

Costas devengadas................................................................83,65
Costas e intereses presupuestados ......................................200,00
Total .................................................................................2.114,05
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas
indicadas en la suma de 2.114,05 euros, con lo que la
responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
3.772,56 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de
embargo al Registro de la Propiedad.
Balaguer, a 16 de diciembre de 2008
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas
DESCRIPCION DE LAS FINCAS EMBARGADAS
(SOBRE LAS QUE SE AMPLIA EL EMBARGO)
Deudor: Bacaria Rella Cristina
Finca número: 1
Datos finca urbana
Descripción finca: la nuda propiedad de vivienda tipo dúplex.
Tipo vía: C. Nombre vía: Occitania. Núm. vía 5. Piso: 2. Puerta:
3. Código postal: 25540.
Datos registro
Núm. reg: 25.540. Núm. tomo: 647. Número libro: 37. Núm.
folio: 69. Núm. finca: 2.341. Letra: D.
Balaguer, a 16 de diciembre de 2008
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 02
2171
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO (TVA-502)

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02, de
Lleida
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Lorenzo
Fonteiña José, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en Av. Generalitat, 36 de Montgai, se
procedió con fecha 14-8-2008 al embargo de bienes inmuebles,
de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento general de
recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día
27), de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Balaguer, a 11 de febrero de 2009
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas
DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
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administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF
número 10040252Q, y con domicilio en Av. Generalitat, 36,
resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente
notificados, se practicó embargo de las fincas que se detallan en
relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro de la
Propiedad de Balaguer, garantizando la suma total de 1.616,75
euros, que incluyen el principal
el recargo de apremio, los
intereses y las costas del procedimiento, con las letras que se
indican:
LIBRO

TOMO

FOLIO

FINCA NUM.

ANOTACION LETRA

0060
3048
0149
001984
A
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente detalle:
25 08 012907871
01 2008 / 01 2008
0521
25 08 012907972
02 2008 / 02 2008
0521
25 08 013663360
03 2008 / 03 2008
0521
25 08 014202924
04 2008 / 04 2008
0521
25 08 014989331
05 2008 / 05 2008
0521
Importe deuda:
Principal...........................................................................1.221,75
Recargo...............................................................................244,35
Intereses................................................................................67,19
Costas devengadas................................................................99,16
Costas e intereses presupuestados ......................................200,00
Total .................................................................................1.832,45
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas
indicadas en la suma de 1.832,45 euros, con lo que la
responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
3.449,20 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de
embargo al Registro de la Propiedad.
Balaguer, a 5 de enero de 2009
El Recaudador Ejecutivo. El jefe de Negociado, Xavier Batalla
Piquer
DESCRIPCION DE LAS FINCAS EMBARGADAS
(SOBRE LAS QUE SE AMPLIA EL EMBARGO)
Deudor: Lorenzo Fonteiña José.
Finca número: 1
Datos finca urbana
Descripción finca: la mitad indivisa de un solar sito enMontgai
Tipo vía: Av. Nombre vía: Generalitat. Núm. vía 31.
Datos registro
Núm. tomo: 3.048. Número libro: 60. Núm. folio: 149. Núm.
finca: 1.984. Letra: A.
Balaguer, a 5 de enero de 2009
El Recaudador Ejecutivo. El jefe de Negociado, Xavier Batalla
Piquer

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 02
2174
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO (TVA-502)

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02, de
Lleida
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Rius
Lafont Trinidad, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en C. Frederic Mistral, 0, 1º, A, de Vielha,
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se procedió con fecha 24-10-2007 al embargo de bienes
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al
presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento general de
recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día
27), de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Balaguer, a 11 de febrero de 2009
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas
Destinatario: Rius Lafont Trinidad
Dirección: C. Frederic Mistral, 0, 1º, A.
Localidad: 25530 – Vielha.
Provincia: Lleida.
NOTIFICACIÓN AL DEUDOR DE VALORACIÓN DE BIENES
INMUEBLES EMBARGADOS (TVA-503)

Notificadas al deudor de referencia las providencias de apremio
por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo se indica,
sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido con fecha 24-102007, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, como
interesado se le notifica que los bienes embargados han sido
tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, según se
transcribe en relación adjunta, a efectos de su posible venta en
pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.
Importe deuda:
Principal...........................................................................1.014,66
Recargo...............................................................................202,94
Intereses ..............................................................................113,20
Costas .................................................................................323,16
Total .................................................................................1.653,96
La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No
obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada, podrá
presentar valoración contradictoria en el plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de la presente notificación. En el caso
de existir discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la
suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no
excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la
Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o
asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su
designación. Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta,
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (B.O.E. del día 25).
Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes al destinatario, en su condición de deudor se expide
la presente notificación.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
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podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día
27), de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, lo que se comunica a
efectos de Lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Balaguer, 10 de octubre de 2008
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS
(CON VALORACIÓN DE LOS MISMOS)
Deudor: Rius Lafont Trinidad.
Finca número: 1
Datos finca no urbana
Nom. Finca: Sascumes. Localidad: Vielha. Provincia: Lleida.
Datos registro
Núm. tomo: 438. Núm. libro: 60. Núm. folio: 79. Núm. finca:
4.417
Importe de tasación: 8.074,08
Descripción ampliada
Rústica. La nuda propiedad de una tierra llamada Sascumes, sita
en Vielha, de extensión superficial unas quince áreas, doce
centiáreas. Linda al norte con Antonio Calbeto; este Antonio
Sirat y Antonio Morello y al sur y oeste con Joaquín Vidal.
Lleida, a 10 de octubre de 2008
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 02
2177
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO (TVA-502)

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02, de
Lleida
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Puñet
Terrado Teresa, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en C. Doctor Farré, 17 de Alguaire, se
procedió con fecha 5-5-2008 al embargo de bienes inmuebles, de
cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
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resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento general de
recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día
27), de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Balaguer, a 11 de febrero de 2009
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas
Destinatario: Puñet Terrado Teresa.
Dirección: C. Doctor Farré, 17.
Localidad: 25125 – Alguaire.
Provincia: Lleida.
NOTIFICACIÓN AL DEUDOR DE VALORACIÓN DE BIENES
INMUEBLES EMBARGADOS (TVA-503)

Notificadas al deudor de referencia las providencias de apremio
por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo se indica,
sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido con fecha 5-52008, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, como
interesado se le notifica que los bienes embargados han sido
tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, según se
transcribe en relación adjunta, a efectos de su posible venta en
pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.
Importe deuda:
Principal...........................................................................1.422,83
Recargo...............................................................................284,57
Intereses................................................................................89,71
Costas .................................................................................240,40
Total .................................................................................2.037,51
La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No
obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada, podrá
presentar valoración contradictoria en el plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de la presente notificación. En el caso
de existir discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la
suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no
excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la
Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o
asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su
designación. Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta,
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (B.O.E. del día 25).
Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes al destinatario, en su condición de deudor se expide
la presente notificación.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día
27), de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
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procedimiento administrativo común, lo que se comunica a
efectos de Lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Balaguer, 31 de octubre de 2008
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS
(CON VALORACIÓN DE LOS MISMOS)
Deudor: Puñet Terrado Teresa
Finca número: 1
Datos finca urbana
Descripción finca: el pleno dominio de mitad indivisa de edificio.
Tipo vía: C. Nombre vía: Colomina. Código postal: 25125.
Datos registro
Núm. tomo: 3.196. Núm. libro: 125. Núm. folio: 76. Núm. finca:
4.182
Importe de tasación: 77.659,50
Descripción ampliada
Finca urbana. El pleno dominio de mitad indivisa de pieza de
tierra, de regadío, sita en el termino de Alguaire, partida Eral, hoy
denominada camino Colomina, de superficie veintisiete áreas,
treinta centiáreas. Linda por norte, con Tomas Biel; por sur y este
con camino y por oeste con José Riu. sobre dicha finca se ha
construido el siguiente: edificio sito en Alguaire, camino
Colomina sin número, que consta de planta baja con destino a
pequeño almacén, que contiene un aseo, escaleras que conducen
a la planta superior a distintos niveles la superficie construida en
planta baja es de ciento dieciséis metros, siete decímetros
cuadrados, y útil de setenta y tres metros, treinta y nueve
decímetros cuadrados, ocupando el almacén setenta metros
cuadrados. A la planta primera. Dicha planta primera distribuida
en dos niveles tiene una superficie total construida de ciento
dieciséis metros, siete decímetros cuadrados, de lo que son útiles
noventa y siete metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados.
Linda por todos sus puntos cardinales con la finca sobre la que se
ubica.
Referencia
catastral
de
la
edificación
urbana:
001002500BG92D0001FT
Lleida, a 31 de octubre de 2008
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 02
2178
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO (TVA-502)

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02, de
Lleida
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Constantín Alfredo Vasile, por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en C. major, 10, 2, 2 de
Balaguer, se procedió con fecha 15-9-2008, al embargo de bienes
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al
presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se

9

suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento general de
recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día
27), de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Balaguer, a 11 de febrero de 2009
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas
Destinatario: Constantín Alfredo Vasile.
Dirección: C. major, 10, 2, 2.
Localidad: 25600 - Balaguer.
Provincia: Lleida.
NOTIFICACIÓN AL DEUDOR DE VALORACIÓN DE BIENES
INMUEBLES EMBARGADOS (TVA-503)

Notificadas al deudor de referencia las providencias de apremio
por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo se indica,
sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido con fecha 15-92008, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, como
interesado se le notifica que los bienes embargados han sido
tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, según se
transcribe en relación adjunta, a efectos de su posible venta en
pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.
Importe deuda:
Principal...........................................................................2.171,35
Recargo...............................................................................434,28
Intereses..............................................................................176,39
Costas .................................................................................395,78
Total .................................................................................3.177,80
La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No
obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada, podrá
presentar valoración contradictoria en el plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de la presente notificación. En el caso
de existir discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la
suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no
excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la
Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o
asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su
designación. Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta,
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (B.O.E. del día 25).
Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes al destinatario, en su condición de deudor se expide
la presente notificación.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
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Recaudación de la Seguridad social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día
27), de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, lo que se comunica a
efectos de Lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Balaguer, 2 de febrero de 2009
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS
(CON VALORACIÓN DE LOS MISMOS)
Deudor: Constantín Alfredo Vasile.
Finca número: 1
Datos finca urbana
Descripción finca: el pleno dominio mitad indivisa casa en
Camarasa.
Tipo de vía: C. Nombre vía: San Miguel. Núm. vía: 11.
Datos registro
Núm. tomo: 3.362. Núm. libro: 99. Núm. folio: 11. Núm. finca:
3.362.
Importe de tasación: 27.000,00
Descripción ampliada
Finca urbana. El pleno dominio de la mitad indivisa de una casa
sita Camarasa, calle San Miguel, 11, de superficie 48 metros
cuadrados. Lindante por frente con dicha calle; por la derecha
entrando con la misma calle de situación; por la izquierda con
Francisco Guillaumet y por el fondo con Miguel Pedra.
Lleida, a 2 de febrero de 2009
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 02
2179
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO (TVA-502)

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02, de
Lleida
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Heredias
Utrera María Teresa, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en C. Sant Doménech, 9 de
Balaguer, se procedió con fecha 12-6-2008 al embargo de bienes
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al
presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento general de
recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día
27), de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
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Balaguer, a 11 de febrero de 2009
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas
Destinatario: Heredias Utrera María Teresa.
Dirección: C. Sant Doménech, 9.
Localidad: 25600 – Balaguer.
Provincia: Lleida.
NOTIFICACIÓN AL DEUDOR DE VALORACIÓN DE BIENES
INMUEBLES EMBARGADOS (TVA-503)

Notificadas al deudor de referencia las providencias de apremio
por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo se indica,
sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido con fecha 12-62008, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, como
interesado se le notifica que los bienes embargados han sido
tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, según se
transcribe en relación adjunta, a efectos de su posible venta en
pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.
Importe deuda:
Principal..............................................................................506,42
Recargo...............................................................................101,28
Intereses................................................................................44,42
Costas .................................................................................237,03
Total ....................................................................................889,15
La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No
obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada, podrá
presentar valoración contradictoria en el plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de la presente notificación. En el caso
de existir discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la
suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no
excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la
Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o
asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su
designación. Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta,
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (B.O.E. del día 25).
Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes al destinatario, en su condición de deudor se expide
la presente notificación.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día
27), de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, lo que se comunica a
efectos de Lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Balaguer, 13 de noviembre de 2008
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS
(CON VALORACIÓN DE LOS MISMOS)
Deudor: Heredias Utrera María Teresa
Finca número: 1
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Datos finca urbana
Descripción finca: la mitad indivisa de una casa sita en Balaguer.
Tipo vía: C. Nombre vía: Sant Doménech. Núm. vía: 9.
Datos registro
Núm. tomo: 2.497. Núm. libro: 223. Núm. folio: 225. Núm.
finca: 3.455
Importe de tasación: 15.519,50
Descripción ampliada
Finca urbana. El pleno dominio de una mitad indivisa de una casa
sita en Balaguer, calle Santo Domingo, número nueve,
compuesta de planta baja, planta primera, planta segunda y planta
tercera. La planta baja, tiene una superficie de cuarenta y cinco
metros cuadrados, se destina a almacén. La planta primera y la
planta segunda, tienen una superficie de cuarenta y cinco metros
cuadrados, cada una de ellas, se destinan a vivienda, y se
componen de diversas dependencias y servicios. Y la planta
tercera, tiene una superficie de treinta y dos metros cuadrados, se
destina a almacén. Linda: frente, con calle de situación; derecha,
con finca sita en calle Santo Domingo número once,
perteneciente a don Juan Millet Sauret; izquierda, con finca sita
en calle Sant Pere, número cuarenta y uno, perteneciente a don
Enrique Laberlaz Bautista; y fondo, con finca sita en calle la
costa numero veinticinco, perteneciente a la Caja de Ahorros del
Mediterraneo.
Tiene
la
referencia
catastral
7592307CG1279S0001GX.
Lleida, a 13 de noviembre de 2008
El recaudador ejecutivo, Eduard Craviotto Salinas

−♦−

DNI 40661021B
Fernández Trujillo Trifona
Pl. Ejército, 6, 1º-C 25002 Lleida
Período deuda 1-1-2006 a 31-12-2006
Importe 108,92
Mínimos individual por ingresos
DNI 47687776J
Pérez Casals Cristian
Bloques Ramiro Ledesma, 192, Esc.4, 3º-1ª 25003 Lleida
Período deuda 1-1-2006 a 31-12-2006
Importe 158,34
Mínimos individual por ingresos
DNI 40732128W
Rodríguez Pérez Elisa
C/ Prat de la Riba, 21 25004 Lleida
Período deuda 1-1-2006 a 31-12-2006
Importe 3.008,74
Mínimos individual por ingresos
DNI 16949354X
Sancho Verdú Concepción
C/ Academia, 46, 2º-A 25002 Lleida
Período deuda 1-1-2006 a 31-12-2006
Importe 2.960,58
Mínimos individual por ingresos
Lleida, a 5 de febrero de 2009
La Directora Provincial. P.D. de firma. Acuerdo D.P.INSS. de 46-2006 (B.O.P. 24-6). El subdirector provincial, Isidro Sala Giner

−♦−
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA

RESOLUCIÓN

2099

Esta Dirección Provincial no ha podido notificar las resoluciones
sobre percepción indebida de prestaciones relativas a los
interesados que se indican al final por ignorarse su domicilio o
bien porque intentada la notificación no ha podido practicarse.
De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, esta
Dirección Provincial resuelve, mediante su publicación en el
Butlletí Oficial de la Província, notificar a las personas citadas en
esta resolución que han percibido prestaciones indebidas por las
cuantías, períodos y motivos que se especifican en cada caso.
Dichas cuantías deberán ser reintegradas en el plazo de los 30
días siguientes a la publicación de esta resolución en el Butlletí
Oficial de la Província (Real Decreto legislativo1/1994, de 20 de
junio, artículo 45.1), mediante un cheque nominativo o ingreso
en la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en la cuenta de
ingresos del INSS número 2100/0181/20/0200343359.
Si no estuviera conforme con la resolución adoptada podrá
interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta
Dirección Provincial en el plazo de 30 días, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación en el Butlletí Oficial de la
Província, de conformidad con el artículo 71 del Texto refundido
de la Ley de procedimiento laboral, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado de 11
de abril de 1995).
Si transcurrido el plazo indicado no ha reintegrado la deuda ni ha
formulado reclamación previa, iniciaremos el procedimiento
recaudatorio legalmente establecido para su reintegro.
DNI 40649691C
Carulla Cases Maria
C/ Urgell, 7, 5º-1ª 25600 Balaguer (Lleida)
Período deuda 1-1-2006 a 31-12-2006
Importe 3.283,98
Mínimos individual por ingresos

RESOLUCIÓN

2100

Esta Dirección Provincial no ha podido notificar las resoluciones
sobre percepción indebida de prestaciones relativas a los
interesados que se indican al final por ignorarse su domicilio o
bien porque intentada la notificación no ha podido practicarse.
De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, esta
Dirección Provincial resuelve, mediante su publicación en el
Butlletí Oficial de la Província, notificar a las personas citadas en
esta resolución que han percibido prestaciones indebidas por las
cuantías, períodos y motivos que se especifican en cada caso.
Dichas cuantías deberán ser reintegradas en el plazo de los treinta
días siguientes a la publicación de esta resolución en el Butlletí
Oficial de la Província (Real Decreto legislativo1/1994, de 20 de
junio, artículo 45.1), mediante un cheque nominativo o ingreso
en la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en la cuenta de
ingresos del INSS número 2100/0181/20/0200343359.
Si no estuviera conforme con la resolución adoptada podrá
interponer demanda ante el Juzgado de lo Social, en el plazo de
treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación en el Butlletí Oficial de la Província, de conformidad
con el artículo 71 del Texto refundido de la Ley de procedimiento
laboral, aprobado por Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de
abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).
DNI 40709552N
Seró Puig Amador
C/ La Bassa, s/n 25153 Puigverd de Lleida (Lleida)
Período deuda 1-1-2006 a 31-12-2006
Importe 1.390,76
Mínimos cónyuge a cargo por ingresos de trabajo o de capital
Lleida, a 5 de febrero de 2009
La Directora Provincial. P.D. de firma. Acuerdo D.P.INSS. de 46-2008 (B.O.P. 24-6). El subdirector provincial, Isidro Sala Giner

−♦−
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incrementará, de acuerdo con lo establecido en el art. 27.2 del
Texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, con los
siguientes recargos :
- Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%
- Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%
- Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se
haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se
emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que
se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del
Real Decreto 625/1985.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
INSTITUTO DE EMPLEO
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
2167

Remisión de resolución de percepción indebida de prestaciones
por desempleo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en
expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo,
declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de
reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los
motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la
notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, advirtiéndoles que de
conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del
Real Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71
2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio
Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la
Ley de presupuestos generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún
momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su
compensación con la prestación, según se establece en el art. 34
del Real Decreto 625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento
o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del
plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71
del Texto refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado
por el Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº
86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social
dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, los
expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado
plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.
Lleida, a 9 de febrero de 2009
La directora provincial, Silvia Nacenta Castarlenas

Relación de resolución de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992
INTERESADO

D.N.I.

EXPEDIENTE

IMPORTE

TIPO RECARGO

IMPORTE CON RECARGO

DELGADO MONTOYA, JULIO CESAR

7640000

0800000404

84,19

MACIAS ARIAS, GLENDA YADIRA

8367479

0900000015

89,32

3%
5%
10%
20%
3%
5%
10%
20%

86,72
88,40
92,61
101,03
92,00
93,79
98,25
107,18

PERÍODO

MOTIVO

27/03/2008 30/03/2008
SUSPENSION POR NO
RENOVACIÓN DE LA DEMANDA
DE EMPLEO EN LA FORMA
Y FECHAS DETERMINADAS
25/11/2008 30/11/2008
COLOCACIÓN POR
CUENTA AJENA

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
INSTITUTO DE EMPLEO
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
2168

Remisión de resolución de percepción indebida de prestaciones
por desempleo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en
expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo,
declarando la percepción indebida de prestaciones por desempleo
por los interesados que se relacionan. Reconociendo a su vez la
cancelación de la deuda por haber sido ésta ya abonada. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71
del Texto refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado
por el Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, (B.O.E. Nº
86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social
dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, los
expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado
plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.
Lleida, a 9 febrero de 2009
La directora Provincial, Silvia Nacenta Castarlenas

Relación de resoluciones de percepción indebida de prestaciones por desempleo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992
INTERESADO

D.N.I.

EXPEDIENTE

IMPORTE (EUROS)

ORTIGOSA GARCÍA, Mª ISABEL

78083291

0800000431

263,92

−♦−

PERÍODO

01-04-08 A 30-04-08

MOTIVO

Colocación
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
INSTITUTO DE EMPLEO
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
2169

Remisión de resolución de percepción indebida de prestaciones
por desempleo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en
expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo,
declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de
reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los
motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la
notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, advirtiéndoles que de
conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del
Real Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71
2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio
Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la
Ley de presupuestos generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún
momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su
compensación con la prestación, según se establece en el art. 34
del Real Decreto 625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento
o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del

plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se
incrementará, de acuerdo con lo establecido en el art. 27.2 del
Texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, con los
siguientes recargos :
- Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%
- Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%
- Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se
haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se
emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que
se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del
Real Decreto 625/1985.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71
del Texto refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado
por el Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº
86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social
dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, los
expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado
plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.
Lleida, a 9 de febrero de 2009
La directora provincial, Silvia Nacenta Castarlenas

Relación de resolución de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992
INTERESADO

D.N.I.

EXPEDIENTE

IMPORTE

TIPO RECARGO

IMPORTE CON RECARGO

ROCA BOHE, RICARDO

40838789

800000483

36,28

WENFEN, DONG

3923775

900000007

57,13

ZUCAR CAMARA, RAFAEL

40896580

900000005

96,74

3%
5%
10%
20%
3%
5%
10%
20%
3%
5%
10%
20%

37,37
38,09
39,91
43,54
58,84
59,99
62,84
68,56
99,64
101,58
106,41
116,09

PERÍODO

MOTIVO

30/10/2008 30/10/2008

COLOCACION POR
CUENTA AJENA

01/06/2008 03/06/2008

COLOCACION POR
CUENTA PROPIA

26/11/2008 30/11/2008

COLOCACION POR
CUENTA AJENA

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
INSTITUTO DE EMPLEO
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
2170

Remisión de resolución de percepción indebida de prestaciones
por desempleo y extinción del derecho a las mismas de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 30/1992
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en
expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo y
extinción del derecho a las mismas, declarando la obligación de
los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades
percibidas indebidamente por los motivos y periodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse
practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, advirtiéndoles que de

conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del
Real Decreto 625/1985 dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71
2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio
Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún
momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su
compensación con la prestación, según se establece en el art. 34
del Real Decreto 625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento
o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del
plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se
incrementará, de acuerdo con lo establecido en el art. 27.2 del
Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los
siguientes recargos:
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- Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%
- Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el5%
- Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se
haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se
emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que
se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del
Real Decreto 625/1985.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71
del Texto refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado
por el Real Decreto-legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº
86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social
dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, los
expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado
plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.
Lleida, a 9 de febrero de 2009
La directora provincial, Silvia Nacenta Castarlenas

Relación de resolución de percepción indebida de prestaciones y propuesta de extinción del derecho a las mismas de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 30/1992
INTERESADO

D.N.I.

BUENO PEÑALO, GERMAN

48055581

IMPORTE

TIPO RECARGO

IMPORTE CON RECARGO

800000476 1.194,75

EXPEDIENTE

3%
5%
10%
20%

1.230,59
1.254,49
1.314,23
1.433,70

PERÍODO

07/02/2008 09/03/2008

MOTIVO

COLOCACION POR
CUENTA AJENA

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
INSTITUTO DE EMPLEO
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
2189

Remisión de notificación de responsabilidad empresarial de
prestaciones por desempleo de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 30/1992
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo de responsabilidad empresarial, contra las
empresas que a continuación se relacionan, al haberse
comprobado el incumplimiento por parte de dichas empresas de
sus obligaciones de afiliación, alta y cotización respecto de sus
trabajadores. Ello comporta una responsabilidad empresarial
respecto de la prestación por desempleo que corresponda al
trabajador (art. 220 del Texto refundido de la Ley general de la
Seguridad Social, aprobado por RDL 1/94 de 20 de junio). Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con

lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, advirtiéndoles que se
ingresará dicha cantidad en la cuenta de recursos diversos de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en UTE-Caja Madrid-Cajamar (nº de cuenta 2038 9960 11
600128890), comunicando tal ingreso a la Dirección Provincial
del INEM, mediante el correspondiente justificante.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito
ante el director Provincial del INEM las alegaciones que estime
pertinentes en el plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 32-1-b) del Real Decreto 625/85, de 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, los
expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado
plazo de 10 días en la Dirección Provincial del INEM.
Lleida, a 10 de febrero de 2009
La directora Provincial, Silvia Nacenta Castarlenas

Relación de notificación de responsabilidad empresarial de prestaciones
por desempleo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992
EMPRESA

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

082 EXPRESS, SL
SIRLLEIDA, SL

Av. Fontanet, 8
C/ Ciutat de Fraga, 8

LLEIDA
BENAVENT DE SEGRIÀ

IMPORTE (EUROS) RESPONSABILIDAD

9.007,00
5.074,80

TRABAJADOR TITULAR DE PD O SID

Mª JOSÉ SANS BELTRAN
OLGA C. IGLESIAS PATIÑO

−♦−
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA
SUBDELAGACIÓN DEL GOBIERNO EN LLEIDA
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA
2190

De conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (B.O.E. núm. 285, del 27), se hace pública notificación de
un procedimiento sancionador a las personas que se citan en la
relación anexa, indicando su nombre, D.N.I., localidad de su

última residencia, articulado de la presunta infracción cometida,
fecha del acuerdo de iniciación del expediente y sanción que se
impondrá si no se formulan alegaciones en el plazo de 15 días
contados a partir de la publicación de este edicto o si el
interesado reconoce su responsabilidad.
Los documentos obrantes en el expediente correspondiente
pueden consultarse en el negociado de infracciones
administrativas de este centro.
D’acord amb el que estableix l’art. 59.4 de la Llei 30/92, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, del 27), es
fa pública notificació d’un procediment sancionador a les
persones que s’esmenten a la relació annexa, amb indicació del
seu nom, DNI, localitat de la seva última residència, articles on
es recolleixen la presumpta infracció comesa, data de l’acord
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d’iniciació de l’expedient i la sanció que s’imposarà si no es
realitzen al·legacions en el termini de 15 dies comptats a partir
de la publicació d’aquest edicte o si l’interessat reconeix la seva
responsabilitat.
Els documents que figuren a l’expedient corresponent poden

consultar-se al negociat d’infraccions administratives d’aquest
centre.
Lleida, 17-2-2009
El Delegado del Gobierno. P.D. (B.O.P. núm. 73 de 31-5-05)
El secretario general, Daniel Porqueres Giménez

RELACIÓN QUE SE MENCIONA/RELACIÓ QUE S’ESMENTA
INTERESADO/DNI
INTERESSAT/DNI

RAMON CAPDEVILA GARRET / 40790524R

LOCALIDAD
LOCALITAT

PRESUNTA INFRAC. L.O. 1/92
PRESSUMPTA INFRAC. LL.O. 1/92

NÚM. EXP.
NÚM. EXP.

FECHA
DATA

LLEIDA

23. a)

7/2009

14/01/2009

SANCIÓN EUROS
SANCIÓ EUROS

330,00

−♦−
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
REF.: 2008-MC-248
NOTA-ANUNCIO

1143

Por acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 27/11/2008, se ha iniciado
expediente de modificación de características del
aprovechamiento de aguas públicas derivadas del río Segre en
Noves de Segre, término de Les Valls d’Aguilar (Lleida), que
estaba destinado a riego y fue otorgado a Bartolomé Majoral
Granja por resolución de la D.G.O.H. de fecha 08/10/1973,
inscrito con el número 49.131 del Libro de Aprovechamientos,
por cambio de titularidad y variación de la zona regable
(actualmente 26,5376 has en términos de Fígols i Alinyà y Les
Valls d’Aguilar), siendo solicitada por la S.A.T. nº 1.152 La
Reula.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que
quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan
presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación
Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de 25 días hábiles,
contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y la
documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, a 14 de enero de 2009
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, José Iñigo
Hereza Domínguez

−♦−
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
REF.: 2009-EXT-38
NOTA-ANUNCIO

2180

Por acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 16 de diciembre de 2008, se
tramita de oficio expediente de extinción del derecho, por
considerarse fuera de uso, del aprovechamiento de aguas a tomar
de la Acequia del Molino y destinado a riegos en el Término
Municipal de Tremp (Lleida), que había sido otorgado por
Prescripción a favor de D. Martín Vives y Giu e inscrito con el
Nº 30.974 del Libro de aprovechamientos de aguas públicas.
No consta servidumbre alguna relacionada con dicho
aprovechamiento.
Lo que se hace público para conocimiento del titular del
aprovechamiento (cumplimentando así lo dispuesto en el Art.
163.5 del Reglamento del dominio público hidráulico, al no
haber podido localizar a dicho titular) y del público en general
que se considere damnificado por los vestigios de las obras e

instalaciones del aprovechamiento que pudieran subsistir, para
que puedan presentar por escrito las alegaciones que estimen
pertinentes (describiendo debidamente tal incidencia) ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de 25 días
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el
expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en
la Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, a 26 de enero de 2009
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, José Iñigo
Hereza Domínguez

−♦−
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
REF.: 2009-EXT-39
NOTA-ANUNCIO

2182

Por acuerdo del comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 16 de diciembre de 2008, se
tramita de oficio expediente de extinción del derecho, por
considerarse fuera de uso, del aprovechamiento de aguas a tomar
de la Acequia del Molino y destinado a riegos en el Término
Municipal de Tremp (Lleida), que había sido otorgado por
Prescripción a favor de D. Joaquín Rosell Martí y otros e inscrito
con el Nº 30.975 del Libro de aprovechamientos de aguas
públicas.
No consta servidumbre alguna relacionada con dicho
aprovechamiento.
Lo que se hace público para conocimiento del titular del
aprovechamiento (cumplimentando así lo dispuesto en el Art.
163.5 del Reglamento del dominio público hidráulico, al no
haber podido localizar a dicho titular) y del público en general
que se considere damnificado por los vestigios de las obras e
instalaciones del aprovechamiento que pudieran subsistir, para
que puedan presentar por escrito las alegaciones que estimen
pertinentes (describiendo debidamente tal incidencia) ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de 25 días
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el
expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en
la Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, a 26 de enero de 2009
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, José Iñigo
Hereza Domínguez

−♦−
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Zaragoza, a 28 de enero de 2009
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, José Iñigo
Hereza Domínguez

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
REF.: 2009-EXT-50
NOTA-ANUNCIO

−♦−
2183

Por acuerdo del comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 16 de diciembre de 2008, se
tramita de oficio procedimiento de extinción del derecho, por
considerarse fuera de uso el aprovechamiento de aguas a tomar
de la Font Vella y destinado a riegos en el Término Municipal de
Tremp (Lleida), que había sido otorgado por prescripción con
fecha anterior a 1986 a favor de José Vives Roca e inscrito con el
Nº 32.273 del Libro de aprovechamientos de aguas públicas.
No consta servidumbre alguna relacionada con dicho
aprovechamiento.
Lo que se hace público para conocimiento del titular del
aprovechamiento (cumplimentando así lo dispuesto en el Art.
163.5 del Reglamento del dominio público hidráulico, al no
haber podido localizar a dicho titular) y del público en general
que se considere damnificado por los vestigios de las obras e
instalaciones del aprovechamiento que pudieran subsistir, para
que puedan presentar por escrito las alegaciones que estimen
pertinentes (describiendo debidamente tal incidencia) ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de 25 días
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el
expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en
la Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, a 28 de enero de 2009
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, José Iñigo
Hereza Domínguez

−♦−
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
REF.: 2009-EXT-51
NOTA-ANUNCIO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
REF.: 2009-EXT-40
NOTA-ANUNCIO

2185

Por acuerdo del comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 16 de diciembre de 2008, se
tramita de oficio expediente de extinción del derecho, por
considerarse fuera de uso, del aprovechamiento de aguas a tomar
del Barranco Ríu Tremp y destinado a riegos en el Término
Municipal de Tremp (Lleida), que había sido otorgado por
Prescripción a favor de D. Ramón Farré y otros e inscrito con el
Nº 30.976 del Libro de aprovechamientos de aguas públicas.
No consta servidumbre alguna relacionada con dicho
aprovechamiento.
Lo que se hace público para conocimiento del titular del
aprovechamiento (cumplimentando así lo dispuesto en el Art.
163.5 del Reglamento del dominio público hidráulico, al no
haber podido localizar a dicho titular) y del público en general
que se considere damnificado por los vestigios de las obras e
instalaciones del aprovechamiento que pudieran subsistir, para
que puedan presentar por escrito las alegaciones que estimen
pertinentes (describiendo debidamente tal incidencia) ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de 25 días
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el
expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en
la Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, a 26 de enero de 2009
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, José Iñigo
Hereza Domínguez

−♦−
2184

Por acuerdo del comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 16 de diciembre de 2008, se
tramita de oficio procedimiento de extinción del derecho, por
considerarse fuera de uso el aprovechamiento de aguas a tomar
de la Fuente del Boix y destinado a riegos en la Localidad de
Gurp, Término Municipal de Tremp (Lleida), que había sido
otorgado por prescripción con fecha anterior a 1986 a favor de
Joaquín Caminal Pradet e inscrito con el Nº 30.961 del Libro de
aprovechamientos de aguas públicas.
No consta servidumbre alguna relacionada con dicho
aprovechamiento.
Lo que se hace público para conocimiento del titular del
aprovechamiento (cumplimentando así lo dispuesto en el Art.
163.5 del Reglamento del dominio público hidráulico, al no
haber podido localizar a dicho titular) y del público en general
que se considere damnificado por los vestigios de las obras e
instalaciones del aprovechamiento que pudieran subsistir, para
que puedan presentar por escrito las alegaciones que estimen
pertinentes (describiendo debidamente tal incidencia) ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de 25 días
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el
expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en
la Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
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DIPUTACIÓ DE LLEIDA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ADMINISTRACIÓ LOCAL

ANUNCI

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓ PROVINCIAL
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI

2156

D’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova els Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que el Ple de la
Diputació, en la sessió de 21 de novembre de 2008, va adoptar
entre d’altres l’acord següent:
Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
o forma de gestió de servei que s’acordi, de les facultats que
l’Ajuntament de Vilanova de la Barca té atribuïdes en matèria de
recaptació, en voluntària i executiva, de les taxes per conservació
del cementiri i recollida de brossa, amb l’abast, el contingut, les
condicions i la vigència que s’estableix en l’acord del Ple de
l’Ajuntament.
Lleida, 5 de febrer de 2009
El president, Jaume Gilabert Torruella
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

−♦−
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI

2157

D’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova els Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que el Ple de la
Diputació, en la sessió de 21 de novembre de 2008, va adoptar
entre d’altres l’acord següent:
Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
de les facultats que l’Ajuntament de Vinaixa té atribuïdes en
matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i executiva, de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, amb l’abast, el contingut, les condicions i la vigència que
s’estableix en l’acord del Ple de l’Ajuntament.
Lleida, 5 de febrer de 2009
El president, Jaume Gilabert Torruella
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

−♦−
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI

2158

D’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que el Ple de la
Diputació, en la sessió de 21 de novembre de 2008, va adoptar
entre d’altres l’acord següent:
Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
de les facultats que l’Ajuntament de l’Albagés té atribuïdes en
matèria de recaptació, en via executiva, de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, amb l’abast, el contingut, les
condicions i la vigència que s’estableix en l’acord del Ple de
l’Ajuntament.
Lleida, 5 de febrer de 2009
El president, Jaume Gilabert Torruella
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

−♦−

2159

D’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que el Ple de la
Diputació en la sessió de 23 de gener de 2009, va adoptar entre
d’altres l’acord següent:
Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
de les facultats que l’Ajuntament de Tàrrega té atribuïdes en
matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i executiva de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, amb l’abast, el
contingut, les condicions i la vigència que s’estableix en l’acord
del Ple de l’Ajuntament.
Lleida, 5 de febrer de 2009
El president, Jaume Gilabert Torruella
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

−♦−
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI

2160

D’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova els Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que el Ple de la
Diputació, en la sessió de 23 de gener de 2009, va adoptar entre
d’altres l’acord següent:
Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
de les facultats que l’Ajuntament de Vallbona de les Monges té
atribuïdes en matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i
executiva, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, amb
l’abast, el contingut, les condicions i la vigència que s’estableix
en l’acord del Ple de l’Ajuntament.
Lleida, 5 de febrer de 2009
El president, Jaume Gilabert Torruella
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

−♦−
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI

2161

D’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova els Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que el Ple de la
Diputació, en la sessió de 23 de gener de 2009, va adoptar entre
d’altres l’acord següent:
Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de
les facultats que l’Ajuntament de Vallbona de les Monges té
atribuïdes en matèria de recaptació, en via voluntària i executiva, de
les taxes per prestació de serveis urbanístics, pel servei de cementiri
i per recollida de brossa, amb l’abast, el contingut, les condicions i
la vigència que s’estableix en l’acord del Ple de l’Ajuntament.
Lleida, 5 de febrer de 2009
El president, Jaume Gilabert Torruella
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

−♦−
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI

2162

D’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova els Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que el Ple de la
Diputació, en la sessió de 23 de gener de 2009, va adoptar entre
d’altres l’acord següent:

18

Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
de les facultats que l’Ajuntament d’Alcarràs té atribuïdes en
matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i executiva, de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, amb l’abast, el
contingut, les condicions i la vigència que s’estableix en l’acord
del Ple de l’Ajuntament.
Lleida, 5 de febrer de 2009
El president, Jaume Gilabert Torruella
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

−♦−
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI

2163

D’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova els Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que el Ple de la
Diputació, en la sessió de 23 de gener de 2009, va adoptar entre
d’altres l’acord següent:
Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
de les facultats que l’Ajuntament d’Alcarràs té atribuïdes en
matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i executiva, de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, amb l’abast, el contingut, les condicions i la vigència que
s’estableix en l’acord del Ple de l’Ajuntament.
Lleida, 5 de febrer de 2009
El president, Jaume Gilabert Torruella
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

− ♦ −DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI

2164

D’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova els Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que el Ple de la
Diputació, en la sessió de 23 de gener de 2009, va adoptar entre
d’altres l’acord següent:
Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
de les facultats que l’Ajuntament d’Alcarràs té atribuïdes en
matèria de recaptació, en via voluntària i executiva, de la taxa de
gual permanent, amb l’abast, el contingut, les condicions i la
vigència que s’estableix en l’acord del Ple de l’Ajuntament.
Lleida, 5 de febrer de 2009
El president, Jaume Gilabert Torruella
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

−♦−
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI
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Lleida, 5 de febrer de 2009
El president, Jaume Gilabert Torruella
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

−♦−
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI

−♦−
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ACCIÓ TERRITORIAL
ANUNCI

2504

Aprovació inicial bases específiques per l’atorgament d’ajuts per
a projectes a realitzar per les Organitzacions no Governamentals
per a la sensibilització de la societat en l’àmbit de la cooperació
al desenvolupament i la solidaritat internacional. Anualitats
2009, 2010 i 2011.
El Ple de la Diputació de Lleida, en la sessió de data 20 de febrer
de 2009, va aprovar inicialment les bases que hauran de regir les
convocatòries per a subvencionar projectes de sensibilització a
Organitzacions no Governamentals (ONGDS), anualitats 2009,
2010 i 2011.
Les bases esmentades se sotmeten a informació pública per un
termini de vint dies, mitjançant la publicació d’aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província (BOP).
El text íntegre de les bases pot consultar-se a la pàgina web de la
Diputació de Lleida http://www.diputaciolleida.cat/c/tauler.
Les bases s’entendran definitivament aprovades si no es formula
cap al·legació ni reclamació durant el període d’informació
pública, sens perjudici de la necessitat de dictar una resolució de
la Presidència constatant l’aprovació definitiva automàtica i de
publicar posteriorment el seu text íntegre al BOP.
Lleida, 26 de febrer de 2009
El president, Jaume Gilabert i Torruella
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

−♦−

2165

D’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova els Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que el Ple de la
Diputació, en la sessió de 23 de gener de 2009, va adoptar entre
d’altres l’acord següent:
Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
de les facultats que l’Ajuntament de Castelldans té atribuïdes en
matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i executiva, de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, amb l’abast, el contingut, les condicions i la vigència que
s’estableix en l’acord del Ple de l’Ajuntament.

2166

D’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova els Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que el Ple de la
Diputació, en la sessió de 23 de gener de 2009, va adoptar entre
d’altres l’acord següent:
Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
de les facultats que l’Ajuntament d’Omells de Na Gaia té
atribuïdes en matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i
executiva, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, amb
l’abast, el contingut, les condicions i la vigència que s’estableix
en l’acord del Ple de l’Ajuntament.
Lleida, 5 de febrer de 2009
El president, Jaume Gilabert Torruella
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ACCIÓ TERRITORIAL
ANUNCI

2506

Aprovació inicial bases específiques per l’atorgament d’ajuts per
a projectes a realitzar per les organitzacions no governamentals
en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament anualitats
2009/2010/2011.
El Ple de la Diputació de Lleida, en la sessió de data 20 de febrer
de 2009, va aprovar inicialment les bases específiques per a
l’atorgament d’ajuts per a projectes a realitzar per les
organitzacions no governamentals en l’àmbit de la cooperació
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per al desenvolupament. Anualitats 2009, 2010 i 2011.
Les bases esmentades se sotmeten a informació pública per un
termini de vint dies, mitjançant la publicació d’aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província (BOP).
El text íntegre de les bases pot consultar-se a la pàgina web de
la Diputació de Lleida http://www.diputaciolleida.cat/c/tauler.
Les bases s’entendran definitivament aprovades si no es formula
cap al·legació ni reclamació durant el període d’informació
pública, sens perjudici de la necessitat de dictar una resolució de
la Presidència constatant l’aprovació definitiva automàtica i de
publicar posteriorment el seu text íntegre al BOP.
Lleida, 26 de febrer de 2009
El president, Jaume Gilabert i Torruella
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

−♦−
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ACCIÓ TERRITORIAL
EDICTE

2505

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el 20 de
febrer en curs, va aprovar inicialment el Reglament del Consell
Mixt de Cooperació de la Diputació de Lleida.
De conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/85, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’acord se
sotmet a informació pública pel termini de 30 dies a comptar des
de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província.
Si durant el període d’informació pública no es presenten
reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat de resolució expressa,
facultant-se al president per a la publicació definitiva de l’acord.
Lleida, 26 de febrer de 2009
El president, Jaume Gilabert i Torruella
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

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

2429

Núm. exp. SEC-2008/28
El ple de 18 de desembre de 2008 va aprovar inicialment el
Reglament que ha de regular la prestació del servei al Centre
d’Atenció a la Primera Infància de l’Alt Urgell, el qual s’ha
exposat al públic pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edicte
al taulell d’edictes del Consell Comarcal i al BOP de 20 de gener
de 2009. No havent-se presentat al·legacions ni suggeriments, es
considera elevat automàticament a definitiu, i es procedeix per
tant a publicar el text íntegre de l’esmentat Reglament.
La Seu d’Urgell, 25 de febrer de 2009
El president, Jesús Fierro Rugall
Reglament de règim interior del Centre d’Atenció a la
Primera Infància de l’Alt Urgell (Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç)
1. Identificació i titularitat del servei
Aquest centre de desenvolupament infantil i d’atenció precoç de
l’Alt Urgell amb domicili al carrer Orri núm. 7 baixos, de la Seu
d’Urgell, amb telèfon 973353996 / 973353112, adreça de correu
electrònic cdiap@ccau.cat i serveis.socials@alturgell.ddl.net està
registrat amb el número S02417 al Registre d’Entitats, Serveis i
Establiments Socials del Departament d’Acció Social i
Ciutadania.
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2. Serveis d’Atenció Precoç: definició i objectius generals
2.1. El Centre d’Atenció a la Primera Infància de l’Alt Urgell és
el centre on es duu a terme l’atenció precoç, és a dir, el conjunt
d’intervencions, assistencials i preventives, adreçades als infants
(des del moment de la concepció fins als 6 anys), a la família i a
l’entorn natural on es desenvolupen.
2.2. Els objectius generals del servei consisteixen en la
prevenció, la detecció, el diagnòstic i l’abordatge terapèutic dels
trastorns del desenvolupament de l’infant en procés de
creixement i de les situacions de risc social, psicològic i biològic
que puguin alterar aquest procés.
3. Destinataris i durada dels serveis
3.1. Els destinataris són els infants, amb trastorns en el seu
desenvolupament o amb risc de patir-los, des del moment de la
concepció i fins que compleixin els sis anys.
3.2. La durada dels serveis serà la que precisi cada infant i
s’estendrà fins que les necessitats d’atenció puguin ser cobertes
pels serveis de caràcter general, ja siguin educatius, sanitaris o
socials o, en tot cas, quan compleixi l’edat de sis anys.
3.3. Es prioritzaran les demandes dels infants tutelats per la
Direcció General d’Atenció a la Infància, les actuacions dels
infants menors de tres anys, els infants amb greu afectació i les
situacions de precarietat socioeconòmica.
4. Sistema d’admissió
L’accés als serveis d’atenció precoç s’efectua d’acord amb la
normativa vigent de la Generalitat de Catalunya, d’acord al
següent:
- Que facin la demanda el pare i la mare o representant legal,
mitjançant la corresponent sol·licitud, la qual ha d’estar
degudament complimentada i signada.
- Que el pare i la mare o representant legal facilitin la
documentació i dades necessàries que el centre sol·liciti.
- Que el pare i la mare o representant legal signin el contracte
assistencial de prestació de servei amb l’entitat titular del centre.
- El servei serà prestat en el centre que correspongui al domicili
on resideix l’infant.
5. Funcions
Les funcions del Centre d’Atenció a la Primera Infància de l’Alt
Urgell són les següents:
- Realitzar un diagnòstic interdisciplinar: funcional, sindròmic i
etiològic del desenvolupament de l’infant, de la situació familiar
i de l’entorn.
- Efectuar l’avaluació continuada del desenvolupament de
l’infant.
- Fer la intervenció terapèutica interdisciplinària a l’infant i al seu
entorn immediat de forma ambulatòria i periòdica.
- Col·laborar i cooperar amb els serveis socials, sanitaris,
educatius i altres que desenvolupin tasques a nivell de prevenció
i detecció precoç dels trastorns de desenvolupament i situacions
de risc en la població infantil fins als sis anys.
- Orientar les famílies fent l’assessorament i suport al pare i la
mare o representant legal en els continguts que li siguin propis.
- Orientar els professionals de l’educació infantil en les etapes de
0 a 3 i de 3 a 6 anys pel que fa als aspectes del desenvolupament.
6. Personal
El Centre disposa de professionals amb formació en
desenvolupament infantil i intervenció familiar i social, que
cobreixi les àrees bio-psico-socials, en nombre suficient d’acord
als infants a atendre.
El servei disposa d’una persona responsable de la direcció i del
funcionament.
7. Normes generals de funcionament
7.1. El servei disposa d’un tauler d’anuncis en el qual s’exposen
l’autorització del servei, l’organització horària dels serveis,
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l’organigrama del centre, l’avís sobre la disponibilitat de fulls de
reclamacions i suggeriments i la possibilitat de reclamar
directament davant el Departament d’Acció Social i Ciutadania,
les instruccions per a casos d’emergència i horari d’activitats
amb concreció setmanal.
7.2. El centre disposa d’un horari d’informació i atenció a les
famílies per part de la persona responsable del centre.
7.3. L’horari d’atenció directa a l’Infant i les famílies sempre serà
a hores convingudes entre la família i el centre, i es durà a terme
pel professional que correspongui per raó d’especialitat.
7.4. La/es persona/es acompanyant/s de l’Infant hauran de restar
en els espais comuns habilitats quan els professionals
corresponents així ho indiquin per a un millor desenvolupament
de la sessió.
7.5. El manteniment de la freqüència i l’horari en l’atenció a
l’Infant i la seva família estarà subjecte a la capacitat i/o
disponibilitat horària del centre.
7.6. Es comunicaran, amb la màxima antelació, les possibles
modificacions en l’assistència al centre tant per part de les
famílies com per part dels professionals del centre.
8. Règim econòmic
El Centre d’Atenció a la Primera Infància de l’Alt Urgell és un
servei que no està subjecte a contraprestació econòmica per part
de les persones i famílies que el rebin. Aquest servei està finançat
pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya.
9. Mecanismes d’informació
9.1. El centre disposa de fulls de reclamacions i de suggeriments,
que es troben a disposició de les famílies o persones que ho
sol·licitin.
9.2. El centre exposarà en el tauler d’anuncis tota la informació
que cregui d’interès per als infants i les seves famílies.
9.3. El centre mantindrà reunions periòdiques amb el pare i la
mare o representant legal per informar-los sobre el
desenvolupament de l’infant.
10. Drets
Els drets de la persona beneficiària són els legalment o
reglamentàriament reconeguts, i en especial els establerts a la
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials:
- Dret a accedir al servei d’atenció precoç i a gaudir-ne, sense
discriminació de cap tipus.
- Dret a rebre serveis de qualitat i que se’n tingui en compte, en
el procés d’avaluació, l’opinió de les persones representants.
- Dret a rebre de manera continuada el servei d’atenció precoç
mentre estiguin en situació de necessitar el servei, i s’estendrà
fins que les necessitats d’atenció puguin ser cobertes pels serveis
de caràcter general, ja siguin educatius, sanitaris o socials o, en
tot cas, quan compleixi l’edat de sis anys.
- Dret a la confidencialitat de les dades i de les informacions que
constin en llurs expedients, d’acord amb la legislació de
protecció de dades de caràcter personal.
- Dret a rebre informació suficient i entenedora sobre els drets i
deures, i sobre els mecanismes de presentació de queixes i
reclamacions, que han d’ésser exposats de forma visible en els
centres d’atenció precoç.
- Dret a rebre, en llenguatge entenedor i accessible, la valoració
de llur situació.
- Dret a accedir a llurs expedients individuals, en tot el que no
vulneri el dret a la intimitat de terceres persones, i obtenir-ne
còpies, d’acord amb el que estableixen les lleis.
- Dret a presentar suggeriments, obtenir informació, poder
presentar queixes i reclamacions, i rebre’n resposta dins el
període legalment establert.
- Dret a disposar dels ajuts i els suports necessaris per a

comprendre la informació que els sigui donada si tenen
dificultats derivades del desconeixement de la llengua o si tenen
alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, a fi de garantir
l’exercici de llurs drets i facilitar que puguin participar plenament
en el procés d’informació i de presa de decisions.
- Dret a conèixer el reglament intern del servei, i també els drets
i els deures, que s’han d’explicar de manera entenedora i
accessible.
- Dret a rebre una atenció personalitzada i de qualitat d’acord
amb llurs necessitats específiques.
11. Deures
El pare i la mare o la persona representant legal tenen els deures
següents:
- Deure de facilitar les dades personals, convivencials i familiars
veraces i presentar els documents fidedignes que siguin
imprescindibles per a valorar-ne i atendre’n la situació.
- Deure de complir els acords relacionats amb el servei i seguir el
pla d’atenció i les orientacions del personal professional, i
comprometre’s a participar activament en el procés.
- Deure d’assistir amb continuïtat a les sessions respectant dates
i horaris establerts.
- Deure de comunicar els canvis que es produeixin en llur
situació personal i familiar que puguin afectar la prestació del
servei.
- Deure d’observar una conducta basada en el respecte mutu, la
tolerància i la col·laboració per a facilitar la prestació del servei i
la resolució dels problemes.
- Deure de respectar la dignitat i els drets del personal dels
serveis com a persones i com a treballadors/es.
- Deure d’atendre les indicacions del personal i comparèixer a les
entrevistes a què siguin convocats.
- Deure d’utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions del
centre d’atenció precoç i tenir-ne cura.
- Deure de complir els altres deures que estableixi la normativa
vigent aplicable.
12. Sistema de baixa
L’infant podrà causar baixa per alguna de les causes següents:
- Per renúncia escrita del pare i de la mare o persona representant
legal.
- Per baixa terapèutica quan hi hagi una millora o remissió
simptomàtica.
- Per canvi de domicili familiar habitual, quan estigui fora de
l’àmbit de la prestació del servei.
- Per edat cronològica, d’acord a l’article 4.4 del Decret
261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis
d’atenció precoç.
- Per incompliment de la normativa vigent aplicable, resolució de
concessió de l’accés, contracte assistencial o reglament de règim
intern, degudament provat, d’acord amb el procediment establert
en defensa dels drets i deures de les persones, especialment en
benefici i interès de l’infant, i amb la resolució administrativa
corresponent.

−♦−
CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL
EDICTE

2446

Aprovat inicialment pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell en
sessió plenària del dia 19 de febrer de 2009, el pressupost per a
l’exercici 2008, junt amb la plantilla orgànica, del propi Consell
Comarcal de l’Alt Urgell, i de l’empresa pública comarcal
Iniciatives Alt Urgell S.A., s’exposa al públic a la Secretaria, per
un termini de quinze dies hàbils, durant el qual s’admetran
reclamacions i al·legacions, que es resoldran pel Ple en un

3 DE MARÇ 2009

21

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 31

termini de trenta dies, d’acord amb el que disposa la legislació
vigent. Cas que no es presentin reclamacions s’elevarà
automàticament a aprovació definitiva.
La Seu d’Urgell, 25 de febrer de 2009
El president, Jesús Fierro Rugall

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE LLEIDA
GERÈNCIA D’URBANISME I TERRITORI
PLANEJAMENT I GESTIÓ
EXPEDIENT 1/2009

−♦−
ANUNCI

CONSELL COMARCAL DE L’URGELL
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE

2069

Per acord de comissió de govern de data 26 de gener de 2009, es
va aprovar l’adjudicació provisional del contracte de subministre
d’un vehicle adaptat per al transport de persones amb mobilitat
reduïda, fet que es publica als efectes de l’article 135.3 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal de l’Urgell
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: adquisició d’un vehicle adaptat per al
transport de persones amb mobilitat reduïda.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: Negociat sense publicitat
4. Adjudicació provisional
a) Data: 26 de gener de 2009
b) Contractista: Autansa 3000, SLU
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 29.066,26 euros més 4.650,60 euros
d’IVA
Tàrrega, 18 de febrer de 2009
La presidenta, Rosa Maria Mora i Valls

−♦−
CONSELL COMARCAL DE L’URGELL
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE

2070

Per decret de presidència de data 17 de febrer de 2009, es va
aprovar l’adjudicació provisional del contracte de subministre
d’un vehicle industrial per a la recollida de residus per a la
prestació del servei a la comarca de l’Urgell, fet que es publica
als efectes de l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal de l’Urgell
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: adquisició d’un vehicle industrial per
a la recollida de residus per a la prestació del servei a la comarca
de l’Urgell.
b) Data publicació anunci de licitació: 21 d’octubre de 2008
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert amb diversos criteris d’adjudicació
4. Adjudicació provisional
a) Data: 17 de febrer de 2009
b) Contractista: Motor Tàrrega SA
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 87.952,00 euros més IVA
Tàrrega, 18 de febrer de 2009
La presidenta, Rosa Maria Mora i Valls

−♦−

2062

Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern
Local, en la sessió celebrada el dia 3 de febrer de 2009, va
adoptar entre altres, l’acord següent:
4. Aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a la
instal·lació d’una planta de gestió i tractament de residus a la
partida Moredilla, parcel·la número 38 del polígon 16.
Vista la proposta tècnica formulada pel coordinador de
Planificació Urbanística i Habitatge, i atesa la delegació
efectuada per l’Alcaldia mitjançant Decret, de data 26 de juny de
2007, la Junta de Govern per unanimitat acorda:
Primer: Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic per a la
instal·lació d’una planta de gestió i tractament de residus a la
partida Moredilla, parcel·la número 38 del polígon 16, promogut
per J. Vilella Felip, SL, amb la inclusió de les condicions que a
continuació es detallen i que s’hauran d’incorporar en un text
refós, prèviament a la seva aprovació provisional:
1. Caldrà subsanar l’errada material detectada en el plànol
CA50E-06, de manera que en la definició gràfica de la ocupació
en planta de les oficines on diu 450 m2 ha de dir 430 m2.
2. Caldrà que la proposta de pavimentació impermeable de
l’àmbit, s’ajusti als 1000 m2 establerts pel Pla general per a
superfícies no permeables, tret que es justifiquin detalladament
les superfícies que resulten imprescindibles pel funcionament de
l’activitat.
3. Caldrà que abans de la publicació de l’aprovació definitiva del
Pla Especial se cedeixi gratuïtament a l’Ajuntament de Lleida la
superfície de 538 m2 prevista per a la ampliació del camí
municipal existent.
4. Caldrà que la superfície ordenada, s’ajusti a la superfície de
l’àmbit del Pla especial urbanístic.
5. La garantia del 12% de les obres, caldrà que correspongui al
12% dels costos de construcció dels accessos.
6. Caldrà substituir, en l’article 11 de les normes, planta
semisoterrani per planta soterrani.
7. Caldrà suprimir la regulació de l’alçada màxima, o justificar,
per raons funcionals, la volumetria concreta d’aquelles
edificacions que ho precisin respecte el conjunt.
Segon: Obrir un termini d’informació pública d’un mes
mitjançant la publicació de l’acord al Butlletí Oficial de la
Província, a la premsa i al web de la Paeria.
Tercer: Demanar informe a la Direcció General d’Arquitectura i
Paisatge, a la Secretaria de Mobilitat del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, a la Direcció General de Carreteres,
de la Generalitat de Catalunya; i a la Dirección General de
Ferrocarriles i la Demarcación de Carreteras del Estado, del
Ministerio de Fomento. La resta dels informes preceptius ja
demanats pel promotor s’hauran d’aportar també per a la seva
consideració en l’aprovació subsegüent del document.
Quart: Notificar aquest acord al promotor i als propietaris de
l’àmbit.
El projecte esmentat es podrà consultar al Servei Jurídic de
Planejament i Gestió, situat a la 5a. planta de l’edifici Pal·las,
plaça Paeria, número 11, de dilluns a divendres, en horari de 9
hores a 14 hores, durant el termini d’un mes.
Lleida, 13 de febrer de 2009
La Regidora Delegada (il·legible)

−♦−
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Balaguer, 27 de febrer de 2009
L’alcalde acctal., Francesc Ferrer Moreno

CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS, SA
ANUNCI

−♦−

2420

Licitació de la concessió administrativa de l’ús privatiu de
l’edifici, instal·lacions i equipaments del recinte Palau de
Congressos “La Llotja” de la ciutat de Lleida.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Centre de Negocis i Convencions, Societat
Anònima
b) Dependència que tramita l’expedient: Consellera delegada
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: concessió administrativa de l’ús
privatiu de l’edifici, instal·lacions i equipaments del Palau de
Congressos “La Llotja” de la ciutat de Lleida
b) Lloc d’execució: Lleida
c) Termini d’execució: 15 anys, prorrogables a 25 anys,
mitjançant dues pròrrogues de cinc anys cadascun
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs
4. Cànon anual d’explotació
Fix: 100.000 euros, més IVA. Variable: 35% resultat net abans de
l’impost de societats, més IVA.
5. Garantia provisional
45.000 euros.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Centre de Negocis i Convencions, Societat Anònima
b) Domicili: plaça Paeria, 11, 2º pis. De 9 hores a 14 hores. Codi
postal 25007 Lleida
c) Direcció electrònica: www.lallotjadelleida.com
7. Requisits específics del contractista
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i
professional: els assenyalats en el plec de condicions.
8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de la presentació: 27 de març de 2009
b) Documentació a presentar: la que s’especifica en el plec de
condicions
c) Lloc de presentació: Edifici Pal·las, plaça Paeria, 11, 2º pis,
25007 Lleida. De 9 hores a 14 hores
d) No s’admeten variants
9. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Centre de Negocis i Convencions, SA
b) Domicili: Edifici Pal·las, plaça Paeria, 11, 2º pis, 25007 Lleida
c) Data: s’assenyalarà en el perfil del contractant
10. Despeses d’anuncis
A càrrec de l’adjudicatari.
Lleida, 24 de febrer de 2009
La consellera delegada, Teresa Serentill Brescó

−♦−
AJUNTAMENT DE BALAGUER
EDICTE
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2621

El Ple de l’Ajuntament, del dia 26 de febrer de 2009, ha aprovat
inicialment el pressupost general per a l’exercici de l’any 2009,
integrat pels pressupostos de l’Ajuntament de Balaguer, del
Patronat Municipal d’Escoles Taller de Balaguer i de l’Institut
Municipal Progrés i Cultura.
De conformitat amb allò que disposa l’article 112 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril i 169.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovada per Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, els esmentats documents i la totalitat dels
que integren l’expedient tramitat queden exposats al públic per
15 dies hàbils, termini durant el qual s’admetran reclamacions
davant d’aquesta Corporació.

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
EDICTE

2084

L’alcalde ha dictat resolucions sancionadores dels expedients per
infraccions a l’ordenança municipal de circulació les dades de les
quals es relacionen en el llistat adjunt.
Recursos: Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa es pot interposar recurs de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que ha dictat
l’acte, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
seva notificació. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si
transcorre un mes des de la seva interposició sense que es
notifiqui la seva resolució. Contra la desestimació del recurs de
reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini
de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de
l’acord resolutori del recurs de reposició, i si no es notifica cap
acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en el que el recurs de reposició s’hagi
d’entendre desestimat.
La interposició del recurs no interromprà en cap cas l’acció
administrativa per al cobrament llevat que se sol·liciti, dins del
termini per a interposar el recurs, la suspensió de l’execució de
l’acte impugnat, acompanyant garantia que cobreixi el total del
deute (per a qualsevol aclaració podeu trucar al telèfon de la
Policia Municipal 973 35 04 26).
Pagament: El termini del pagament de les multes és de 15 dies
hàbils des de la data en que aquesta resolució sigui ferma.
Llocs i forma de pagament: Podeu utilitzar una de les següents
modalitats per fer efectiu l’import de la multa:
- Amb un gir postal adreçat a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
plaça dels Oms, 1 25700 la Seu d’Urgell (Lleida), fent constar en
el text del gir el número de l’expedient, la data de la denúncia, la
matrícula del vehicle i l’import en euros.
- Pagar-la amb targeta o en metàl·lic, directament a les
dependències de l’Ajuntament situat a Pl. Oms, 1; de 10 hores a
13 hores i de 16 hores a 21 hores.
- Transferència al compte corrent de la Caixa Penedès número
2081 0309 11 3110000025.
EDICTO

El alcalde ha dictado resoluciones sancionadoras de los
expedientes por infracciones a la ordenanza municipal de
circulación los datos de las cuales se relacionan en el listado
adjunto.
Recursos: Contra esta resolución, que pone fin a la vía
administrativa se puede interponer recurso de reposición, previo
al contencioso administrativo, delante el mismo órgano que ha
dictado el acto, en el término de un mes a contar desde el día
siguiente de su notificación. Dicho recurso se entenderá
desestimado si transcurrido un mes desde su interposición sin
que se notifique su resolución. Contra la desestimación del
recurso de reposición se podrá interponer recurso contencioso
administrativo delante el Juzgado Contencioso Administrativo de
Lleida, en el término de dos meses contados desde el día
siguiente de la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de
reposición, y si no se notifica ningún acuerdo resolutorio, en el
término de seis meses a contar desde el día siguiente al día en el
que el recurso de reposición se haya de entender desestimado.
La interposición del recurso no interrumpirá en ningún caso la
acción administrativa para el cobro salvo que se solicite, dentro
del término para interponer el recurso, la suspensión de la
ejecución del acto impugnado, acompañando garantía que cubra
el total de la deuda (para cualquier aclaración puede llamar al
teléfono de la Policía Municipal 973 35 04 26).
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Pago: El término de pago de las multas es de 15 días hábiles des
de la fecha en que esta resolución sea firme.
Lugares y forma de pago: Puede utilizar una de las siguientes
modalidades para hacer efectivo el importe de la multa:
- Con un giro postal dirigido al Ayuntamiento de La Seu d’Urgell,
plaça dels Oms, 1 25700 la Seu d’Urgell (Lleida), haciendo
constar en el texto del giro en número del expediente, la fecha de
la denuncia, la matrícula del vehículo y el importe en euros.

- Pagarla con tarjeta o en metálico, directamente en las
dependencias del Ayuntamiento situado en la Pl. Oms, 1 de 10
horas a 13 horas y de 16 horas a 21 horas.
- Transferencia a la cuenta corriente de la Caixa Penedès número
2081 0309 11 3110000025
La Seu d’Urgell, 13-2-2009
L’alcalde, Albert Batalla Siscart

EXPEDIENT

DATA

HORA

MATRÍCULA

NOM

ART. REFER.

14686/2008
14687/2008
16160/2008
16292/2008
16375/2008
16556/2008
16809/2008
16810/2008
16811/2008
16812/2008
17055/2008
17082/2008
17083/2008
17357/2008
18290/2008
18364/2008
23661/2008
25267/2008
25594/2008
25693/2008
26907/2008

18/03/2008
19/03/2008
11/03/2008
05/05/2008
06/05/2008
29/04/2008
04/04/2008
08/04/2008
24/04/2008
26/04/2008
29/04/2008
08/04/2008
10/04/2008
15/04/2008
12/04/2008
26/04/2008
02/09/2008
29/09/2008
26/10/2008
18/11/2008
02/12/2008

11:13
19:15
01:25
09:18
10:35
13:20
18:41
18:30
12:46
12:14
16:18
12:40
12:41
17:29
12:31
11:51
11:12
17:47
20:11
13:34
10:35

8920DBB
8920DBB
SS1249AW
8825CLD
3871FKF
1205FFX
3528DNB
3528DNB
3528DNB
3528DNB
5999BKW
6257DNV
6257DNV
9202FDT
B3274LC
B7414PC
8196DJZ
9326CBC
5183DFF
CT606WK
L1903AD

NATIVIDAD CONTRERAS SAEZ
NATIVIDAD CONTRERAS SAEZ
RAUL SOLADANA GARCIA
ENRIQUETA CASTELLS BERTOMEU
PABLO MARIN GUARDIA
SANDRA CAIRO SANCHEZ
JUAN CARLOS PIE GALCERAN
JUAN CARLOS PIE GALCERAN
JUAN CARLOS PIE GALCERAN
JUAN CARLOS PIE GALCERAN
ROSA MARIA MARTIN GONZALEZ
ROCIO GALBIS PUEBLA
ROCIO GALBIS PUEBLA
PERE ESPAR VILARRUBLA
ANDRES GIRIBET SERVET
JOAN CAUSANILLAS LLUSA
CONSTANTIN AUREL PRIBEANU
JOSE LUIS DUELO AÑINO
XAVIER MUNT SANTACRUZ
MAURIZIO ZULLO
SERGI CRISTOFOL CANILLO

OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMC-028.01.o
OMC-028.01.h
OMC-028.01.h
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.c.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMC-028.1k.
OMC-028.1k.
OMC-028.01.o

IMPORT

30
30
30
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
30
15
15
21
30
30

−♦−
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
ANUNCI PERÍODE DE COBRANÇA

2347

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia
16/02/2009, es va aprovar les llistes cobradores corresponent al
següent expedient:
RE-MER-2009/001. OVP amb parades als mercats setmanals,
exercici 2009
Període de pagament: del dia 11 de març de 2009 al dia 11 de
maig de 2009
RE-EMU-2009/002. Serveis d’ensenyament a escoles
municipals i la llar d’infants
RE-VAR-2009/005. Prestació de serveis varis a la gent gran
Període de pagament: del dia 20 de febrer de 2009 al dia 20
d’abril de 2009
El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació del
document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament en
qualsevol entitat bancària de les que hi consten; o al Servei de
Recaptació i Gestió Tributària situat a Portal de Cerdanya, 2, bx
(l’horari serà de 9 a 14 hores). El document cobratori serà tramès
al domicili fiscal dels contribuents. La no recepció del document
o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del
pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.
Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin
sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la
corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de
pagament. Pel mercat municipal, quan el concessionari autoritzi
la domiciliació del pagament, aquest es fraccionarà en dues
vegades i aquests fraccionaments es remesaran a les entitats
bancàries durant el primer i tercer trimestre de l’any.
Transcorregut el període de pagament voluntari, s’iniciarà el
període executiu, que determina la meritació del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora. En aquest sentit es
satisfarà el recàrrec executiu del 5 per 100 fins que no hagi estat
notificada la providència de constrenyiment. Notificada aquesta,
s’exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït que serà del 10 per
100 de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament

es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de
constrenyiment. Transcorregut els terminis de pagament abans
indicats serà exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que
serà del 20 per 100 de l’import del deute no ingressat més els
interessos de demora.
La Seu d’Urgell, 17 de febrer de 2009
L’alcalde, Albert Batalla Siscart

−♦−
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
ANUNCI PERÍODE DE COBRANÇA

2349

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia
16 de febrer de 2009, es va aprovar el padró fiscal de l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2009.
Període de pagament: del dia 5 de març de 2009 al dia 5 de maig
de 2009
El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació del
document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament en
qualsevol entitat bancària de les que hi consten; o al Servei de
Recaptació i Gestió Tributària situat a Portal de Cerdanya, 2, bx
(l’horari serà de 9 a 14 hores) i via internet: www.laseu.cat. El
document cobratori serà tramès al domicili fiscal dels
contribuents. La no recepció del document o la seva recepció fora
del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins
del període fixat anteriorment.
Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin
sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la
corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de
pagament.
Transcorregut el període de pagament voluntari, s’iniciarà el
període executiu, que determina la meritació del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora. En aquest sentit es
satisfarà el recàrrec executiu del 5 per 100 fins que no hagi estat
notificada la providència de constrenyiment. Notificada aquesta,
s’exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït que serà del 10 per
100 de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament
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es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de
constrenyiment. Transcorregut els terminis de pagament abans
indicats serà exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que
serà del 20 per 100 de l’import del deute no ingressat més els
interessos de demora.
La Seu d’Urgell, 17 de febrer de 2009
L’alcalde, Albert Batalla Siscart

11. Perfil de contractant on constin les informacions relatives a
la convocatòria i on poden obtenir-se els Plecs
www.ajsolsona.net
Solsona, 25 de febrer de 2009
L’alcalde, Xavier Jounou i Bajo

−♦−

−♦−

AJUNTAMENT D’ALBATÀRREC
ANUNCI

AJUNTAMENT DE SOLSONA
ANUNCI
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Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 16 de febrer de
2009 el plec de clàusules que ha de regir la contractació de les
obres “Pavelló poliesportiu de Solsona (PAV-2)”, s’exposa al
públic per un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP, a l’efecte de
presentació de possibles reclamacions.
Simultàniament i en els termes previstos a l’art 122.2 del RDL
781/1986, de 18 d’abril, es convoca concurs públic per a
l’adjudicació de les esmentades obres, conforme l’acord adoptat
per la Junta de Govern Local del dia 16 de febrer de 2009.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Solsona
c) Número d’expedient:1/2009
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres de millora al pavelló
poliesportiu
b) Termini d’execució 6 mesos:
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
4. Pressupost base de licitació
840.966,8 euros (sense IVA), 134.554,68 euros (d’IVA) i
975.521,48 euros (IVA inclòs).
5. Garantia provisional
25.229,00 euros
6. Requisits específics del contractista
Classificació del grup C. Subgrup 4, 6. Categoria: E
7. Criteris de valoració de les ofertes
1. Millores addicionals, un màxim de 60 punts.
2. Pel nombre de treballadors que intervindran a l’obra. La
puntuació es realitzarà de la manera següent:
A. Nombre de treballadors empleats.
B. Setmanes treballades per cada treballador.
C. Resultat de multiplicar A per B (AxB).
Escala de puntuació: entre 1 i 60 se li assignaran 5 punts, entre
61 i 90, se li assignaran 10 punts, entre 91 i 180, se li assignaran
15 punts.
3. Per cada treballador o treballadors que es contracti de l’atur
per realitzar aquesta obra: un màxim de 10 punts. (Caldrà que el
treballador estigui contractat tota l’obra i que un cop acabada
l’obra l’empresa presenti a l’Ajuntament els justificants que
acreditin la contractació en aquestes condicions).
4. Relació de maquinària i personal qualificat destinat a l’obra,
un màxim de 10 punts.
8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies hàbils a partir de la
publicació de l’anunci al BOP.
b) Lloc de presentació: Ajuntament de Solsona, amb domicili al
Carrer del Castell, 20, de Solsona (25280)
9. Obertura de les ofertes
a) A l’Ajuntament de Solsona, l’endemà del termini de
presentació d’ofertes.
10. Despeses d’anuncis
A càrrec de l’adjudicatari.

2003

Sol·licitud d’una llicència ambiental
En data 22 de febrer de 2008, va entrar en aquest Ajuntament una
sol·licitud de llicència ambiental per ampliació a l’activitat
existent de “Central Hortofruticola” realitzada per la societat
Baro e Hijos, SL. a Avda. Prat de la Riba, 27 del municipi
d’Albatàrrec, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix
l’article 71.1.c) de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’Administració ambiental, s’exposa al
públic per un termini de vint dies hàbils perquè es puguin
presentar reclamacions.
L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament,
carrer Doctor Robert, 51, 1er, els dies laborables de les 9 a les 14
hores.
Albatàrrec, 11 de febrer de 2009
L’alcalde, Baltasar Biosca i Falguera

−♦−
AJUNTAMENT D’ALBATÀRREC
EDICTE

2007

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 19 de gener de
l’actual, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança
que regula el preu públic del subministrament d’aigua potable del
municipi d’Albatàrrec, i exposar-lo al públic durant el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats
puguin examinar-lo en la Secretaria d’aquest Ajuntament, i
presentar les al·legacions, observacions i reclamacions que
creguin adients, en cas de no presentar-se’n, s’elevarà a definitiu.
Albatàrrec, 5 de febrer de 2009
L’Alcalde (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DE L’ALBI
EDICTE

2153

Sobre l’aprovació inicial de projectes d’obres
El Ple de l’Ajuntament de l’Albi a la sessió del dia 13 de febrer
de 2009, va aprovar inicialment el projecte d’obres següent:
Adequació de l’estructura arquitectònica del castell de l’Albi per
a equipament sòciocultural i centre d’interpretació i divulgació
arqueològica”, amb un pressupost de 200.832,00 euros redactat
pels arquitectes Antoni Martí Falip i Josep Esteve Vilà.
Se sotmeten a informació pública, amb publicació al BOP i al
tauler d’anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies, puguin ser
consultats els projectes a la secretaria d’aquesta corporació i es
puguin formular les al·legacions pertinents d’acord amb el que
s’estableix als articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel decret 137/1995, amb el
benentès de que de no presentar-se’n quedarà aprovat
definitivament sense necessitat d’acord exprés.
L’Albi, 18 de febrer de 2009
L’alcalde, Víctor Guiu i Gaya

−♦−
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AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
EDICTE

2376

Havent-se exposat al públic el pressupost general municipal i les
seves bases d’execució, així com la relació de llocs de treball i la
plantilla de personal, corresponents a l’exercici 2009 mitjançant
anunci publicat en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el
Butlletí Oficial de la Província número 18, de 5 de febrer de
2009, sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions
contra aquest expedient, el mateix ha esdevingut definitiu per la
qual cosa es fa públic el resum per capítols del pressupost
municipal així com la plantilla orgànica i la relació de llocs de
treball, d’acord amb el que preveu l’art. 169 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, i l’art. 28 del Reglament
del personal al servei de les corporacions locals.
PRESSUPOST D’INGRESSOS
EUROS

A) Operacions corrents
Capítol I. Impostos directes ........................................................................730.000,00
Capítol II. Impostos indirectes.....................................................................200.000,00
Capítol III. Taxes i altres ingressos ..........................................................1.171.835,67
Capítol IV. Transferències corrents .............................................................531.000,00
Capítol V. Ingressos patrimonials..................................................................22.708,15
B) Operacions de capital
Capítol VI. Alienació inversions reals ..........................................................211.650,00
Capítol VII. Transferències de capital .........................................................299.806,18
Total ingressos .........................................................................................3.167.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES
EUROS

A) Operacions corrents
Capítol I. Despeses personal......................................................................545.000,00
Capítol II. Despeses en béns corrents i serveis .........................................894.150,00
Capítol III. Despeses financeres ...................................................................15.100,00
Capítol IV. Transferències corrents .............................................................131.200,00
B) Operacions de capital
Capítol VI. Inversions reals ......................................................................1.539.750,00
Capítol VII. Transferències de capital .............................................................3.100,00
Capítol IX. Passius financers ........................................................................38.700,00
Total despeses .........................................................................................3.167.000,00

1. PLANTILLA ORGÀNICA
A) Personal funcionari de carrera
1. Funcionaris habilitació nacional
NÚM. PL.

1

DENOMINACIÓ

GRUP

CD

CE

C. PRO.

Secretari – interventor

A1 / A2

25

Sí

Sí

NÚM. PL.

DENOMINACIÓ

GRUP

CD

CE

C. PRO.

1

Administratiu

C1

22

Sí

-

2.2. Subescala Auxiliar Administrativa
1

DENOMINACIÓ

GRUP

CD

CE

C. PRO.

Auxiliar administratiu
Plaça a amortitzar

C2

18

Sí

Sí

B) Personal laboral indefinit (equiparats)
1. Escala Administració General
1.1. Subescala Auxiliar Administrativa
NÚM. PL.

1
1
1
1

DENOMINACIÓ

GRUP

CD

CE

C. PRO.

Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu

C2
C2
C2
C2

9
9
9
9

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
-

DENOMINACIÓ

GRUP

CD

CE

C. PRO.

Peó oficis
Encarregat serveis diversos

E

10

Sí

Sí

2. Escala Administració Especial
2.1. Subescala Serveis Especials
NÚM. PL.

1

1

2. RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
A) Personal funcionari de carrera
1. Funcionaris habilitació nacional

GRUP CD

Secretari – interventor

A1

25

TITULAR

PROVISIÓ

M. Jesús Pena Navarra Concurs

2. Escala Administració General
2.1. Subescala Administrativa
NÚM. OR. LLOC DE TREBALL

1

GRUP CD

Administratiu

C1

TITULAR

22

PROVISIÓ

Vacant

Promoció interna
Concurs

2.2. Subescala Auxiliar Administrativa
NÚM. OR. LLOC DE TREBALL

1

GRUP CD

Auxiliar Administratiu
Plaça a amortitzar

C2

18

TITULAR

PROVISIÓ

Rosa C. Clivillé Segarra Oposició

B) Personal laboral indefinit (equiparats)
1. Escala Administració General
1.1. Subescala Auxiliar Administrativa
NÚM.
ORD. DENOMINACIÓ

TITULAR

1
2
3
4

Mª Rosa Mateu Ferrer
Mª Jesús Ballabriga Ribera
Goretti Alberich Prat
Ramona Serés Ortega

Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu

PROVISIÓ
TIPUS DE CONTRACTE

Consolidació C. temporal
Consolidació C. temporal
Consolidació C. temporal
Consolidació C. temporal

2. Escala Administració Especial
2.1. Subescala Serveis Especials
NÚM.
ORD. DENOMINACIÓ

1

TITULAR

PROVISIÓ
TIPUS DE CONTRACTE

Peó oficis
Encarregat Serveis diversos Josep C. Tomás López Consolidació C. temporal

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, a
l’empara del que preveu l’art. 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.
Alcoletge, 24 de febrer de 2009
L’alcaldessa, Alexandra Cuadrat Capdevila

−♦−
AJUNTAMENT D’ALFARRÀS
EDICTE

2. Escala Administració General
2.1. Subescala Administrativa

NÚM. PL.

25
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2005

La Junta de Govern Local, en sessió del 4 de febrer de 2009, ha
aprovat el padró d’arrendament d’horts familiars de l’any 2008.
El padró fiscal s’exposa al públic durant el termini d’un mes, des
de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de
la Província, i estan a disposició dels interessats a la Secretaria
d’aquest Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article 14.2.c)
del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals, es
notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de
la finalització del termini d’exposició al públic del padró fiscal.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des
de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós
administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori
del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori,
en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb
l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Període de pagament de rebuts
El termini de pagament en període voluntari serà des de l’1
d’abril de 2009 fins a l’1 de juny de 2009.
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Transcorregut el període de pagament voluntari, s’iniciarà el
període executiu, que determina la meritació del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per
100 fins que no hagi estat notificada la providència de
constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec de
constrenyiment reduït que serà del 10 per 100 de l’import del
deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels
terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà
exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que serà del 20%
de l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.
Formes de pagament
El pagament es podrà dur a terme:
1. En efectiu, a les oficines municipals, situades a l’avinguda
Catalunya, 16; en hores d’oficina (de 10 hores a 15 hores).
2. A les entitats financeres col·laboradores mitjançant document
cobratori que serà tramès per correu al domicili fiscal dels
contribuents o podrà ser recollit a les oficines municipals
situades al l’adreça esmentada anteriorment, fent exprés
advertiment que la no recepció per correu del document o la seva
recepció fora del període voluntari no eximeix del pagament del
rebut dins del període fixat anteriorment.
3. Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que
s’haurà de comunicar anticipadament a les oficines municipals.
Alfarràs, 9 de febrer de 2009
L’alcalde, Kleber Esteve Ramells

−♦−
AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
EDICTE

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
EDICTE

CAP.

I
II
III
IV
VI
VIII
IX

2024

Per Decret de l’Alcaldia i de conformitat amb el que disposa la
Llei orgànica 14/2003 de 20 de novembre s’acorda la caducitat
de les inscripcions en el padró municipal d’habitants d’Alguaire,
dels estrangers no comunitaris sense permís de residència
permanent que no han renovat la seva inscripció padronal, un cop
transcorregut el període de dos anys des de la seva alta.
Atès que s’ha intentat la notificació a les persones que tot seguit
s’indica sense que hagi estat possible la seva localització al
municipi, i d’acord amb el que preveu l’article 59.4 de la Llei
30/1992, de règim jurídic i del procediment administratiu comú,
mitjançant aquest anunci es notifica a les persones exposades a
continuació la caducitat de la seva inscripció i la baixa al padró
d’habitants d’Alguaire, essent la data de la baixa la corresponent
a la publicació d’aquest anunci al BOP.
NOM I COGNOMS

2085

Transcorregut el termini a l’edicte publicat en el Butlletí Oficial
de la Província número 9, de data 17 de gener de 2009, relatiu a
l’aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit
número 3, del pressupost de l’exercici econòmic de l’any 2008,
consistent en suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, que
s’han de finançar mitjançant baixes de crèdits i majors i nous
ingressos efectivament recaptats, sense haver-se presentat
reclamacions, l’expedient ha esdevingut aprovat definitivament.
De conformitat amb l’establert a l’article 150.3 de la Llei
39/1988, reguladora de les hisendes locals, es publica a
continuació els imports definitius dels capítols, una vegada
modificats amb la tramitació esmentada.
D’acord amb l’article 152.1 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, contra aquest acord 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.
L’expedient ha quedat definitivament aprovat i es fan públics els
capítols modificats. La quantitat definitiva dels capítols és la
següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
CONCEPTE

−♦−

518.300,00
897.733,65
63.600,00
152.239,00
3.762.155,45
36.000,00
107.641,90
5.537.670,00

MODIFICACIONS

PR. DEFINITIVA

0,00
118.046,51
0,00
11.842,00
31.400,84
0,00
0,00
161.289,35

518.300,00
1.015.780,16
63.600,00
164.081,00
3.793.556,29
36.000,00
107.641,90
5.698.959,35

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAP.

I
II
III
IV
V
VI
VII
IX

CONCEPTE

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Passius financers
Total

PR. INICIAL

762.000,00
310.000,00
1.075.525,18
745.048,10
25.110,00
90.000,00
1.880.633,72
649.353,00
5.537.670,00

MODIFICACIONS

5.126,00
0,00
11.782,00
112.140,66
0,00
0,00
202.710,20
-170.469,51
161.289,35

PR. DEFINITIVA

767.126,00
310.000,00
1.087.307,18
857.188,76
25.110,00
90.000,00
2.083.343,92
478.883,49
5.698.959,35

Alguaire, 16 de febrer de 2009
L’alcalde, Antoni Perea i Hervera

−♦−

ADREÇA

Moussa Coulibaly
C. Segrià, 7-2-2
Omar Sumareh
C. Calvari, 35
Dembo Sumareh
C. Calvari, 35
Drammeh Basamba
C. Portal, 28
Adama Dembele
C. Mig, 29
Djibril Keita
C. Mig, 29
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs
de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alguaire, 18 de febrer de 2009
L’alcalde, Antoni Perea Hervera

PR. INICIAL

Despeses de personal
Béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Actius financers
Passius financers
Total

AJUNTAMENT D’ALMATRET
ANUNCI

2056

Sobre licitació d’un contracte d’obres
Aprovat per la Corporació el plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir la contractació de l’obra que es detalla
a continuació, s’anuncia la licitació pública.
1. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament d’Almatret.
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: execució de l’obra “Millora de
l’abastament d’aigua del municipi d’Almatret”.
b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Lloc d’execució: Almatret, instal·lacions de captació i
bombatge d’aigua.
d) Termini d’execució: 5 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
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4. Pressupost base de la licitació
Import total: 75.040,39 euros, IVA 10.350,40 euros inclòs.
5. Garanties
La garantia definitiva serà del 5% de l’import d’adjudicació
sense l’IVA.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d’Almatret.
b) Domicili: C/ Major, 2.
c) Localitat i codi postal: Almatret. 25187.
d) Telèfon: 973138013.
e) Fax: 973138067.
f) Web: http://www.almatret.cat/
g) Data límit per a l’obtenció de documents i informació: darrer
dia de presentació d’ofertes.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no procedeix.
b) Altres requisits: els establerts en el plec de clàusules
administratives particulars.
8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: tretze dies naturals posteriors al de
l’ultima publicació d’aquest anunci en el BOP i en el DOGC.
b) Documentació que s’ha de presentar: la que detalla la clàusula
14a del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Ajuntament.
d) Admissió de variants: no s’escau.
9. Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i
tindrà lloc a la Sala d’actes de la corporació, a les tretze hores del
dia que en faci sis, comptat a partir de l’endemà del dia de
l’acabament de presentació de proposicions. Si aquest dia és
festiu, l’acte es farà el primer dia hàbil següent.
10. Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del
contractista adjudicatari.
Almatret, 17 de febrer de 2009
L’alcalde, Evarist Giralt Vallés

−♦−
AJUNTAMENT DE BAUSEN
EDICTE

2489

Rendit el compte general del pressupost ordinari amb els seus
justificants, corresponents a l’exercici de 2008, i emès el
dictamen del president de la Corporació, sobre el mateix, resta
exposat al públic en la Secretaria d’aquest Ajuntament durant un
termini de 15 dies, durant els quals i vuit dies més, podran els
habitants d’aquest terme municipal formular les objeccions i
observacions que creguin convenients.
Bausen, 26 de febrer de 2009
L’alcalde, Eugeni Ochoa de Alda i Rodríguez

AJUNTAMENT DE BELLAGUARDA
EDICTE

−♦−
AJUNTAMENT DE BELLPUIG
EDICTE

−♦−
AJUNTAMENT DE BELLVÍS
EDICTE

AJUNTAMENT DE BAUSEN
2490

Aprovat inicialment per l’Ajuntament el pressupost per a
l’exercici de 2009, juntament amb la plantilla orgànica i relació
de llocs de treball, s’exposa al públic a la Secretaria de
l’Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils, durant els quals
s’admetran reclamacions davant d’aquesta Corporació, el Ple de
la qual resoldrà en un termini de 30 dies, d’acord amb el que
disposa la legislació vigent.
Bausen, 26 de febrer de 2009
L’alcalde, Eugeni Ochoa de Alda i Rodríguez

−♦−

2016

Sobre l’aprovació d’un conveni
El Ple de l’Ajuntament de Bellpuig, en sessió extraordinària
celebrada el 29 de desembre de 2008, va acordar que d’acord
amb el previst a l’article 11.4d e la Llei 14/1997 i a la Llei
30/1992, es subscrigués un conveni de col·laboració amb el
Servei Català de Trànsit, model A1, sobre l’assumpció de les
facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de
circulació en vies urbanes. A continuació es transcriu la part
dispositiva de dit acord:
“Primer. Aprovar la subscripció amb el Servei Català de Trànsit
del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya,
d’un conveni de col·laboració sobre l’assumpció de les facultats
de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en
vies urbanes, corresponent al Model A1, el quals es dóna per
reproduït a tots els efectes i figura a l’expedient. Aquest conveni
ha de permetre que el Servei Català de Trànsit tramiti i gestioni
fins al seu cobrament, d’aquells procediments sancionadors que
per certs tipus de sancions (per infraccions que no excloses al
propi conveni) puguin imposar els membres de la Policia local de
Bellpuig.
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i es
podrà prorrogar anualment de forma automàtica, llevat que, sigui
resolt per alguna de les causes que en ell s’hi especifiquen.”
Aquest expedient es podrà consultar pels interessats a la
Secretaria municipal, situada al c. Homenatge a la Vellesa, 6 de
Bellpuig, de dilluns a divendres, de les 9 a les 14 hores, durant un
termini de 20 dies comptadors a partir de l’endemà de la seva
publicació al BOP de Lleida, i durant aquest termini s’hi podran
presentar les al·legacions i suggeriments que s’estimin oportuns.
Bellpuig, 17 de febrer de 2009
L’alcalde, Ramon Jounou i Baldrich

−♦−
EDICTE

2001

Aprovat inicialment per l’Ajuntament el pressupost per a
l’exercici 2009 juntament amb la plantilla orgànica i relació de
llocs de treball, s’exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament
per un termini de 15 dies hàbils, durant els quals s’admetran
reclamacions davant d’aquesta Corporació, el Ple de la qual
resoldrà en un termini de 30 dies, d’acord amb el que disposa la
legislació vigent.
Bellaguarda, 11 de febrer de 2009
L’alcalde, Josep Ramon Mateu Freixinet

2199

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Bellvís, reunida en
data 10 de febrer de 2009, va aprovar el padró fiscal de la Taxa
de subministrament d’aigua i de la taxa de clavegueram
corresponents a l’exercici 2008, el qual resta exposat al públic
durant el termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i està a
disposició dels interessats a la Secretaria d’aquest Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article 14.2.c)
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, es notifiquen
col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha
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dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de
la finalització del termini d’exposició al públic dels padrons
fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un
mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva
resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós
administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori
del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori,
en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb
l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
El termini de cobrament, en voluntària, serà de dos mesos a
comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al
BOP.
Transcorregut aquest termini, en voluntària, els deutes seran
exigits en període executiu i meritaran el recàrrec d’apremi i els
interessos de demora que pertoquin, i en el seu cas, les costes que
es produeixin.
Bellvís, 20 de febrer de 2009
L’alcalde, Francesc Fabregat i Talarn

AJUNTAMENT DE CAMARASA
EDICTE

−♦−

−♦−

AJUNTAMENT DE CAMARASA

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
EDICTE

2050

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 29 de gener
de 2009 va adoptar per unanimitat dels assistents, l’acord
d’aprovar inicialment l’establiment dels següents noms de
carrers:
- Al carrer que uneix en perpendicular l’avinguda de les
Garrigues i amb el carrer Nostra Senyora de Montserrat, se li
posa el nom de Mercè Rodoreda
- Al carrer que va perpendicular a l’avinguda Santiago Rusiñol,
davant de l’estació de trens, se li posa el nom de carrer de
l’estació.
Se sotmet a informació pública durant un termini de 20 dies a
l’efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar les
al·legacions que consideri convenients. En el cas que, durant el
termini d’informació pública, no es presentin al·legacions,
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva, sense necessitat
d’adoptar un altre acord.
Les Borges Blanques, 10 de febrer de 2009
L’alcalde, Miquel Àngel Estradé i Palau

−♦−

EDICTE

2004

Aprovació inicial d’un projecte d’obres
Per Decret d’Alcaldia, de data 30 de gener de 2009, es va aprovar
inicialment el projecte de les obres titulades “Restauració de
l’ermita de la Mare de Déu del Castell, 1a fase (cobertes)” de
Sant Llorenç de Montgai, el pressupost de la qual ascendeix a la
quantitat de 44.596,71 euros.
D’acord amb el que disposa l’article 234, 235 i 374 del DL
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, article 122-129 i 153 del
Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques i els articles 12-45 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, i a l’efecte que els interessats i afectats per l’acord
puguin examinar el projecte i efectuar les oportunes al·legacions,
s’exposa al públic pel termini de 30 dies, a comptar des del
següent al de l’última publicació al BOP i al DOGC.
Si un cop transcorregut el termini d’informació pública, no es
presenten al·legacions, l’acord inicial s’entendrà aprovat amb
caràcter definitiu.
Camarasa, 2 de febrer de 2009
L’alcalde, Josep Vendrell i Rebert

−♦−

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
EDICTE

2000

Sobre l’aprovació inicial d’un projecte d’obres.
El Ple de l’Ajuntament de Camarasa en sessió realitzada el dia 11
de febrer de 2009 va aprovar inicialment el projecte de l’obra
titulada “Rehabilitació de les piscines municipals de Camarasa” i
de l’estudi bàsic de seguretat i salut corresponent a aquesta obra,
el pressupost de la qual ascendeix a la quantitat de 165.130,00
euros
D’acord amb el que disposa l’article 235.2 del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 37 del Decret 179/95 de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, i a l’efecte que els interessats i afectats per l’acord
puguin examinar el projecte i efectuar les oportunes al·legacions,
s’exposa al públic pel termini de 30 dies, a comptar des del
següent al de l’última publicació al BOP i al DOGC.
Si un cop transcorregut el termini d’informació pública, no es
presenten al·legacions, l’acord inicial s’entendrà amb caràcter
definitiu.
Camarasa, 12 de febrer de 2009
L’alcalde, Josep Vendrell Rebert

2064

Realitzades les proves corresponents i vistos els resultats
proposats pel Tribunal qualificador.
L’Alcalde d’aquesta corporació, en data 18 de febrer de 2009, ha
dictat resolució nomenant com a funcionaris en pràctiques de
l’Escala d’Administració Especial, subescala de serveis
especials, classe policia local, categoria agents, als següents. Així
mateix s’estableix en aquesta resolució les proves que manquen
a cadascun d’ells, pendents de realitzar:
- Alfons López Gómez 47678054C
- Xavier Viudez Angles 39718557H
La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l’article
82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals.
Les Borges Blanques, 18 de febrer de 2009
L’alcalde, Miquel Àngel Estradé i Palau

−♦−

AJUNTAMENT DE CAMARASA
EDICTE

2006

El Ple de l’Ajuntament de Camarasa en sessió extraordinària de
data 11 de febrer de 2009 va aprovar inicialment l’expedient de
modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de 2008, que estarà
exposat al públic en la secretaria d’aquest Ajuntament pel termini
de quinze dies hàbils, des del dia següent a la publicació d’aquest
edicte, a efectes d’examen i presentació de reclamacions que es
considerin oportunes, entenent-se definitivament aprovat en cas
de no presentar-se’n cap, tot això de conformitat amb el previst
en l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
i l’article 112.3 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de
règim local.
Camarasa, 12 de febrer de 2009
L’alcalde, Josep Vendrell i Rebert

−♦−

3 DE MARÇ 2009

AJUNTAMENT DE CANEJAN
EDICTE

2014

Aprovat inicialment per aquesta Corporació municipal el
pressupost únic per a l’exercici 2009, i la seva plantilla orgànica,
es sotmet a informació pública per termini de 15 dies als efectes
d’al·legacions o reclamacions, en aquesta Secretaria municipal.
Canejan, a 4 de febrer del 2009
L’alcalde, Juan Carlos Lastera Alcalde

−♦−
AJUNTAMENT DE CANEJAN
EDICTE

2469

Havent sotmès a informació pública el pressupost únic per a
l’exercici de 2008 i la plantilla orgànica, al B.O.P. núm. 182 de
data 25 de desembre de 2007, i aprovat definitivament, es fa
públic el pressupost resumit a nivell de capítols i la plantilla
orgànica.
PRESSUPOST ÚNIC
INGRESSOS
A) Operacions corrents
1. Impostos directes.....................................................127.831,00
2. Impostos indirectes....................................................22.475,00
3. Taxes i altres ingressos...................................................850,00
4. Transferències corrents............................................106.860,00
5. Ingressos patrimonials...............................................47.250,00
B) Operacions de capital
7. Transferència de capital...............................................3.100,00
Total .............................................................................308.366,00
DESPESES
A) Operacions corrents
1. Remuneracions del personal ...................................104.070,00
2. Compra de béns.........................................................85.350,00
3. Interessos ..........................................................................60,00
4. Transferències corrents...................................................300,00
B) Operacions de capital
6. Inversions reals........................................................108.386,00
7. Transferències de capital .............................................3.200,00
9. Variació de passius financers ......................................7.000,00
Total .............................................................................308.366,00
PLANTILLA ORGÁNICA
1. Funcionari de carrera. Secretaria Intervenció
Acumulació. Rufino Martínez Cau
2. Personal laboral
Aux. Administratiu. 1. Contracte temporal. Temps parcial
Peó. 3. Contracte temporal
Netejadora. 1. Contracte temporal. Temps parcial.
Canejan, a 2 de febrer del 2009
L’alcalde, Juan Carlos Lastera Alcalde

−♦−
AJUNTAMENT DEL COGUL
EDICTE

29

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 31

2342

Aprovació de padró fiscal i període de cobrament voluntari
Per Decret núm. 03 24 de febrer de 2009 s’ha aprovat el padró
fiscal corresponent a la taxa de subministrament d’aigua del quart
trimestre de l’exercici 2008.
El padró fiscal s’exposa al públic durant el termini d’un mes, des
de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial
de la Província, i esta a disposició dels interessats a la Secretaria
d’aquest Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article 14.2.c)

del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de les hisendes locals, es notifiquen
col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de
la finalització del termini d’exposició al públic dels padrons
fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un
mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva
resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori
del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori,
en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb
l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Període de pagament dels rebuts
El termini de pagament en període voluntari serà des del 25 de
febrer al 25 d’abril de 2009, ambdós inclosos.
Transcorregut el període de pagament voluntari, s’iniciarà el
període executiu, que determina la meritació del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per
100 fins que no hagi estat notificada la providència de
constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec de
constrenyiment reduït que serà del 10 per 100 de l’import del
deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels
terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà
exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que serà del 20%
de l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.
Formes de pagament
El pagament es podrà dur a terme:
1. Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que
s’haurà de comunicar anticipadament a l’organisme competent.
2. Ingrés en el compte que apareixerà en el rebut de notificació
El Cogul, 24 de febrer de 2009
L’alcalde, Jaume Mor Vidal

−♦−
AJUNTAMENT DE LA COMA I LA PEDRA
EDICTE

2020

Essent vacants els càrrecs de jutge de pau titular i jutge de pau
substitut d’aquest municipi, s’obre un període de 10 dies hàbils,
comptats des del següent de la inserció d’aquest anunci al BOP,
perquè les persones interessades formulin sol·licitud dirigida a
l’Alcaldia en què acreditin el compliment de les condicions de
capacitat, compatibilitat i absència de prohibició per a l’exercici
del càrrec.
Si no es formulin sol·licituds, el Ple de la Corporació escollirà
lliurement, de conformitat amb el que disposa l’article 6 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.
La Coma i la Pedra, 11 febrer de 2009
L’alcalde, Marc Escarré Sala

−♦−
AJUNTAMENT DE LA COMA I LA PEDRA
EDICTE

2053

Des d’aquest Ajuntament se segueix expedient núm.24/2009 812 de llicencia per l’obertura d’un establiment per l’exercici de
l’activitat de local social de la Coma a la carretera de Tuixent, 13,
instada per l’Ajuntament de la Coma i la Pedra.
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D’acord amb el que estableix l’article 86 de la Llei de règim
jurídic i procediment administratiu comú, s’obre període
d’informació pública de vint dies, perquè qui es consideri
interessat, pugui comparèixer a les dependències municipals per
examinar l’expedient i formular les al·legacions que cregui
adients.
La Coma i la Pedra,11 de febrer de 2009
La secretària, Montserrat Torra i Baraldès

−♦−
AJUNTAMENT DE CONCA DE DALT
ANUNCI

2430

Per acord del Ple de l’Ajuntament de Conca de Dalt, en sessió
celebrada el dia 19 de febrer de 2009, es va aprovar l’adjudicació
provisional del contractes d’obres de “Subministrament d’aigua
als nuclis de Claverol i Sossís, bombament des del riu Noguera
Pallaresa”, fet que es publica als efectes de l’article 135.3 de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
1. Entitat adjudicadora
El Ple de la Corporació.
2. Objecte del contracte
Títol: subministrament d’aigua als nuclis de Claverol i Sossís,
bombament des del riu Noguera Pallaresa.
3. Tramitació i procediment
Tramitació: urgent.
Procediment: negociat sense publicitat.
4. Preu del contracte
Preu: 191.648,50 euros i 30.663,76 euros d’IVA.
5. Adjudicació provisional
a) Data: 19 de febrer de 2009
b) Contractista: Riu Noguera, SL
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 191.648,50 euros i 30.663,76 euros
d’IVA
Conca de Dalt, 24 de febrer de 2009
L’alcalde, Martí Cardona i Rocafort

−♦−

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós
administratiu de la ciutat de Lleida, en el ermini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori
del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori,
en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb
l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Període de pagament de rebuts
El termini de pagament en període voluntari serà:
• Taxa de subministrament d’aigua potable, 4t. trimestre de
l’exercici 2008: 1-2-2009 al 12-3-2009.
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 del 5 per
100 fins que no hagi estat notificada la providència de
constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec
d’apremi reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no
ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis
establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà
exigible el recàrrec 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:
1. En efectiu, a les dependències municipals, situades al carrer
Pau Casals, 15; en hores d’oficina.
2. A les entitats financeres col·laboradores mitjançant document
cobratori que serà tramès per correu al domicili fiscal dels
contribuents o podrà ser recollit en les dependències municipals
situades al carrer citat amb anterioritat, fent exprés advertiment
que la no recepció per correu del document o la seva recepció
fora del període en voluntària no eximeix el pagament del rebut
dins el període fixat anteriorment.
3. Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que
s’haurà de comunicar anticipadament a les dependències
municipals.
L’Espluga Calba, 23 de febrer de 2009
L’alcalde, Josep Cunillera Boldú

AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA CALBA
EDICTE
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Aprovació de padrons fiscals i període de cobrament
en voluntària
Aprovació del padró
Per Decret d’Alcaldia, de 23 de febrer de 2009, s’ha aprovat el
següent padró fiscal corresponent a l’exercici de l’any 2008:
• Taxa de subministrament d’aigua potable, 4t. trimestre de
l’exercici 2008.
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 estan a disposició dels interessats en la Secretaria
d’aquest Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei
25/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article 14.2 c)
el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei de les hisendes locals, es notifiquen
col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, pel període d’un mes a comptar des de l’endemà de la
finalització del termini d’exposició al públic dels padrons fiscals.
L’esmenat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des
de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar

AJUNTAMENT D’ESTERRI D’ÀNEU
ANUNCI

2054

El Ple de l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu, en la sessió del dia 4 de
febrer de 2009, acordà aprovar inicialment el projecte d’obres
“Edifici de serveis municipals”, redactat per l’arquitecte
municipal Josep Maria Samà Bertran.
En compliment del que disposa l’article 37 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret
179/1995, es sotmet aquest projecte a informació pública per un
termini de trenta dies, a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al BOP, a l’efecte d’examen i presentació
d’al·legacions, si és el cas.
L’esmentat projecte es podrà consultar a les oficines de
l’ajuntament, en els dies feiners i hores d’oficina (de dilluns a
divendres de les 10 a les 14 hores).
Es fa públic per a general coneixement.
Esterri d’Àneu, 16 de febrer de 2009
L’alcalde, Ramon Villuendas Palobart

−♦−
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AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
EDICTE

2010

Per acord de la Junta de Govern Municipal de data 10 de febrer
de 2009, es va aprovar l’adjudicació definitiva del contracte
d’obres de “Urbanització dels carrer urbans del sector del darrera
de la Casa Consistorial – separata 2”, la qual cosa es publica als
efectes de l’art. 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de la Fuliola.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Urbanització dels carrers urbans al
sector del darrera de la Casa Consistorial – separata 2.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: contracte d’obres
b) Procediment: negociat sense publicitat.
4. Preu del contracte
Preu: 111.037,92 euros + 17.766.07 euros d’IVA.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 10 de febrer de 2009.
b) Contractista: Simó-Farnell, S.L.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 128.803.99 euros.
La Fuliola, 12 de febrer de 2009
L’alcaldessa, Maria Teresa Pallàs i Pérez

−♦−
EDICTE

núm. 9 de 17 de gener de 2009 i al DOG núm. 5298 de 16 de
gener de 2009
Es publica aquesta adjudicació definitiva en compliment de
l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del
sector públic.
Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Fulleda
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretària
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte d’obres
b) Descripció de l’objecte : reformes varies zona poliesportiva
municipal
3. Tramitació, procediment i forma adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: concurs, amb varis criteris
4. Adjudicació provisional
a) Contractista adjudicatari : U.T.E. (Construcciones Misca, S.L.
– Dinamic Construxi Futura, S.L.)
b) Nacionalitat : espanyola
c) Import d’adjudicació : 263.123,27 euros + 42.099,72 euros
(IVA)
d) Data : 18 de desembre de 2008
Fulleda, 17 de febrer de 2009
L’alcaldessa, Neus Arbós Gabarró

−♦−
AJUNTAMENT DE GAVET DE LA CONCA
EDICTE

AJUNTAMENT DE LA FULIOLA
2011

Per acord de la Junta de Govern Municipal de data 10 de febrer
de 2009, es va aprovar l’adjudicació definitiva del contracte
d’obres de “Urbanització dels carrer urbans del sector del darrera
de la Casa Consistorial – separata 1”, la qual cosa es publica als
efectes de l’art. 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de la Fuliola.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Urbanització dels carrers urbans al
sector del darrera de la Casa Consistorial – separata 1.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Contracte d’obres
b) Procediment: negociat sense publicitat.
4. Preu del contracte
Preu: 90.536,72 euros + 14.485,88 euros d’IVA.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 10 de febrer de 2009.
b) Contractista: Simó-Farnell, S.L.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 105.022,60 euros.
La Fuliola, 12 de febrer de 2009
L’alcaldessa, Maria Teresa Pallàs i Pérez

−♦−
AJUNTAMENT DE FULLEDA
ANUNCI
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Adjudicació definitiva obra
Adjudicat definitivament el contracte “Reformes varies zona
poliesportiva municipal”, en no haver-se presentat cap
reclamació sobre l’adjudicació provisional acordada pel Ple de la
corporació en data 18 de desembre de 2008 i publicada al BOP

2433

Havent-se exposat al públic el pressupost per a l’exercici de 2009
i la plantilla orgànica i relació de llocs de treball, segons
s’anuncià al Butlletí Oficial de la Província núm. 160 del dia 15
de novembre de 2008, aprovat definitivament, es fa públic a
continuació el Pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla
orgànica i relació de llocs de treball.
PRESSUPOST ÚNIC
Resum per capítols
a) Ingressos
Capítol 1: impostos directes .........................................70.247,70
Capítol 2: impostos indirectes ....................................... 5.000,00
Capítol 3: taxes i altres ingressos .................................77.211,13
Capítol 4: transferències corrents .................................92.668,22
Capítol 5: ingressos patrimonials .................................13.633,22
Capítol 6: alienació d’inversions reals .......................... 5.200,00
Capítol 7: transferències de capital ............................247.953,60
Capítol 8: actius financers ..........................................................0
Capítol 9: passius financers ........................................................0
Total ingressos .............................................................511.913,87
b) Despeses
Capítol 1: despeses de personal ...................................45.361,24
Capítol 2: despeses en bens corrents i serveis ...........186.622,37
Capítol 3: despeses financeres ...................................................0
Capítol 4: transferències corrents ...................................2.951,84
Capítol 6: inversions reals ..........................................258.840,12
Capítol 7: transferències de capital ..............................18.138,30
Capítol 8: actius financers ..........................................................0
Capítol 9: passius financers ........................................................0
Total despeses ..............................................................511.913,87
PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL
1. Funcionaris
- Funcionaris d’habilitació estatal:
Secretari-interventor. Grup de classificació: A. Nivell de
complement de destinació: 20. Vacant.
- Funcionaris cos especial:
Responsable de gestió de serveis públics. Grup de classificació:
A.
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2. Laborals: indefinits o temporals
- Administratius:
Administratiu. Grup de classificació: C. Nivell de complement
de destinació: 12. Durada del Contracte: indefinit i a temps
complert.
RELACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL
1. Funcionaris
S’expressa per aquest ordre: lloc de treball, persona que ocupa la
plaça, règim en que la ocupa, forma de provisió, Grup de
classificació, Nivell de complement de destinació.
- Funcionaris d’habilitació estatal:
Secretaria-intervenció: vacant, concurs, A.
- Funcionaris cos especial:
Responsable de gestió de serveis públics: coberta, concursoposició, A.
2. Laborals: indefinits o temporals
S’expressa per aquest ordre, nom del lloc de treball, persona que
l’ocupa, tipus de contracte, grup i nivell de complement de destí.
- Administratius:
Administrativa: coberta, a temps complert, C, 12.
Gavet de la Conca, 23 de febrer de 2009
L’alcalde, Josep Durany i Galera

−♦−
AJUNTAMENT DE GRANYENA DE LES GARRIGUES
ANUNCI
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El Ple de l’Ajuntament de Granyena de les Garrigues, reunit en
sessió de data 23 d’abril de 2008, adoptà l’acord d’aprovar el
plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir
la subhasta pública per alienar el bé immoble patrimonial,
propietat d’aquest Ajuntament, situat al Passeig de les Garrigues,
amb les següent característiques: finca urbana situada al Passeig
de les Garrigues, amb una superfície aproximada de 218,00 m2,
situada
en
sòl
urbà,
amb
referència
cadastra3797212CF0839N0001OQ l. D’acord amb l’article 277
del Text refós de la Llei M.R.L.C., s’exposa al públic pel termini
de vint dies, a comptar de l’endemà de l’última de les
publicacions d’aquest anunci en el BOP o en el DOGC perquè es
puguin presentar reclamacions.
Simultàniament es convoca subhasta pública per alienar el bé
immoble patrimonial esmentat anteriorment, si bé la
convocatòria s’ajornarà quan resulti necessari, en el supòsit que
es formulin reclamacions contra els Plecs.
1. Entitat convocant
a) Corporació: Ajuntament de Granyena de les Garrigues
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: venda per part de l’Ajuntament,
mitjançant subhasta, de l’immoble patrimonial de què és
propietari situat al Passeig de les Garrigues, amb les següent
característiques: finca urbana, amb una superfície de 218,00 m2,
situada
en
sòl
urbà,
amb
referència
cadastral
3797212CF0839N0001OQ
3. Obtenció de documentació i informació
A l’Ajuntament de Granyena de les Garrigues, carrer Portal,
número 5. Telèfon 973 136 185, en hores d’oficina.
4. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals, comptats a partir de
l’endemà de la darrera publicació del corresponent anunci en el
B.O.P. de Lleida i en el D.O.G.C.
b) Documentació a presentar: la que es detalla a la clàusula 8a del
plec de clàusules administratives particulars
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Granyena de les
Garrigues, tal i com s’indica a les clàusules 9a.
5. Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura dels sobres 1 i 2 tindrà lloc, en acte públic, a la

sala d’actes de l’Ajuntament, a les tretze hores del dimecres
següent hàbil o, si aquest és festiu, el primer dia hàbil següent,
comptat a partir de l’endemà de l’acabament del termini de
presentació de proposicions, en la forma establerta a la clàusula
10a.
6. Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del
contractista adjudicatari fins a la quantitat màxima establerta al
plec.
Granyena de les Garrigues, 11 de febrer de 2009
L’alcalde, Josep Maria Duaigües i Font

−♦−
AJUNTAMENT D’ISONA I CONCA DELLÀ
ANUNCI

2467

Procediment negociat amb publicitat per a l’execució de les obres
corresponents al projecte de Remodelació interior de
l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà.
Aprovat pel Plenari municipal de l’Ajuntament d’Isona i Conca
Dellà, de data 3 de febrer de 2009, el Plec de clàusules
administratives que ha de regir el procediment per la contractació
de l’obra que es detalla a continuació, s’exposa al públic pel
termini de vuit dies naturals, a l’efecte de presentació de
possibles reclamacions.
Simultàniament, per mitjà del present anunci s’efectua
convocatòria del procediment negociat amb publicitat i
tramitació urgent per l’adjudicació del contracte d’obres
consistent en “Remodelació interior de l’edifici de l’Ajuntament
d’Isona i Conca Dellà”, projecte finançat amb càrrec al Fons
Estatal d’Inversió Local creat pel Reial Decret Llei 9/2008, de 28
de novembre, conforme a les següents dades:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d’Isona i Conca Dellà
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: remodelació integral de l’edifici de
l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà
b) Lloc: plaça del Bisbe Badia, número 1 d’Isona
c) Termini: vuit mesos
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: negociat amb publicitat
4. Pressupost base de licitació
Import total: 209.000,00 euros.
Import sense IVA: 180.172,41 euros.
Import de l’IVA: 28.827,59
5.Garantía provisional
6.270,00 euros.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d’Isona i Conca Dellà (Secretaria)
b) Domicili: Bisbe Badia, 1 Isona
c) Localitat i codi postal: Isona 25650
d) Telèfon: 973 664008
e) Telefax: 973 664228
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: l’últim dia
per presentar les ofertes a l’Ajuntament. En cas que sigui
dissabte, diumenge o festiu finalitza el següent dia hàbil següent
7. Presentació de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: el dia quinzè natural posterior al de
l’última publicació als diaris
b) Lloc de presentació: el mateix indicat al punt 6
c) Documentació a presentar: la documentació per a sol·licitar
prendre part en la licitació es presentarà en un sobre tancat de
conformitat en el que s’estipula en el Plec de clàusules
administratives, la secretària de l’Ajuntament facilitarà de forma
detallada els criteris de: 1) personalitat jurídica, 2) solvència
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financera, 3) solvència tècnica i professional, que s’han
d’adjuntar en el sobre esmentat
8. Obertura de les sol·licituds de participació
a) El mateix indicat al punt 6
b) Data: el dia disset natural posterior al de l’última publicació
del present anunci als diaris. En cas que sigui dissabte, diumenge
o festiu finalitza el següent dia hàbil següent
c) Hora: 14 hores
9. Despeses dels anuncis
Per compte del contractista.
10. Perfil de contractant on figurin les informacions relatives a
la convocatòria i on poden obtenir-se els plecs
www.isona.cat
11. L’Ajuntament comunicarà mitjançant notificació individual a
les empreses invitades, el lloc i els terminis per presentar les
ofertes econòmiques i les propostes tècniques.
Isona i Conca Dellà, 14 de febrer de 2009
L’alcalde, Antoni Grasa i Fàbrega

−♦−
AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG
EDICTE

2028

Per decret de l’Alcaldia núm. 4/09 de data 11 de febrer de 2009,
i de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 14/2003, de
20 de novembre, s’acorda la caducitat de les inscripcions en el
padró municipal d’habitants de Massalcoreig, dels estrangers no
comunitaris sense permís de residència permanent que no han
renovat la seva inscripció padronal un cop transcorregut el
període de dos anys des de la seva alta.
Per tant, i d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, mitjançant aquest anunci es
notifica a les persones exposades a continuació la caducitat de la
seva inscripció i la corresponent baixa del padró municipal
d’habitants de Massalcoreig, essent la data de la baixa la
corresponent a la publicació d’aquest anunci al BOP.
NOM

33

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 31

COGNOM

NIE/PAS.

Berrabah
Ais
Rkia
Azzi
Massalcoreig, 11 de febrer de 2009
L’alcalde, Fernando Bieto Latorre

ADREÇA

C/ Major,40
C/ Callissó, 6

−♦−
AJUNTAMENT DE MONTFERRER I CASTELLBÒ
EDICTE

2261

L’Ajuntament de Montferrer i Castellbò en sessió ordinària del
Ple, celebrada el dia 29 de gener de 2009, entre d’altres acords,
adoptà el següent:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost municipal de
l’exercici de 2009, per un import d’1.358.100,65 euros, anivellat
a Despeses i Ingressos, així mateix, aprovar les Bases d’execució
del pressupost que s’acompanyen.
Segon: Aprovar la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball
per l’any 2009.
Tercer: La publicació del present acord en el Butlletí Oficial de
la Província i Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de
20 dies, als efectes de presentació de reclamacions i/o
al·legacions. Transcorregut el termini sense reclamacions,
s’entendrà definitivament aprovat el pressupost municipal per
l’exercici de 2009, i es procedirà a la publicació íntegra en el
BOP i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Montferrer, 30 de gener de 2009
L’alcalde, Ramon Fierro Rugall

−♦−

AJUNTAMENT DE MONTFERRER I CASTELLBÒ
EDICTE

2264

Aprovació del Pla de protecció civil
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de gener de 2009, va
aprovar per unanimitat el Pla de protecció civil del municipi de
Montferrer i Castellbò, integrat pel Programa d’implantació i
manteniment del Pla municipal, el Manual d’actuació per a
nevades, Annex General 1, Catàleg de mitjans i recursos, Manual
d’actuació per a incendis forestals, redactat per l’empresa
Enginyeria Marsal i Porta, en data d’octubre de 2008, i exercint
la competència que estableix l’article 47 de la Llei de protecció
civil de Catalunya.
Aquests documents s’exposen al públic pel termini de 30 dies
hàbils, d’acord amb el previst en l’article 70.2 de la Llei de Bases
de règim local, 156 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, mitjançant la publicació d’edictes en el
BOPLL, en el DOGC, en el Tauler d’anuncis de la Corporació
municipal i en la web municipal. Tanmateix, d’acord amb els
articles 3 i 6.2 lletra d) de la Llei d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics es podrà consultar el text íntegre en l’apartat
Ordenació del Territori del menú web. Transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin presentat reclamacions, aquest acord
d’aprovació inicial quedarà elevat a definitiu.
Montferrer, 30 de gener de 2009
L’alcalde, Ramon Fierro Rugall

−♦−
AJUNTAMENT DE MONTFERRER I CASTELLBÒ
ANUNCI

2265

Aprovació d’un document de qualitat
El Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix el
marc general per a la millora de la qualitat en l’Administració
general de l’Estat, en el seu capítol III regula el programa de
Cartes de serveis. L’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, dins
de l’àmbit de les seves competències, en acord de Ple de data 29
de gener de 2009, per unanimitat dels membres que el
conformen, va aprovar d’entre d’altres el següent:
Primer. Aprovar la Carta de serveis corresponent a l’Ajuntament
de Montferrer i Castellbò.
Segon. Establir el Llibre de Suggeriments i reclamacions on es
podran formular les denúncies i/o suggeriments davant qualsevol
desatenció, tardança, o qualsevol altra anomalia conseqüència
d’un supòsit de mal funcionament dels serveis, així com la
previsió d’establir qüestionaris d’avaluació en els diferents
establiments públics.
Tercer. Ordenar la publicitat dels punts anteriors en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Tauler d’anuncis de la Corporació i
en la web municipal, durant un termini de 30 dies hàbils.
En el supòsit que no hi hagi al·legacions durant el període fixat
s’entendrà aprovada definitivament i el Llibre de suggeriments es
posaria en funcionament el dia següent a la data de venciment.
Montferrer, 2 de febrer de 2009
L’alcalde, Ramon Fierro Rugall

−♦−
AJUNTAMENT DE MONTFERRER I CASTELLBÒ
EDICTE

2267

Transcorregut el termini d’exposició al públic de l’aprovació
inicial de l’expedient número 1 de modificació de crèdits del
pressupost de 2008, sense que s’hagi presentat cap reclamació,
l’acord resta ferm. Es desglossa l’estat del pressupost d’Ingressos
i Despeses, a nivell de capítol, amb les modificacions
introduïdes.
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PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOL I CONCEPTE

1
2
3
4
5
7
9

INICIAL

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financers
Romament Tresoreria 06
Total

311.761,95
172.780,14
139.449,00
270.650,35
15.868,23
113.376,27
100,00
1.023.985,94

AUGMENTS

5.720,84
907.422,50
354.420,01
1.267.563,35

TOTAL

311.761,95
172.780,14
139.449,00
276.371,19
15.868,23
1.020.798,77
100,00
354.420,01
2.291.549,29

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL I CONCEPTE

1
2
3
4
6
7
9
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Despeses de personal
Béns corrents i de serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Passius financers
Total

INICIAL

470.138,40
317.000,00
2.100,00
15.500,00
209.043,44
3.000,00
7.204,10
1.023.985,94

AUGMENTS

TOTAL

8.937,18
76.444,63

479.075,58
393.444,63
2.100,00
22.180,00
1.384.544,98
3.000,00
7.204,10
2.291.549,29

6.680,00
1.175.501,54
1.267.563,35

Montferrer, 27 de gener de 2009
L’alcalde, Ramon Fierro Rugall

−♦−
AJUNTAMENT DE MONTOLIU DE SEGARRA
RECTIFICACIÓ D’UN PLEC DE CLÀUSULES

2076

En sessió extraordinària de 16 de febrer de 2009, el Ple de la
Corporació de l’Ajuntament de Montoliu de Segarra, va aprovar,
entre d’altres, la modificació de la clàusula quarta del plec de
clàusules que ha de regir el concurs per l’adjudicació d’una
llicència municipal de taxi en el municipi de Montoliu de Segarra
que es va aprovar al Ple de la Corporació reunit en sessió
ordinària el 19 de gener de 2009.
On hi diu:
“Clàusula quarta. Criteris d’adjudicació. Els criteris objectius
per valorar la oferta econòmica es puntuaran en l’ordre
decreixent a la seva enumeració en el Plec.
- Ser veí del municipi, segons anys d’antiguitat
d’empadronament ..........................................................fins a 5 punts
- Tenir experiència en el transport de viatgers i de mercaderies,
acreditable mitjançant la presentació d’altres carnets de conduir
o mitjançant altres formes d’acreditació admeses en dret ..............
...........................................................................................fins a 3 punts
- Tenir una formació adequada i acreditable en el transport de
viatgers i de mercaderies ..............................................fins a 2 punts
- Disposar d’altres mèrits que s’addueixin fefaentment .................
............................................................................................fins a 1 punt
D’acord amb la Resolució del Cap del Servei Territorial de Ports
i Transports a Lleida del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 14
d’octubre de 2008, el vehicle que prestarà el servei tindrà les
següents característiques:
Vehicle de tipus turisme de nou places de capacitat, inclosa la de
la persona de condueix que no tingui una antiguitat superior a dos
anys des de la primera matriculació.”, hi ha de dir el següent:
“Clàusula quarta. Criteris d’adjudicació
Els criteris objectius per valorar la oferta econòmica es puntuaran
en l’ordre decreixent a la seva enumeració en el Plec.
- Ser veí del municipi, segons anys d’antiguitat
d’empadronament ..........................................................fins a 5 punts
- Tenir experiència en el transport de viatgers i de mercaderies,
acreditable mitjançant la presentació d’altres carnets de conduir
o mitjançant altres formes d’acreditació admeses en dret ..............
...........................................................................................fins a 3 punts

- Tenir una formació adequada i acreditable ...........fins a 2 punts
- Disposar d’altres mèrits que s’addueixin fefaentment .................
............................................................................................fins a 1 punt
És imprescindible estar empadronat al municipi amb un mínim
de 5 anys.
D’acord amb la Resolució del Cap del Servei Territorial de Ports
i Transports a Lleida del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 14
d’octubre de 2008, el vehicle que prestarà el servei tindrà les
següents característiques:
Vehicle de tipus turisme de nou places de capacitat, inclosa la de
la persona de condueix que no tingui una antiguitat superior a dos
anys des de la primera matriculació.”,
La qual cosa es sotmet a informació pública per mitjà edicte en
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, per tal
que es puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, esdevenint
definitiu el present acord en el supòsit que no se’n presentin.
Essent efectiva l’autorització per part del Servei Territorial de
Ports i Transports de Lleida del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, el
Ple de la Corporació va disposar obrir el termini per a presentar
la documentació per a prendre part en el concurs, durant el
termini de trenta dies hàbils comptats a partir del dia següent
hàbil al de la darrera publicació del corresponent anunci al Perfil
del Contractant (www.ccsegarra.cat) i al Taulell d’Anuncis de
l’Ajuntament.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Montoliu de Segarra, 16 de febrer de 2009.
L’alcalde president, Josep Balcells i Sendra

−♦−
sAJUNTAMENT D’OLIANA
ANUNCI

2052

Sobre l’aprovació d’un plec de clàusules administratives
particulars i licitació d’un contracte d’obres
La junta de govern de l’ajuntament d’Oliana va aprovar, en data
16.02.2009, el plec de clàusules administratives particulars que
ha de regir el contracte de l’obra “Magatzem de la sala
polivalent”. S’exposa al públic durant el termini de 10 dies als
efectes de poder presentar reclamacions. Si no se’n presenten el
plec de clàusules s’entendrà definitivament aprovat sense
necessitat d’un nou acord.
Simultàniament s’anuncia la licitació del contracte d’obres:
1. Entitat adjudicadora
Ajuntament d’Oliana
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: realització de les obres descrites al
projecte “Magatzem de la sala polivalent”
b) Lloc d’execució: Oliana
c) Termini d’execució: l’obra ha d’estar finalitzada abans del
31.12.2009
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
4. Pressupost base de licitació
Import total (IVA 16% inclòs): 99.876,74 euros
5. Garantia provisional
No se n’exigeix.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d’Oliana
b) Domicili: Pl. de la Reguereta, s/n
c) Localitat i codi postal: Oliana - 25790
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d) Telèfon: 973.47.00.35
e) Fax: 973.47.02.83
f) Pàgina web: www.oliana.cat
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: el darrer dia
de presentació de les ofertes.
7. Requisits específics del contractista
Classificació: no se n’exigeix
8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de la
darrera de les publicacions d’aquest anunci (DOGC i BOP de
Lleida).
b) Documentació a presentar: la que s’especifica al plec de
clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació.
1. Entitat: Ajuntament d’Oliana
2. Domicili: Pl. de la Reguereta, s/n
3. Localitat i codi postal: Oliana - 25790
9. Obertura de les proposicions
a) Entitat: Ajuntament d’Oliana
b) Domicili: Pl. de la Reguereta, s/n
c) Localitat: Oliana
d) Data: El primer dia hàbil després de la finalització del termini
de presentació de proposicions, llevat que s’hagin presentat
proposicions per correu. En aquest cas es comunicarà
personalment a cada licitador la data d’obertura.
e) Hora: 11 del matí.
10. Despeses dels anuncis
A càrrec del contractista adjudicatari.
Oliana, 17 de febrer de 2009
L’alcalde, Antoni Vilaginés i Vila

−♦−
AJUNTAMENT DE PREIXANA
EDICTE

2012

El Ple de l’Ajuntament de Preixana, en la seva sessió de data 221-2009, adoptà, amb el quòrum de la majoria absoluta, els acords
la part dispositiva dels quals és la que segueix:
I) Aprovar definitivament la constitució del Patronat per a la
Promoció i Gestió dels espais culturals i naturals de Preixana,
com a Organisme Autònom de caràcter administratiu.
II) Aprovar els Estatuts pels quals es regirà el Patronat i la relació
de béns que se li adscriuen per al desenvolupament de les seves
funcions, segons els documents adjunts en aquest acord.
III) Fer públics els presents acords i el text íntegre dels estatuts
de l’Organisme Autònom a través del BOP i del Tauler d’anuncis
de la Casa Consistorial, i anunciar al DOGC la referència del
BOP en què s’hagi verificat la dita publicació.
IV) Trametre al Departament de Governació de la Generalitat i a
l’Administració de l’Estat testimoni fefaent d’aquests acords i
dels Estatuts de l’Organisme Autònom , perquè en tinguin
coneixement.
V) Instar la inscripció de l’Organisme Autònom a la Secció
corresponent del Registre d’entitats locals de Catalunya.
Es fa públic per a coneixement general, amb la indicació que
els actes i les disposicions anteriors són definitius en via
administrativa i els interessats podran interposar-hi recurs
contenciós administratiu davant la Sala corresponent del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos des de la present publicació, prèvia comunicació a
l’Ajuntament de la interposició del recurs esmentat, si bé
podran interposar-hi qualsevol altre recurs o acció si ho
consideren procedent.
Preixana, 27 de gener de 2009
L’alcalde, Jaume Pané Roig.

35

ANNEX
Text íntegre dels Estatuts de l’Organisme Autònom
CAPÍTOL I
Naturalesa i finalitats
Article 1
L’Organisme Autònom Patronat per a la Promoció i Gestió dels
espais culturals i naturals de Preixana és un Organisme Autònom
de caràcter administratiu creat per l’Ajuntament de Preixana,
amb personalitat jurídica pública i patrimoni independent, per al
compliment de les finalitats i funcions que li atribueixen aquests
Estatuts.
Article 2
1. L’Organisme gaudeix de l’autonomia administrativa i
econòmica que li reconeix la legislació, i estarà regulat per
aquests Estatuts i per les disposicions aplicables de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, la Llei 8/1987, de
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
d’hisendes locals, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques, a més de la resta de
disposicions legals i reglamentàries aplicables i sens perjudici de
les facultats de tutela que corresponguin a l’Ajuntament de
Preixana en virtut d’aquests Estatuts.
2. En exercici de la seva autonomia i per al compliment dels seus
fins, l’Organisme gaudirà de plena capacitat d’obrar i estarà
facultat per:
1) Administrar el seu patrimoni.
2) Adquirir, posseir, arrendar, gravar i alienar béns mobles i
immobles, amb les limitacions que preveu l’article 204.4 del
ROAS.
3) Adquirir, gravar i renunciar a drets i assumir obligacions.
4) Celebrar contractes i convenis amb persones públiques o
privades.
5) Contractar obres, serveis i subministraments.
6) Sol·licitar i obtenir subvencions i ajuts.
7) Exercitar tot tipus d’accions judicials i extrajudicials davant de
qualsevol jurisdicció.
8) Acceptar donacions, herències, llegats i altres transmissions a
títol gratuït o modal.
9) Contractar i acomiadar personal.
10) Establir la seva pròpia organització interna.
11) Celebrar tot tipus d’actes i negocis jurídics.
Totes les facultats anteriors s’entenen sotmeses a les limitacions
legals i a les que contenen aquests Estatuts.
Article 3
L’Organisme tindrà el seu domicili a plaça Catalunya, 1 de
Preixana.
Article 4
La durada de l’Organisme serà indefinida, sens perjudici de les
disposicions d’aquests Estatuts sobre la seva dissolució.
Article 5
La finalitat de l’Organisme serà la gestió del servei públic del
Parc de Montalbà.
Article 6
Per a la consecució de les seves finalitats, l’Organisme
desenvoluparà les activitats següents:
1) Promoció del patrimoni Cultural i natural
2) Gestió dels espais naturals i culturals
3) Gestió dels serveis
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CAPÍTOL II
Òrgans de Govern
Article 7
Els Òrgans de Govern de l’Organisme seran El Consell Directiu,
el president, el vicepresident i el gerent, amb les atribucions que
per a cadascun d’ells s’indiquen.
SECCIÓ 1
El Consell Directiu
Article 8
El Consell Directiu és el màxim Òrgan de Govern i administració
de l’Organisme.
La Junta estarà formada per:
a) El president
b) El vicepresident
c) Els vocals, en nombre mínim de 6 i màxim de 10
Article 9
1. El president i el vicepresident seran nomenats pel Ple de
l’Ajuntament; els nomenaments hauran de recaure en membres
del consistori.
2. La resta de vocals seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament
entre els regidors de l’Ajuntament i entre les persones
professionalment qualificades en relació amb les finalitats i
activitats de l’Organisme.
3. El Consell Directiu es renovarà coincidint amb el canvi de
l’Ajuntament, així com en els supòsits de vacant.
Article 10
1. Actuarà com a secretari del Consell Directiu el secretari de
l’Ajuntament, que assistirà a les sessions amb veu i sense vot; li
correspondrà l’aixecament de les actes, l’expedició de
certificacions dels acords i la prestació d’assessorament jurídic.
2. També podran assistir a les sessions del Consell Directiu, amb
veu però sense vot, el gerent de l’Organisme i l’interventor de
l’Ajuntament.
Article 11
El Consell Directiu tindrà les atribucions següents, sempre
referides a les seves finalitats:
1) Aprovar els programes d’actuació i les seves revisions.
2) Aprovar inicialment el projecte de pressupost de l’organisme,
les modificacions pressupostàries i la liquidació de comptes, per
elevar-los posteriorment a l’Ajuntament per a la seva
incorporació als documents municipals generals respectius i llur
tramitació posterior.
3) Aprovar ordres i instruccions de serveis.
4) Exercitar tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa
dels drets i interessos de l’Organisme davant de qualsevol
autoritat o tribunal de qualsevol jurisdicció.
5) Autoritzar la celebració de tot tipus d’actes i contractes, llevat
de les limitacions que consten en aquests Estatuts i l’ordenament
jurídic.
6) Proposar a l’Ajuntament l’autorització de tots aquells actes i
contractes que la requereixin segons aquests Estatuts o en virtut
de disposició legal.
7) Proposar a l’Ajuntament l’aprovació de la plantilla de
l’Organisme, el catàleg o relació de llocs de treball i les normes
generals de retribució del personal.
8) Aprovar la memòria anual d’activitats i els estats financers,
prèviament a la seva elevació a l’Ajuntament.
9) Proposar a l’Ajuntament la modificació d’aquests Estatuts o la
dissolució de l’Organisme.
10) Exercir aquelles altres competències no atribuïdes
estatutàriament a cap altre òrgan què, inherents a les comeses de
l’Organisme Autònom , la legislació de règim local atribueixi al
Ple i no siguin indelegables.
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Article 12
1. El Consell Directiu es reunirà com a mínim dues vegades
l’any, i a més, quan ho consideri necessari el seu president o ho
sol·liciti per escrit la tercera part dels seus membres.
2. Les convocatòries es faran amb una antelació mínima dos dies
hàbils i incorporaran l’ordre del dia.
3. El quòrum per a la validesa de les sessions serà, tant en
primera com en segona convocatòria, d’una tercera part dels
membres del Consell Directiu amb veu i vot. En tot cas hi hauran
d’assistir el president i el secretari, o qui legalment els
substitueixi.
4. Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres
presents, i en cas d’empat decidirà el president amb vot de
qualitat.
SECCIÓ 2
El president
Article 13
1. El president del Consell Directiu ho serà també de
l’Organisme.
2. Corresponen al president les atribucions següents:
1) Exercir la representació permanent de l’Organisme i del
Consell Directiu en tot tipus d’actes i contractes, davant
d’autoritats i tribunals i davant dels particulars.
2) Fixar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les
sessions, dirigir les deliberacions i resoldre els empats amb el seu
vot de qualitat.
3) Autoritzar les despeses i adjudicar tots els contractes que no
tinguin una durada superior als 2 anys i que no superin el 50 %
del pressupost anual, sempre que el pressupost no superi la
quantitat de 100.000 .
4) Ordenar pagaments.
5) Obrir, disposar i cancel·lar tot tipus de comptes corrents i
d’estalvi en qualsevol establiment a l’efecte.
6) Contractar i acomiadar el personal laboral de l’Organisme.
7) Exercir l’alta direcció i inspecció de totes les activitats de
l’Organisme.
8) Exercitar tot tipus d’accions i disposar qualsevol mesura per
raons d’urgència, en cas de risc de perjudici per a l’Organisme, si
no s’adoptés, donant-ne compte al Consell Directiu en la seva
primera sessió, a efectes de la seva ratificació.
9) Exercitar aquelles altres atribucions que, essent inherents a les
comeses pròpies de l’Organisme Autònom , la legislació de
règim local atribueixi al president de l’entitat local i no siguin
indelegables o no estiguin atribuïdes a un altre òrgan per aquests
Estatuts.
SECCIÓ 3
El vicepresident
Article 14
El vicepresident substituirà el president i assumirà totes les seves
atribucions en cas de vacant, absència, malaltia o delegació.
SECCIÓ 4
El gerent
Article 15
El gerent serà nomenat i cessarà per acord del Ple de
l’Ajuntament; podrà tenir, si s’escau, caràcter de personal
eventual amb funcions directives de lliure nomenament i en
règim no permanent i li serà d’aplicació, en aquest cas, el règim
que preveuen els articles 9 a 15 del Reglament del personal al
servei dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 214/1990,
de 30 de juliol.
Article 16
Corresponen al gerent les atribucions següents:
1) Executar i fer complir els acords del Consell Directiu.
2) Dirigir i inspeccionar totes les activitats i dependències de
l’Organisme, ostentant el comandament directe del personal.

3 DE MARÇ 2009

37

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 31

3) Autoritzar les despeses i celebrar els contractes que tinguin
una durada no superior a 1 anys i que no superin el 10 % del
pressupost anual.
4) Imposar sancions al personal, llevat de la d’acomiadament,
així com concedir permisos.
5) Preparar l’avantprojecte de pressupost i dels programes
d’actuació de l’Organisme.
6) Les altres que li delegui o encomani El Consell Directiu o el
president.
CAPÍTOL III
Personal
Article 17
El nombre de llocs de treball, la seva classificació, les categories,
les funcions i les remuneracions del personal de l’Organisme,
seran les que constin a la plantilla que aprovi el Ple de
l’Ajuntament de Preixana a proposta del Consell Directiu.
Article 18
El personal de l’Organisme estarà integrat pels funcionaris
municipals que siguin adscrits a l’Organisme, els quals restaran
en la situació administrativa que correspongui d’acord amb la
normativa sobre funció pública, i pel personal laboral que
contracti el mateix Organisme, previst també a la seva plantilla,
sense que això confereixi a aquests darrers cap dret per adquirir
la condició de funcionaris municipals.
CAPÍTOL IV
Règim econòmic
Article 19
1. Constitueix el patrimoni de l’Organisme el conjunt de béns i
drets de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol
legítim.
2. Els béns que li adscrigui en ús l’Ajuntament no s’integren al
patrimoni de l’Organisme i conserven la seva qualificació
jurídica originària. L’Organisme en tindrà les facultats de
conservació i utilització per a les activitats motivadores de
l’adscripció.
3. L’Ajuntament adscriu en ús a l’Organisme els béns següents:
Terrenys municipals, Pla de l’Ermita, Ermita i Pantà de l’H.
Article 20
L’Organisme comptarà amb els recursos econòmics següents:
1) Aportacions i subvencions de l’Ajuntament.
2) Productes i rendiment del seu propi patrimoni.
3) Rendiments de les seves activitats.
4) Donatius, auxilis i subvencions.
5) Crèdits, préstecs i aportacions obtinguts de persones públiques
i privades.
6) Qualssevol altres procedents legalment.
Article 21
Anualment El Consell Directiu aprovarà inicialment el
pressupost de l’Organisme, sobre la base de l’avantprojecte
preparat pel vicepresident, i l’elevarà a l’Ajuntament per a
l’aprovació del Ple municipal, integrat en el pressupost general
de la Corporació.
Article 22
1. La comptabilitat i el control econòmic, financer i pressupostari
de l’Organisme seran duts per l’interventor de l’Ajuntament o el
funcionari en qui delegui.
2. Les funcions de tresoreria de l’Organisme seran realitzades pel
tresorer de l’Ajuntament o el funcionari en qui delegui.
Article 23
L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural. Cada any El
Consell Directiu formularà una memòria d’activitats, el balanç i
el compte de liquidació del pressupost de l’exercici, i els elevarà
al Ple de l’Ajuntament.

CAPÍTOL V
Facultats de tutela de l’Ajuntament
Article 24
1. Correspon al Ple de l’Ajuntament:
1) Aprovar el programa d’actuació de l’Organisme i les seves
revisions.
2) Aprovar el pressupost de l’Organisme i les seves
modificacions.
3) Aprovar els comptes de l’Organisme, les liquidacions
pressupostàries i les memòries de gestió.
4) Aprovar les plantilles de personal, el catàleg o la relació de
llocs de treball i les normes generals de remuneració i
contractació de personal.
5) Autoritzar la concertació d’operacions de crèdit.
6) Autoritzar l’alienació o gravamen de béns immobles que
formen part del patrimoni de l’Organisme.
7) Aprovar la modificació dels presents Estatuts.
8) Resoldre els recursos ordinaris que es puguin interposar contra
els actes i les disposicions de l’Organisme Autònom .
9) Resoldre l’aixecament o la confirmació definitiva dels actes de
suspensió d’acords o resolucions de l’organisme dictats per
l’Alcaldia.
2. Correspon a l’alcalde:
1) Conèixer l’ordre del dia i els acords adoptats en qualsevol
sessió del Consell Directiu.
2) Sol·licitar dels òrgans de l’Organisme qualsevol informe o
documentació.
3) Ordenar les inspeccions que s’estimin necessàries.
4) Suspendre els acords del Consell Directiu i les resolucions de
la Presidència o la Gerència quan estimi que s’excedeixen de
llurs competències, que són contraris als interessos generals de
l’Ajuntament o als propis de l’Organisme o que constitueixen
qualsevol infracció de l’ordenament jurídic. Aquesta facultat de
suspensió es podrà exercitar durant el mes subsegüent al de la
recepció dels acords o resolucions de què es tracti. De la
resolució de suspensió es donarà compte al Ple, que podrà deixarla sense efectes o anul·lar els actes suspesos si es confirma la
concurrència de les circumstàncies motivadores de la suspensió.
CAPÍTOL VI
Modificació d’estatuts i extinció
Article 25
Aquests Estatuts es podran modificar per l’acord del Ple de
l’Ajuntament, seguint el mateix procediment que per a la seva
aprovació. El Consell Directiu de l’Organisme podrà sol·licitarne la modificació al Ple de l’Ajuntament.
Article 26
L’Organisme s’extingirà per les causes que preveu l’article 208
del ROAS.
Article 27
L’extinció de l’Organisme comporta que els béns, els drets i les
obligacions s’incorporen al patrimoni de l’Ajuntament, el qual el
succeeix universalment.

−♦−
AJUNTAMENT DE SALÀS DE PALLARS
EDICTE

2058

Aprovació de projecte
Aprovat inicialment per la Junta de Govern, en sessió de data
15/01/2009, el Projecte d’adequació dels paviments del Raval de
la Solana, redactat per l’arquitecte Artur Juanmartí Solé, d’un
import de 59.291 euros (IVA inclòs).
D’acord amb l’article 235 del TRLMRLC, se sotmet a
informació pública durant el termini de 15 dies, atès que el Reial
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Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea un fons
estatal d’inversió local, aplica el procediment de tramitació
urgent, per la qual cosa els terminis es redueixen a la meitat dels
legalment establerts.
En cas de no presentar-se cap reclamació, suggeriment o
al·legació, l’aprovació inicial s’esdevindrà definitivament, sense
necessitat de nou acord.
Salàs de Pallars, 13 de febrer de 2009
L’alcalde, Francesc Borrell i Grau

−♦−
AJUNTAMENT DE SORIGUERA
ANUNCI

2131

El Ple de l’Ajuntament de Soriguera, en sessió extraordinària,
celebrada en data 28 d’octubre de 2008, va acordar aprovar
inicialment els següents projectes d’obres:
“Millora de la captació a Tornafort, T.M de Soriguera”, redactat
pel Sr. Marc Guillen Casal, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques,
col·legiat núm. 10.538, per import de 16.381,54 euros (IVA no
inclòs).
“Línia de baixa tensió de la torre de telecomunicacions al nucli
d’Estac i d’Escos, T.M de Soriguera”, redactat pel Sr. Marc
Guillen Casal, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, col·legiat
núm. 10.538, per import de 41.741,62 euros (IVA no inclòs).
“Modificació de la xarxa de clavegueram i aigua a la localitat de
Baro, T.M de Soriguera”, redactat pel Sr. Marc Guillen Casal,
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, col·legiat núm. 10.538, per
import de 63.749,83 euros (IVA no inclòs).
Una vegada publicat l’edicte al Butlletí Oficial de la Província
núm. 160, de data 15 de novembre de 2008, durant el termini de
trenta dies sense que s’hagi presentat cap al·legació ni
reclamació, l’edicte inicial ha esdevingut definitiu.
La qual cosa es fa pública a l’efecte de l’article 38.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, perquè se’n prengui
coneixement.
Soriguera, 9 de febrer de 2009
L’alcalde, Vicenç Mitjana Rabasa

−♦−
AJUNTAMENT DE SORIGUERA
ANUNCI

2133

El Ple de l’Ajuntament de Soriguera, en sessió ordinària,
celebrada en data 25 de novembre de 2008, va acordar aprovar
inicialment el següent projecte d’obres:
- “Millora del Pont vell d’Arcalis sobre la Noguera Pallaresa a
Baro (Soriguera)”, redactat pel Sr. Leonardo Fernàndez Troyano,
per import de 411.828,51 euros, IVA inclòs.
Una vegada publicat l’edicte al Butlletí Oficial de la Província
núm. 177, de data 20 de desembre de 2008, durant el termini de
trenta dies sense que s’hagi presentat cap al·legació ni
reclamació, l’edicte inicial ha esdevingut definitiu.
La qual cosa es fa pública a l’efecte de l’article 38.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, perquè se’n prengui
coneixement.
Soriguera, 9 de febrer de 2009
L’alcalde, Vicenç Mitjana Rabasa

−♦−

AJUNTAMENT DE TÀRREGA
EDICTE

2017

La Junta de Govern Local d’aquesta corporació de data 28
d’octubre de 2008, va aprovar el conveni urbanístic entre
l’Ajuntament de Tàrrega, el Sr. Jordi Sabartés Farré, en
representació de l’empresa Fatema, S.A. per a la cessió
anticipada d’uns terrenys afectats per la construcció de mitja
rotonda a la carretera L-310.
Es fa públic d’acord amb les determinacions de l’article 26 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme. L’expedient administratiu es troba a
disposició dels interessats a les oficines de l’Ajuntament (Serveis
Tècnics, 2a planta, Plaça Major, 1 de Tàrrega) en horari d’oficina
de dilluns a divendres, i a la web oficial de l’Ajuntament:
www.tarrega.cat/edictes.
Tàrrega, 10 de febrer de 2008
L’alcalde, Joan Amèzaga i Solé

−♦−
AJUNTAMENT DE LES VALLS D’AGUILAR
EDICTE

2081

Tal i com consta en les bases per la provisió interina del lloc de
Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar es
publica el Decret d’alcaldia de data 16 de febrer de 2009 on hi
consta la data de la prova, la llista d’admesos i els membres del
tribunal. Així mateix es concedeix un termini de 10 dies per
formular les reclamacions que creguin oportunes.
“DECRET 8/2009
Antecedents
Per Decret d’Alcaldia núm.83/2008 de data 28 d’octubre de
2008, es van aprovar les bases específiques i la convocatòria que
han de regir la selecció del concurs-oposició lliure d’una plaça
interina de Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de les Valls
d’Aguilar.
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en
el BOP núm.158 de data 11 de novembre de 2008 i amb l’esmena
publicada al BOP núm.165 de data 25 de novembre de 2008.
L’anunci de la convocatòria es va publicar al DOGC núm.5259
del 17 de novembre de 2008.
En data 15 de desembre de 2008 va finalitzar el termini de
presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de
selecció.
A l’expedient consta l’informe de Secretaria.
Resolc:
Primer. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos
d’entre els aspirants que han presentat sol·licitud per prendre part
en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria.
Llista provisional d’admesos,
52.304.244-J
La llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva
sense necessitat de noves resolucions.
Segon. Nomenar els membres de tribunal qualificador:
President/a:
Titular: Sra. Neus Bernaus Gaset
Suplent: Sr. Jordi Azuara Casadas
Primer vocal:
Titular: Sra. Carina Palau Gené
Suplent: Sra. Magda Solé Bergé
Segon vocal:
Titular: Sra. Josepa Reig Armengol
Suplent: Sr. Antoni Pérez Zuñiga
Secretari:
Titular: Sra. Teresa Colomer i Cugat
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Suplent: Sr. Ramón Bernaus i Abellana
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden
recusar-los en el termini de 10 dies si concorre alguna de les
circumstancies previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992
de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Tercer. El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants
admesos són convocats per a la realització de la prova el dia i
lloc:
Data: 24 de març de 2009. Hora: 11 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar
Quart. Determinar que els anuncis successius es publicaran al
tauler d’anuncis de la Corporació.
Cinquè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i
procedir a la seva inserció en el BOP i en el tauler d’anuncis de
la Corporació, així com a la notificació personal als interessats .
Sisè. Contra la resolució d’admesos i exclosos, que és un acte de
tràmit no hi caben recursos en via administrativa, però en el cas
que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida, en el termini de 2 mesos a comptar des de el dia següent
al de la seva notificació i alternativament i de forma potestativa,
recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte,
en el termini d’un mes a comptar des de el dia següent al de la
seva notificació.”
Noves de Segre, 16 de febrer de 2009
L’alcaldessa, Maria Dolors Vidal i Guiu

−♦−
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE GERB
ANUNCI

exercicis de 2.005, 2006 i 2.007, s’exposen al públic junt amb els
seus justificants i l’informe de la Comissió Especial de Comptes,
durant quinze dies. En aquest termini i vuit dies més, s’admetran
les reclamacions i observacions que vulguin formular-se per
escrit, les quals seran examinades per l’esmentada Comissió que
practicarà les comprovacions que cregui necessàries, emetent
nou informe abans de sotmetre-les al Ple de la Junta Veïnal de
l’Entitat, perquè puguin ser examinades i, en el seu cas,
aprovades, de conformitat amb el que disposa l’article 193, de la
Llei 39/ 1988, de 28 de desembre Reguladora de les hisendes
locals.
La Guardia d’Ares, 9 de febrer de 2009
El president, Sebastià Julià i Bullich

−♦−
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE LA GUÀRDIA D’ARES
EDICTE

−♦−
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE LA GUÀRDIA D’ARES
2427

Formulats i rendits els comptes generals de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de la Guàrdia d’Ares corresponents als

2428

Havent-se exposat al públic l’aprovació inicial del Pressupost per
a l’exercici de 2008 juntament amb la plantilla orgànica i relació
de llocs de treball, segons s’anuncia en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 38, de data 13 de març de 2008, no havent-se
presentat reclamacions durant la mateixa, restant per tant aprovat
definitivament, es fa públic a continuació dit document resumit a
nivell de capítols, la plantilla orgànica i relació de llocs de treball:
PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAP.

DENOMINACIO

3
4
5
7

Taxes i altres ingressos ..................................1.502,53
Transferències corrents..................................6.285,61
Ingressos patrimonials .................................32.154,15
Transferències de capital ...........................122.133,13
Total ingressos ...........................................162.075,42
PRESSUPOST DESPESES

CAP.

DENOMINACIO

2255

Cessió gratuïta de finca patrimonial
Donant compliment al Decret de Presidència número 5/2009, de
18 de febrer de 2009, se sotmet a informació pública durant un
termini de 30 dies, hàbils des de la darrera publicació d’aquest
anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, l’expedient que tramita
l’Ajuntament de l’EMD de Gerb, per a la cessió gratuïta de la
finca rústica patrimonial titularitat de l’Ajuntament de l’EMD de
Gerb, ubicada en la parcel·la 155 del polígon 3, del terme rural de
Gerb i que té la referència cadastral 25196A003001550000GK,
al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la informació
de la Generalitat de Catalunya, perquè hi col·loqui una antena
que permeti garantir al nucli rural de Gerb el servei de banda
ampla rural, de difusió de canals de televisió a d’altres operadors
de telecomunicacions amb els qual s’arribi a acords en el futur i
de xarxes i serveis corporatius de telecomunicacions.
L’expedient esmentat es pot consultar a les oficines municipals
tots els dies feiners i, en horari d’atenció al públic, durant el
termini d’informació pública.
Les al·legacions, si s’escau, s’han de presentar, davant
l’Ajuntament de l’EMD de Gerb, dins el termini esmentat, per
qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Gerb, 18 de febrer de 2009
El president, Francesc Alcobé Pallé

EDICTE
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EUROS

EUROS

2
3
6

Despeses de béns corrents i serveis.............18.291,77
Despeses financeres............................................90,15
Inversions reals..........................................143.693,50
Total despeses ............................................162.075,42
RELACIO DE LLOCS DE TREBALL
Personal funcionari:
Amb habilitació de caràcter nacional:
Plaça Exempta
B) Personal eventual
Secretari habilitat – (elecció Junta de Veïns).
La Guàrdia d’Ares, 12 de gener de 2009
EL president, Sebastià Julià i Bullich

−♦−
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE PI
ANUNCI

2270

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars
d’una obra i convocatòria del procediment de licitació obert en
tràmitació ordinària
Ha estat aprovat per acord de la Junta de Veïns de l’Entitat
adoptat en sessió del dia 2-2-2009, el plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) que ha de regir el
procediment de licitació obert, amb utilització simultània de
diversos criteris d’adjudicació i possibilitat de presentació de
propostes amb millores, mitjançant tramitació ordinària, per a la
contractació de l’obra que es detalla a continuació.
Per això, d’acord amb el que preveu l’article 277 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, s’exposa al públic el
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PCAP aprovat, durant el termini de vint dies hàbils des de la
darrera de les publicacions del present anunci al BOP de Lleida i
al DOGC, a l’efecte de presentació de possibles reclamacions.
Simultàniament es convoca i s’anuncia el procediment de
licitació corresponent, si bé la licitació s’ajornarà durant el temps
necessari en el supòsit que es presentin reclamacions o
impugnacions contra el PCAP que s’exposa al públic.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Entitat Municipal Descentralitzada de Pi
b) Òrgan de contractació: La Junta de Veïns de l’Entitat
c) Dependència que tramita l’expedient: serveis generals de
l’Entitat
d) Número expedient administratiu: PUOSC 2008/336
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: execució de l’obra prevista al projecte
tècnic titulat “Millora i soterrament de la xarxa d’enllumenat de
Pi”
b) Divisió per lots: no escau
c) Lloc d’execució: sobre les vies públiques de Pi
d) Termini d’execució: 3 mesos millorable a la baixa
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: els criteris vinculats a l’objecte del
contracte que s’avaluaran per determinar l’oferta econòmicament
més avantatjosa que se seleccionarà, seran els següents:
- Menor preu ofert: fins a un màxim de 30 punts. S’aplicarà a
efectes de valoració la següent fórmula per a cada oferta: per
cada licitador es dividirà l’import resultant de la seva baixa entre
l’import corresponent a la major baixa oferta.
- Per les possibles millores proposades que s’executaran dins el
marc del contracte i del preu total ofert que convinguin a la millor
realització de l’objecte genèric del contracte i del projecte: fins a
un màxim de 50 punts.
Per valorar aquest criteri es tindrà en compte la utilitat real i
l’adequació de les millores proposades al present barem i la seva
valoració econòmica real.
S’aplicarà, fins a un màxim de 40 punts per la seva valoració
econòmica, la següent fórmula: per cada licitador es dividirà
l’import resultant del valor de les seves millores entre el major
import de les millores proposades.
Els 10 punts restants es podran aplicar per la resta de l’idea i la
seva utilitat.
Es fa constar que únicament es podrà valorar aquest criteri quan
el licitador hagi presentat a dins el sobre núm. 2 la pertinent
memòria o estudi que identifiqui i valori acuradament les
millores proposades, amb els seus amidaments i amb els
respectius preus unitaris i descompostos resultants, tot prenent
com a base els preus unitaris fixats per l’Institut de Tecnologia de
la Construcció de Catalunya – ITeC en la darrera actualització.
- Reducció del termini d’execució total respecte del previst al
contracte: fins a un màxim de 10 punts.
S’atorgaran els 10 punts a l’empresa que en la seva proposta
redueixi en major grau el termini d’execució total previst. Per la
resta de proposicions es valorarà de forma proporcional atorgant
zero punts al que no redueixi el termini inicialment previst.
4. Pressupost base de la licitació
El pressupost estimat net que haurà de figurar com a màxim a les
ofertes dels licitadors i per sobre de la qual es considerarà que
aquestes excedeixen el tipus de la licitació, és de 117.645,54
euros (no inclou l’IVA).
5. Garanties
La garantia provisional a constituir serà de 3.500,00 euros i la
definitiva serà equivalent al 5% del preu d’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Entitat Municipal Descentralitzada de Pi
b) Domicili: carrer Major, s/n (antigues escoles) de Pi
c) Localitat i codi postal: 17527 Pi

d) Telèfon de contacte: 972 896 011
e) La versió íntegra del PCAP i el projecte tècnic que serveix de
base a la present contractació es podran obtenir a la pàgina web
http://www.valldepi.cat (apartat de l’Entitat Municipal
Descentralitzada/contractació)
f) Data límit per a l’obtenció de documents i informació: durant
el mateix termini de presentació d’ofertes
7. Requisits específics del contractista
La solvència econòmica, financera, tècnica i professional
quedaran acreditades amb la presentació de documentació
indicada al PCAP amb aquest efecte.
8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de la presentació: el dia en el que es compleixin els
vint-i-sis dies naturals següents al de l’última publicació d’aquest
anunci al BOP de Lleida i al DOGC
b) Forma i documentació a presentar: s’haurà de presentar per
escrit la documentació que es detalla a la clàusula 8 del PCAP
aprovat. La proposició econòmica s’haurà d’ajustar al model
també fixat al PCAP
c) Lloc i horari de presentació: en les oficines de l’Entitat tot
d’acord amb el que s’indica al PCAP
En cas presentar-se mitjançant enviament des d’una oficina de
correus, caldrà que es compleixin els requisits i les condicions
establerts al mateix PCAP
d) Termini màxim d’adjudicació i durant el qual els licitadors
estaran obligats a mantenir les seves ofertes: finalitzats els 10
dies hàbils següents al de la finalització del termini de quinze
dies següents a la publicació de l’adjudicació provisional
e) Admissió de millores: s’admet la presentació, incloses en el
mateix preu de l’oferta, de millores que puguin convenir a la
millor consecució de l’objecte genèric del contracte i del
projecte, sempre d’acord amb les determinacions i requisits de la
clàusula 9 i concordants del PCAP
9. Obertura de les ofertes
El primer dijous següent al sisè dia natural posterior al de la
finalització del període de presentació de les proposicions o, si
aquest és dissabte o festiu el dia hàbil següent, es procedirà a les
21 hores en la sala de sessions de l’Entitat a l’obertura dels sobres
presentats davant la Mesa de contractació, tot d’acord amb les
previsions del PCAP.
10. Adaptació de les dates inicialment previstes
Si les dates expressament previstes per a actuacions concretes
resultants del Plec aplicable al present procediment coincideixen
en dissabte o en dia inhàbil, la data referida s’entendrà
traslladada al dia hàbil immediatament posterior.
11. Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació justificades de la licitació fins al límit
màxim de 400 euros seran a càrrec del contractista adjudicatari.
Pi, 2 de febrer de 2009
El president, Joan Capdevila Caldes

−♦−
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
PRESIDÈNCIA
EDICTE

2071

En virtut del que ha disposat la Comissió de la Sala de Govern
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la sessió de
data 17 de febrer de 2009, s’anuncia el nomenament per al càrrec
de jutges de pau:
- Jutge de pau substitut de Camarasa, Partit Judicial de Balaguer;
província de Lleida; Maria Àngels Marigot i Altadill, DNI. núm.
38.056.526 J.
- Jutge de pau titular de Granja d’Escarp, Partit Judicial de lleida;
província de Lleida; Sebastià Jové i Castelló, DNI. núm.
40.834.413 Y.
- Jutge de pau substitut de Granja d’Escarp, Partit Judicial de
lleida; província de Lleida; Josep Castelló i Teixidó, DNI. núm.
40.873.559 Y.
- Jutge de pau titular de Palau d’Anglesola, Partit Judicial de
lleida; província de Lleida; Miquel Sellart i Crespo, DNI. núm.
40.790.484 F.
- Jutge de pau substitut de Palau d’Anglesola, Partit Judicial de
Lleida; província de Lleida; Manuel Nabau i Ortet, DNI. núm.
40.792.141 P.
D’acord amb el que estableixen els articles 8 i 11, segons el cas,
del Reglament 3/1995 de 7 de juny de 1995 de Jutges de Pau, els
jutges de pau prendran possessió del seu càrrec respectiu en el
termini dels vint dies naturals següents a l’endemà de la
publicació del seu nomenament en el Butlletí Oficial de la
Província; amb el jurament o la promesa previs davant el jutge de
Primera Instància i Instrucció del Partit, o del Degà si n’hi ha
varis. La durada del manament es computarà des de la publicació
del nomenament en el Butlletí Oficial de la Província per a un
període de quatre anys.
Contra l’acord que s’ha pres per la Comissió de la Sala de
Govern, es pot interposa recurs d’alçada davant el Ple del Consell
General del Poder Judicial en el termini d’un mes.
Barcelona, 18 de febrer de 2009
La Presidenta (il·legible)
La Secretària de Govern (il·legible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO
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2193

Procedimiento demandas 392/2008
Parte actora: Vanesa Olives Castro
Parte demandada: Miguel Ángel Gil Fuertes, Mi-Mo-Sa, S.C.P. y
Mónica Chacon Mouro
Según lo acordado en los autos 392/08, seguidos en este Juzgado
a instancia de Vanesa Olives Castro contra Miguel Ángel Gil
Fuertes, Mi-Mo-Sa, S.C.P. y Mónica Chacon Mouro en relación
a demandas por el presente se notifica a Mi-Mo-Sa, S.C.P.
Mónica Chacon Mouro, Miguel Ángel Gil Fuertes en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 231-2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
SENTENCIA 22/09
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por Dña. Vanesa Olives
Castro contra la empresa Mi Mo Sa S.C.P. en reclamación de
cantidad, debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la
actora la cantidad de 1.171,92 euros, más el 10% de interés por
mora.

Asimismo, debo condenar y condeno a D. Miguel Ángel Gil
Fuertes y a Dña. Mónica Chacón Mouro como socios de Mi Mo
Sa S.C.P., como responsables subsidiarios del abono de dicha
cantidad, en el caso de que el patrimonio social de aquélla
resultara insuficiente a tal efecto.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles de que
contra la misma no cabe recurso.
Expídase testimonio de la presente resolución, que se unirá a las
actuaciones, y llévese el original al Libro de Sentencias.
Así por ésta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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 febrero de 2009.
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO

2194

Ejecutorias 47/2006
Secretaria Judicial
Según lo acordado en ejecución 47/2006, seguidos en este
Juzgado a instancia de Floria Belinchon Castello contra José
Puertas García en relación a ejecutorias 47/2006 por el presente
se notifica a José Puertas García en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en fecha 18 de febrero
de 2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
PROVIDENCIA
La magistrada juez, Diana Maria Soriano Martin
En Lleida, a 18 de febrero de 2009
Dada cuenta, visto el estado de las presentes actuaciones,
consúltese en la aplicación telemática de la Tesorería General de
la Seguridad Social y en la Agencia Estatal Tributaria.
Visto el resultado, en el cual aparece cobrando una prestación por
desempleo inferior a SMI, se acuerda el embargo de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de
ahorro o análogos, titularidad del apremiado, que posea en las
entidades Ibercaja, BBVA, Caixa Tarragona, librándose la
oportuna comunicación a las mismas para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la
cantidad de apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades
penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de sus
bienes o créditos (artículos 257 y ss. código penal y 893 código
de comercio), e indicándosele que debe contestar al
requerimiento en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar
desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo
establecido en los artículos 75 y 239.3 L.P.L. 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 L.P.L.).
Adviértase a las partes que la presente resolución no es firme y
que contra la misma podrán interponer en el plazo de cinco días
hábiles recurso de reposición ante este Juzgado, cuya
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda
artículo 184-1 L.P.L.
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 febrero de 2009
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que revistan forma de Auto o Sentencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
La Secretaria Judicial (ilegible)

La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−

−♦−

JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO

2195

Procedimiento demandas 464/2008
Parte actora: Enrique González Molina
Parte demandada: Canals Tecnolleida, SLU
Según lo acordado en los autos 464/08, seguidos en este Juzgado
a instancia de Enrique González Molina contra Canals
Tecnolleida, SLU en relación a demandas por el presente se
notifica a Canals Tecnolleida, SLU en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en fecha 17-2-2009,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
PARTE DISPOSITIVA
Así por este mi auto, digo: Se tiene por desistida de su demanda
a la parte actora, ordenando el archivo de las actuaciones sin más
trámite.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que no es firme y contra ella cabe interponer recurso de
reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles a
partir de la notificación del mismo.
Lo manda y firma magistrada juez, Diana Maria Soriano Martín,
del Juzgado Social núm. 1 de Lleida y su provincia. 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 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 febrero de 2009.
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
2397

Procedimiento: demandas 638/2008.
Parte actora: Jordina Sabartés Tarragó.
Parte demandada: Fogasa y Fincas Corral, S.L.
Secretaria judicial, Mª. Itziar Valero Solano.
En Lleida, a 20 de febrero de 2009.
CITACIÓN A JUICIO 20-3-2009

Por la presente cédula de citación dictada en méritos de
resolución de fecha 20-2-2009, en Autos instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de Jordina Sabartés Tarragó
contra Fogasa y Fincas Corral, S.L., en reclamación de demandas
seguido con el número 638/2008, se cita a la mencionada
empresa Fincas Corral, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala de Audiencias de este Organismo, sito en
esta ciudad, el próximo día 20 de marzo de 2009 a las 9.30 horas,
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole
que, caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única
convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con
los medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no
se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la demandada
debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.
El día del juicio deberá aportar la siguiente documentación:
Boletines de afiliación a la Seguridad Social de la actora, así
como los de cotización, recibos legales de pago correspondientes
a los meses de mayo y junio de 2008, incluida la correspondiente
liquidación por baja voluntaria.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en estrados salvo aquéllas

JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

2275

Ejecución núm. 50/2008
Parte ejecutante: Luis Sedeño Otalora
Parte ejecutada: Mohamed Hajbi
Principal: 2.791,25 euros
Intereses provisionales: 279,13 euros
Costas provisionales: 279,13 euros
Por esta cédula, dictada en méritos de lo acordado en el proceso
de ejecución número, 50/08 instruido por este Juzgado de lo
Social número 2 de Lleida a instancia de Luis Sedeño Otalora
contra Mohamed Hajbi, se notifica a Mohamed Hajbi, en
ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en el
indicado proceso, cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
AUTO
En Lleida, a 16 de febrero de 2009.
PARTE DISPOSITIVA
Procede declarar al ejecutado Mohamed Hajbi en situación de
insolvencia legal por importe de 2.791,25 euros 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 cinco días hábiles ante este Juzgado.
Una vez firme, líbrese y entréguese certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
Así lo manda y firma magistrada juez, M. José Gil Lázaro
Magistrada juez
Lo que se hace público por medio de Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
En Lleida, a 16 de febrero de 2009
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

2277

Ejecución núm. 162/2008
Parte ejecutante: Eddy Yulima Ladino Muñoz
Parte ejecutada: Romidan SL
Principal: 542,79 euros
Intereses provisionales: 54,28 euros
Costas provisionales: 54,28 euros
Por esta cédula, dictada en méritos de lo acordado en el proceso
de ejecución número 162/08, instruido por este Juzgado de lo
Social número 2 de Lleida a instancia de Eddy Yulima Ladino
Muñoz contra Romidan SL, se notifica a Romidan SL, en
ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en el
indicado proceso, cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
AUTO
En Lleida, a dieciséis de febrero de dos mil nueve
PARTE DISPOSITIVA
Procede declarar al ejecutado Romidan SL en situación de
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insolvencia legal por importe de 542,79 euros 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 cinco días hábiles ante este Juzgado.
Una vez firme, líbrese y entréguese certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
Así lo manda y firma magistrada juez, M. José Gil Lazaro
Magistrada juez
Lo que se hace público por medio de Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
En Lleida, a 16 de febrero de 2009
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

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

−♦−

2458

Ejecutorias 13/2009.
Secretario judicial Luis Francisco Bernal Martín.
Según lo acordado en ejecución 13/2009 seguidos en este
Juzgado a instancia de Abdoulaye Coulibaly contra Spider Red,
S.L.U., en relación a ejecutorias 13/2009, por el presente se
notifica a Spider Red, S.L.U., en ignorado paradero, la resolución
dictada en los presentes Autos, en fecha 21-1-2009, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
PROVIDENCIA
Magistrada jueza, Sra. Mª José Gil Lázaro.
En Lleida, a 21 de enero de 2009.
Se tiene por instada la ejecución por Abdoulaye Coulibaly contra
Spider Red, S.L.U. y de conformidad a lo dispuesto en el artículo
278 de la Ley de procedimiento laboral, se cita a las partes a
comparecencia ante la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo
Social el próximo día 6 de marzo de 2009 a las 9.30 horas,
advirtiéndoles que deberán comparecer con los medios de prueba
de que intenten valerse, relativos a la no readmisión o readmisión
irregular; con la prevención a la parte actora de que caso de que
no compareciera, por si o debidamente representada, se
archivarán sin más trámite las actuaciones y a la parte
demandada, de que el acto se celebrará no obstante su no
comparecencia, por si o debidamente representada; sirva la copia
del presente proveído de notificación y citación en legal forma;
contra el presente proveído cabe recurso de reposición ante este
Juzgado de lo Social en el plazo de cinco días.
Así lo manda y firma magistrada jueza.
La Magistrada Jueza (ilegible)
El secretario judicial (ilegible)
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 24 de febrero de 2009.
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−

2248

Procedimiento: juicio de faltas 25/2008.
Débora Morales Albós, secretaria judicial del Juzgado de
Instrucción número 1 de la Seu d’Urgell, por el presente hago
saber: Que en este Juzgado se siguen Autos de juicio de faltas
bajo el número 25/2008, sobre daños, en los que con fecha 23 de
septiembre de 2008 se ha dictado Sentencia, cuyo fallo
íntegramente establece:
Que debo condenar y condeno al Sr. Eduard Arboix Lleopart
como autor de una falta de daños a la pena de pena 15 días de
multa a razón de 6 euros, dando como resultado total la cantidad
de 90 euros. En caso de impago el condenado cumplirá un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
En concepto de responsabilidad civil se condena al Sr. Eduard
Arboix Lleopart a indemnizar al Ayuntamiento de Lles de
Cerdanya en la cantidad de 1.248,29 euros.
Se imponen al condenado las costas procesales causadas.
Y para que sirva de notificación en legal forma, mediante edictos,
a Eduard Arboix Lleopart, libro el presente que firmo en la Seu
d’Urgell, a 11 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial (ilegible)

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
DE TREMP
EDICTE

2273

Procediment: judici de faltes 179/2008 Secció: JT
Xavier Aiguadé Aiguadé, secretari en substitució del Jutjat
Instrucció 1 Tremp,
Faig saber: Que en aquest Jutjat se segueixen actuacions de
Judici de faltes amb el número 179/2008, sobre falta d’amenaces,
en les quals amb data d’avui s’ha disposat notificar a Aldelaziz
Chafia nacionalitzat a Marroc, nascut a el dia 20/04/87, fill
de/d’Omar i de/d’Alkabira; amb domicili desconegut, en
l’actualitat en parador ignorat, la resolució que, copiant la part
suficient, diu així:
Procediment: judici de faltes 179/2008-JT
SENTENCIA NÚM. 158 /2008
En la ciudad de Tremp, a 25 de septiembre de 2008.
Doña Margarita Solivellas Jerez, juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Tremp y su partido judicial, habiendo
visto los presentes autos de juicio de faltas número 179/08 sobre
amenazas, siendo partes como denunciante doña Lucía Duval
Montero y en calidad de denunciado don Aldelaziz Chafia.
Siendo que la parte denunciante comparece en el acto del juicio
oral, al que ha sido citado en tiempo y forma, pero no así la
denunciada.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de
denuncia prestada ante Mossos d’Esquadra de la Comisaría de
Tremp en fecha 16 de mayo de 2008, este Juzgado en fecha 17 de
mayo de 2008. Siendo que en el día de hoy se ha celebrado el
acto del juicio oral.
Segundo. La parte denunciante comparece al acto del juicio de
faltas, al que habían sido citadas en tiempo y forma y manifiesta
que perdona a la denunciada y renuncia a la acción penal. Siendo
que SSª dicta in voce sentencia absolutoria la libre absolución por
falta de pruebas.
Tercero. En la tramitación de las presentes actuaciones se han
observado las prescripciones legales oportunas.
HECHOS PROBADOS
Único. Incoado juicio de faltas por presunta falta de amenazas
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contra don Aldelaziz, siendo parte denunciante doña Lucía, ha
tenido a bien comparecer al acto del juicio y perdonar al
denunciado.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero. Que procede declarar la absolución del señor Chafia al
haber comparecido al acto del Juicio la denunciante y renunciado
a la acción penal, no existiendo, por lo tanto, prueba de cargo que
desvirtúe el principio de presunción de inocencia que consagra el
artículo 24 de la Constitución y por vinculación al principio
acusatorio, al no haber formulado acusación el Ministerio Fiscal.
Segundo. Que en consecuencia y conforme a lo dispuesto en el
artículo 240 de la Ley de enjuiciamiento criminal y por sentido
contrario en el artículo 123 del Código Penal, procede declarar de
oficio las costas procesales causadas.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación
FALLO
Que debo absolver y absuelvo a don Aldelaziz Chafia de la falta
que se le venía imputando, declarando de oficio las costas
causadas en el presente juicio.
Esta resolución no es firme y contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días por escrito y ante
este Juzgado.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada que fue la anterior sentencia
por la Sra. magistrado juez que la suscribe, estando celebrando
Audiencia pública en el día de la fecha.
Per la qual cosa lliuro i signo aquest edicte.
Tremp, 12 de febrer de 2009
El Secretari en substitució (il·legible)

−♦−
JUTJAT PENAL NÚM. 1 DE LLEIDA
NUL·LITAT DE REQUISITÒRIA

2044

En virtut del que s’ha disposat en l’executòria 244/2008, es
cancel·len i deixen sense efectes les ordres de crida i cerca que
s’havien sol·licitat de Francisco Heredia Díaz, en data d’avui ja
que ha estat trobat/ada.
Lleida, 13 de febrer de 2008
El Secretari Judicial (il·legible)

−♦−
JUTJAT PENAL NÚM. 2 DE LLEIDA
REQUISITORIA

2039

Causa: Procedimiento abreviado 195/2008.
Contra: Sergio Rodes Alonso.
El acusado que se indica, y cuyo actual paradero se desconoce,
encartado en la causa arriba expresada, comparecerá dentro del
plazo de 10 días, ante este Juzgado, apercibiéndole que de no
comparecer será declarado en rebeldía y le parará el perjuicio a
que hubiere lugar con arreglo a la Ley.
Acusado: Sergio Rodes Alonso.
Filiación: nacionalizado en España, con DNI núm. 43743864,
nacido en Lleida, el día 30-7-79, hijo de Trinidad y de Celso, con
domicilio en Lleida, calle Tortosa, núm. 4 Obra Palau de
Congresos.
Causa: Procedimiento abreviado 195/2008.
Delito: incumplimiento prestaciones económicas.
En Lleida, a 13 de enero de 2009
La Magistrada Jueza (ilegible)
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−

ANUNCIOS VARIOS
ANUNCIS DIVERSOS
COL·LECTIVITAT DE REGANTS NÚM. 6
DELS CANALS D’URGELL A TÉRMENS
EDICTE

2447

El Sr. Josep Gardeñes Pons, president de la Col·lectivitat de
Regants número 6 dels Canals d’Urgell, amb domicili social a
Térmens, faig saber: Que aquesta Col·lectivitat de Regants
celebrarà Junta general ordinària el dia 20 de març a les 20.30
hores, en primera convocatòria, i a les 21.00 hores, en segona, i
que tindrà lloc en la Sala Blanca del Pavelló Poliesportiu Municipal
d’aquesta població. D’acord amb l’Ordre del dia que segueix:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la Junta general
anterior, aprovada pels interventors anomenats en aquest acte.
2. Nomenament d’interventors per a l’aprovació de l’Acta de la
sessió.
3. Examen i aprovació, si escau, dels comptes dels ingressos i
despeses de l’any 2008, que ha de presentar la Junta Rectora.
4. Distribució de torns de regs.
5. Aprovació, si escau, que cada síndic pugui firmar per treure
diners del seu compte.
6. Torn obert de paraules.
Térmens, 23 de febrer de 2009
El president, Josep Gardeñes Pons

−♦−
CONSORCI GAL ALT URGELL – CERDANYA
EDICTE

2060

Al Butlletí Oficial de la Província número 8 de data 15 de gener
de 2009 es va publicar l’anunci d’aprovació inicial del pressupost
del Consorci per a l’exercici 2009.
Aquesta aprovació ha esdevingut definitiva per absència de
reclamacions, per la qual cosa i en compliment del disposat a
l’article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei de les hisendes locals, es publica el resum
per capítols i la plantilla de personal, fent-se públic per al
coneixement general.
Contra aquest acord hom pot interposar directament recurs
contenciós administratiu davant de la Sala competent en el
termini de dos mesos comptats a partir de la publicació d’aquest
anunci al BOP.
La Seu d’Urgell, 4 de febrer de 2009
El president, Jesús Fierro i Rugall
PRESSUPOST DEL CONSORCI GAL
ALT URGELL - CERDANYA
Resum per capítols

Cap I.
Cap II.
Cap III
Cap IV

Cap IV
Cap V

PRESSUPOST DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
30.297,04
Despeses béns corrents i serveis
6.588,68
Despeses financeres
500,00
Transferències corrents
1,00
TOTAL
PRESSUPOST D’INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Transferències corrents
36.886,72
Ingressos patrimonials
500,00
TOTAL

37.386,72

37.386,72
37.386,72
37.386,72

ANNEX DE PERSONAL 2008
DEL CONSORCI GAL ALT URGELL - CERDANYA
DENOMINACIÓ DEL LLOC
DE TREBALL

CARACTERÍSTIQUES

Personal laboral no permanent
Tècnic de grau mig
Equip tècnic

−♦−

GRUP PLACES

A2

1

VACANTS

1

