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ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ADMINISTRACIÓ CENTRAL
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
5949

Por parte de esta Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social se ha dado inicio, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 15 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994
de 20 de junio y modificada por el artículo 12 de la Ley 52/2003
de 10 de diciembre de disposiciones especificas en materia de
Seguridad Social, y en el artículo 13 y siguientes del Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (B.O.E. de 25/2006/2004) por
el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Seguridad
Social expediente de derivación de responsabilidad solidaria en
el pago de cuotas a los administradores únicos de las sociedades
que se relacionan a continuación, por las deudas que éstas
últimas tienen contraída con la Seguridad Social que copiado en
su parte bastante dice:
La competencia de esta Tesorería General de la Seguridad Social
para declarar la responsabilidad solidaria y subsiguiente
reclamación de deuda, viene determinada por lo dispuesto en el

artículo 30.1 c) del R.D. Legislativo 1/1994, así como en los
artículo 2 y 3.2 del ya referido R.D. 1635/1995 y en el artículo 2
de la Orden de 26 de mayo de 1999 (BOE de 4-06-99).
En consecuencia, y al objeto de dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (B.O. E.
27/12/1992) de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, se les concede a los
administradores un plazo de diez días, siguientes a la notificación
de este escrito para que, como interesados, puedan examinar el
expediente, así como formular alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Dicha actuación como Trámite de audiencia, en garantía de su
defensa jurídica podrán realizarla de forma directa y personal o
bien, mediante representante debidamente acreditado. El lugar
para su realización será la Unidad de Procedimientos Especiales,
en la planta 3ª de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Lleida, sita en c/Salmerón 14-16.
Y para que sirva de notificación a los administradores en el
procedimiento recaudatorio en cuestión, y a los cuales no ha sido
posible notificar, se expide la presente cédula de notificación,
manifestándoles que podrán comparecer, en el término de diez
días hábiles a partir de la publicación de la presente, para
conocimiento del contenido integro de los acuerdos y constancia
de tal conocimiento. (Artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (B.O.E. nº 285 de 27/11/1992) de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común).

EXP. NÚM.

EMPRESA

ADMINISTRADOR

DNI ADMIN.

IMPORTE EUROS

PERIODO

188/2007
188/2007

ECODALIA GROUP, S.L.
ECODALIA GROUP, S.L.

JOSE MARIA ROCA RIS
LUCIA J. LANTIGUA BAEZ

40853642F
47933137X

4.163,58
4.163,58

06/2005-12/2005
06/2005-12/2005

El subdirector provincial de Recaudación Ejecutiva, Joaquín Solaní Tirado

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
RESOLUCIÓN

5955

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 y 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 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).
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 779871205

Pashko Olha
Plaça Carme, 15, 4º-1ª 25300 Tàrrega
Período deuda 01/10/2008 a 30/11/2008. Importe 396,71 euros
Baja por matrimonio.
DNI 40608371P
Riola Aldoma Engracia
Rbla Aragón, 27, 3º-1ª 25003 Lleida
Período deuda 01/08/2008 a 28/02/2008.Importe 204,19 euros
Mínimos concurrencia con pensión Ajena.
DNI 40686347Z
Sanjuan Torrent Josefa
Grup Mariola s/n Bl. E, Bj-2ª 25003 Lleida
Período deuda 01/08/2007 a 28/02/2009. Importe 2.541,68 euros
Mínimos concurrencia con pensión Ajena.
Lleida 23 de abril de 2009
La Directora Provincial. P.D.de firma. Acuerdo D.P.INSS de 0406-08(BOP 24-06). El subdirector provincial, Isidro Sala Giner

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
INICIACIÓN PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN

6006

Esta Dirección Provincial no ha podido notificar el inicio del
procedimiento de revisión de pensión y el reintegro de
prestaciones indebidamente percibidas 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
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esta resolución que han percibido prestaciones indebidas por las
cuantías, períodos y motivos que se especifican en cada caso.
Con el fin de adoptar la resolución correspondiente, se procede a
dar trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (BOE del día 27), informando que disponen de 15 días
contados a partir la fecha de publicación de este anuncio, para
formular las alegaciones que se estimen convenientes en defensa
de su derecho.
Una vez recibidas la alegaciones o documentos, o transcurrido el
plazo concedido sin haberse manifestado, se dictará la resolución
que corresponda a la vista de los datos obrantes en el expediente
dentro del plazo máximo de ciento treinta y cinco días, contados
a partir de la fecha de recepción del presente inicio del
procedimiento de revisión.
DNI 28326175L
Fernández Pérez Antonio
Passatge Sant Jeroni, 24, 3º-3ª 25005 Lleida
Período deuda desde 01/02/2009 a 28/02/2009. Importe 680,17
euros.
Suspensión por realizar actividad laboral
Lleida 23 de abril de 2009
La Directora Provincial. P.D.de firma. Acuerdo D.P.INSS de 0406-08(BOP 24-06). El subdirector provincial, Isidro Sala Giner

común, se hace pública notificación, a las empresas que a
continuación se relacionan, de las Resoluciones dictadas por los
Órganos competentes de este Ministerio recaída en los
expedientes contra ellas instruidos como consecuencia de Actas
de Infracción y Liquidación practicadas por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, por incumplimiento de
la normativa laboral y de Seguridad Social que se especifica, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

5952

Contra estas Resoluciones, que estarán de manifiesto en la
Sección de Sanciones y Liquidaciones de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Lleida, podrán interponerse los
Recursos correspondientes que en hoja anexa se especifican y
dentro de los plazos reseñados, contándose a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia. Adviértase que, en todo caso, el importe de las
deudas figuradas en las actas de Infracción y Liquidación de
cuotas congruentes deberán hacerse efectivas en la Tesorería
General de la Seguridad Social hasta el último día del mes
siguiente al de la publicación de este anuncio, excepto las actas
de Obstrucción, que deberán abonarse, en el plazo de 30 días,
mediante carta de pago confeccionada por esta Inspección, en las
entidades bancarias Argentaria, BBV y BBVA. Iniciándose
automáticamente en otro caso el procedimiento de apremio a que
se refieren los artículos 33 y siguientes del Texto refundido de la
Ley general de la Seguridad Social, salvo que se garantice con
aval bancario suficiente o se consigne el importe en los términos
reglamentariamente establecidos en la Tesorería General de la
Seguridad Social, excepto las actas de Obstrucción, que se
regirán por el procedimiento establecido en el Reglamento
general de recaudación, a través de los Órganos recaudatorios del
Ministerio de Economía y Hacienda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26-11-1992, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y procedimiento administrativo

Lleida, a 20 de abril de 2009
El jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José
Vicedo Brotons

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LLEIDA
NEGOCIADO DE ACTAS
EDICTO DE NOTIFICACIÓN

RELACIÓN DE EMPRESAS AFECTADAS POR EL PRESENTE EDICTO DE NOTIFICACIÓN
ACTA

EMPRESA

I252008000040419
I252008000049513
I252008000049614
252008008008866
I252008000039005
252008008007149
I252008000038803
252008008007048
I252008000040823
I252008000058405
I252008000049210
I252008000041833
252008008007452
I252008000056583
252008008010583
I252008000046883
252008008008462
I252008000046277
I252008000038395
252008008006745

ARTELL E HIJOS 3, SL
NOU-SET DEL SOLSONES, SL
NOU-SET DEL SOLSONES, SL
NOU-SET DEL SOLSONES, SL
JOSE LUIS MONEDERO RAYA
JOSE LUIS MONEDERO RAYA
JOSE LUIS MONEDERO RAYA
JOSE LUIS MONEDERO RAYA
DOLORES AGUSTI BACARDI
BARKE, OTHMANE
NOVO VALERCOS, SL
ION MARIUS BUTA
ION MARIUS BUTA
ESTRUCTURAS ESPORTI, SL
ESTRUCTURAS ESPORTI, SL
RAMON PEIRO DRUDIS
RAMON PEIRO DRUDIS
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MARTINZ
MONICA GRACIELLA OLIVERI
MONICA GRACIELLA OLIVERI

LOCALIDAD

ALFARRAS
CLARIANA DE CARDENER
CLARIANA DE CARDENER
CLARIANA DE CARDENER
LA SEU D’URGELL
LA SEU D’URGELL
LA SEU D’URGELL
LA SEU D’URGELL
LES BORGES BLANQUES
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
PUIGVERD DE LLEIDA
PUIGVERD DE LLEIDA
VIELHA
VIELHA
VIELHA

IMPORTE

626,00
6.251
626
44,76
626,00
1.789,72
626,00
1.822,07
626,00
626,00
626,00
626,00
293,21
626,00
9.869,84
626,00
3.502,60
E.D.
626,00
3.182,09

PRECEPTO

R.D.L. 5/00, 4 AGOSTO
R.D.L. 5/00, 4 AGOSTO
R.D.L. 5/00, 4 AGOSTO
R.D.L. 1/94, 20 JUNIO
R.D.L. 5/00, 4 AGOSTO
R.D.L. 1/94, 20 JUNIO
R.D.L. 5/00, 4 AGOSTO
R.D.L. 1/94, 20 JUNIO
R.D.L. 5/00, 4 AGOSTO
R.D.L. 5/00, 4 AGOSTO
R.D.L. 5/00, 4 AGOSTO
R.D.L. 5/00, 4 AGOSTO
R.D.L. 1/94, 20 JUNIO
R.D.L. 5/00, 4 AGOSTO
R.D.L. 1/94, 20 JUNIO
R.D.L. 5/00, 4 AGOSTO
R.D.L. 1/94, 20 JUNIO
R.D.L. 5/00, 4 AGOSTO
R.D.L. 5/00, 4 AGOSTO
R.D.L. 1/94, 20 JUNIO

ART.

TIPO
RECURSO

22.2
26.1
22.2 Y 3
33.1
22.2 Y 3
33.1
22.2 Y 3
33.1
22.2
50.2
22.3
22.7
33.1
22.2 Y 3
33.1
22.2 Y 3
33.1
26.3
22.2 Y 3
33.1

ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA
ALZADA

AUTORIDAD RESOLUCIÓN RECURSO

Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Catalunya
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Catalunya
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Catalunya
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Catalunya
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Catalunya
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Catalunya
DIreccion Generald E Ordenacion De La Seguridad Social
Dirección General De La Inspeccion De Trabajo Y Seguridad Social
Dirección General De Ordenacion De La Seguridad Social
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Catalunya
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Catalunya
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Catalunya
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Catalunya
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Catalunya
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Catalunya
Direccion General De Trabajo
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Catalunya
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Catalunya

PLAZO
RECURIR

1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes

−♦−
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LLEIDA
NEGOCIADO DE ACTAS
EDICTO DE NOTIFICACIÓN

5953

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y procedimiento administrativo común
(B.O.E. 27-11-1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de

enero (B.O.E. 14-1-1999), se notifica a las empresas, en hoja anexa
relacionadas, con último domicilio conocido en el que se señala,
haberles sido propuestas por esta Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social, las actas de infracción que se indican con sus
respectivos importes, así como de la impugnación que a las
mismas se puede formular y el plazo de la misma.
Los expresados expedientes estarán de manifiesto en la Direcció
dels Serveis Territorials del Departament de Treball con
dirección en C/ Albareda, 2-4 08004 Barcelona, por un plazo de
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15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con
advertencia de que transcurrido dicho plazo continuará la
tramitación de la mismo.
ACTA

SH I82009000118204

26 DE MAIG 2009

Lleida, a 20 de abril de 2009
El jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José
Vicedo Brotons

EMPRESA

LOCALIDAD

IMPORTE

PRECEPTO

ARTÍCULO

AUTORIDAD LABORAL COMPETENTE PARA RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

PLAZO

LUPIMINT FORT, SL

ALCARRÀS

626,00

R.D.L. 5/00, DE 4-08

40

Delegat Territorial del Departament de Treball a Barcelona

15 días

−♦−
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LLEIDA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUÑA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA
SUBDELAGACIÓN DEL GOBIERNO EN LLEIDA
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA

5960

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de diciembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, se hace pública notificación de la siguiente Resolución a
José María Rubí Esteve, cuyo último domicilio conocido fue en
Lleida, C/ Baró de Maials, número 115 2º-B.
“Visto el expediente instruido al efecto, relativo a la revocación
de licencia de armas tipo “E” correspondiente al Sr. José María
Rubí Esteve, número de expediente 09LAE2076.
Resultando que por la 705ª Comandancia de la Guardia Civil, se
remitió a este Centro el expediente instruido sobre la revocación
de la licencia de armas tipo “E”, correspondiente al Sr. José
María Rubí Esteve, atendido que con fecha 19/01, quedó
ingresado en el servicio de psiquiatría del Hospital Santa Maria
por decirle a sus hijas que se suicidaría, haciéndolo exhibiendo
un arma de fuego corta, pero sin desenfundarla.
Resultando que concedido trámite de audiencia, el 5-3-2009, el
Sr. José María Rubí Esteve, no ha presentado alegaciones.
Considerando que esta Subdelegación del Gobierno tiene
delegada la competencia para denegar las solicitudes de licencias
de armas, tipo “E”, que afecten a esta provincia, según la
resolución del delegado del Gobierno en Catalunya, de 31-52005 (B.O.P. Lleida número 73).
Vistos la Ley 6/1997, de 14 de abril (B.O.E. número 90, del 15),
de organización y funcionamiento de la Administración general
del Estado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. número
285, del 27), de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, la Ley
23/1992, de 30 de julio (B.O.E. número 186, de 4 de agosto), el
Reglamento de armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de
29 de enero (B.O.E. número 55, del 5 de marzo), la resolución del
delegado del Gobierno en Catalunya, de 31-5-2005 (B.O.P.
Lleida número 73) y demás normas complementarias de
aplicación.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 101.3 del
citado Reglamento de armas, resuelvo denegar la licencia de
armas, tipo “E”, correspondiente al Sr. José María Rubí Esteve.
Lleida, a 27 de abril de 209
El Delegado del Gobierno. P.D. (B.O.P. 31-5-2005). El
subdelegado del Gobierno. José Ángel Flores Blas”.

−♦−

EDICTO/EDICTE

6182

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, se hace pública la resolución de procedimiento
sancionador instruido en el expediente que se indica, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido del interesado, ésta no ha podido ser practicada.
Contra esta resolución, que no es firme en vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro de
Fomento, dentro del plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la fecha de publicación de la notificación.
En el caso de que no se interponga recurso de alzada, el plazo
para el pago de la multa en período voluntario, deberá realizarse
en los siguientes plazos:
- Si la presente resolución se notifica entre los días 1 y 15 de cada
mes, el plazo de pago será desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
- Si la presente resolución se notifica entre los días 16 y último
de cada mes, el plazo de pago será desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
El pago podrá efectuarse en cualquier entidad bancaria,
presentando el correspondiente documento de ingreso que tiene a
su disposición en la Sección de Derechos Ciudadanos de la
Subdelegación del Gobierno en Lleida (Pl. La Pau, 1, planta
baja).
D’acord amb el que estableix l’art. 59.4 de la Llei 30/92, 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 de la resolució del procediment
sancionador instruït a l’expedient que se indica, ja que intentat
la notificació a l’últim domicili conegut de l’interessat, no ha
pogut ser practicada.
Contra aquesta resolució , que no posa fi a la via administrativa,
pot interposar-se recurs d’alçada davant del Sr. Ministre de
Foment, en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent
a la seva publicació.
En el cas que no interposi recurs d’alçada, el pagament de la
sanció en període voluntari, serà:
- Si la present resolució es notifica entre els dies 1 i 15 del mes,
el període serà des de la data de recepció fins al dia 20 del mes
següent i si aquest no fos hàbil fins al següent dia hàbil.
- Si la present resolució es notifica entre els dies 16 i l’últim de
cada mes, el termini de pagament serà des de la recepció fins al
dia 5 del segon mes, i si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat
següent.
L’abonament de la sanció podrà efectuar-se en qualsevol entitat
bancària , presentant el corresponent document d’ingrés que té
a la seva disposició en la Secció de Drets Ciutadans de la
Subdelegació del Govern a Lleida (Pl. La Pau, planta baixa).

26 DE MAIG 2009
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EXPTE.

INTERESADO/INTERESSAT

DOMICILIO/DOMICILI

INFRACCIÓN/INFRACCIÓ

140/2008

FRANCISCO JOSE AGUILAR MONTPARLER

C/ BENIFAIRO,14 1646600 Alzira (Valencia)

Art. 90.1 de la Ley 39/2003

IMPORTE/IMPORT

100 EUROS

Lleida, a 7 de maig de 2009
El Delegado del Gobierno. P.D. (BOP nº73 de 31-05-05). Secretario general, Daniel Porqueres Giménez

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

6183

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, se hace pública la resolución de procedimiento
sancionador instruido en el expediente que se indica, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido del interesado, ésta no ha podido ser practicada.
Contra esta resolución, que no es firme en vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro de
Fomento, dentro del plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la fecha de publicación de la notificación.
En el caso de que no se interponga recurso de alzada, el plazo
para el pago de la multa en período voluntario, deberá realizarse
en los siguientes plazos:
- Si la presente resolución se notifica entre los días 1 y 15 de cada
mes, el plazo de pago será desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
- Si la presente resolución se notifica entre los días 16 y último
de cada mes, el plazo de pago será desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El pago podrá efectuarse en cualquier entidad bancaria,
presentando el correspondiente documento de ingreso que tiene a
su disposición en la Sección de Derechos Ciudadanos de la
Subdelegación del Gobierno en Lleida (Pl. La Pau, 1, planta
baja).
D’acord amb el que estableix l’art. 59.4 de la Llei 30/92, 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 de la resolució del procediment
sancionador instruït a l’expedient que se indica, ja que intentat
la notificació a l’últim domicili conegut de l’interessat, no ha
pogut ser practicada.
Contra aquesta resolució , que no posa fi a la via administrativa,
pot interposar-se recurs d’alçada davant del Sr. Ministre de
Foment, en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent
a la seva publicació.
En el cas que no interposi recurs d’alçada, el pagament de la
sanció en període voluntari, serà:
- Si la present resolució es notifica entre els dies 1 i 15 del mes,
el període serà des de la data de recepció fins al dia 20 del mes
següent i si aquest no fos hàbil fins al següent dia hàbil.
- Si la present resolució es notifica entre els dies 16 i l’últim de
cada mes, el termini de pagament serà des de la recepció fins al
dia 5 del segon mes, i si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat
següent.
L’abonament de la sanció podrà efectuar-se en qualsevol entitat
bancària , presentant el corresponent document d’ingrés que té
a la seva disposició en la Secció de Drets Ciutadans de la
Subdelegació del Govern a Lleida (Pl. La Pau, planta baixa).

EXPTE.

INTERESADO/INTERESSAT

DOMICILIO/DOMICILI

INFRACCIÓN/INFRACCIÓ

IMPORTE/IMPORT

10/2009

ORIOL JURNET GISBERT

C/ PRAT, 30, 2º, 1ª 08038 BARCELONA

Art. 23.a) de la Ley 1/92

301 EUROS

Lleida, a 7 de maig de 2009
El Delegado del Gobierno. P.D. (BOP nº73 de 31-05-05). Secretario general, Daniel Porqueres Giménez

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

6184

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, se hace pública la resolución de procedimiento
sancionador instruido en el expediente que se indica, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido del interesado, ésta no ha podido ser practicada.
Contra esta resolución, que no ponen fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lleida o de cuya
circunscripción tenga su domicilio/domicilio social, contado
desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la
notificación, sin perjuicio de que ejercite cualquier otro que
estime pertinente.
El pago de la multa en período voluntario, deberá realizarse en
los siguientes plazos:

- Si la presente resolución se notifica entre los días 1 y 15 de cada
mes, el plazo de pago será desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
- Si la presente resolución se notifica entre los días 16 y último
de cada mes, el plazo de pago será desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
El pago podrá efectuarse en cualquier entidad bancaria,
presentando el correspondiente documento de ingreso que tiene a
su disposición en la Sección de Derechos Ciudadanos de la
Subdelegación del Gobierno en Lleida (Pl. La Pau, 1, planta
baja).
D’acord amb el que estableix l’art. 59.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, del 27),
es fa pública notificació de la resolució del procediment
sancionador instruït a l’expedient que se indica, ja que intentat
la notificació a l’últim domicili conegut de l’interessat, no ha
pogut ser practicada.
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa,
pot interposar-se recurs contenciós – administratiu davant el
Jutjat de lo Contenciós –Administratiu de Lleida o al de la
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circumscripció del seu domicili/domicili social, en el termini de
dos mesos, comptats a partir del dia següent a la seva publicació,
sense perjudici de que s’ exerciti qualsevol altre que es consideri
adient.
El pagament de la sanció en període voluntari, serà:
- Si la present resolució es notifica entre els dies 1 i 15 del mes,
el període serà des de la data de recepció fins al dia 20 del mes
següent i si aquest no fos hàbil fins al següent dia hàbil.

- Si la present resolució es notifica entre els dies 16 i l’últim de
cada mes, el termini de pagament serà des de la recepció fins al
dia 5 del segon mes, i si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat
següent.
L’abonament de la sanció podrà efectuar-se en qualsevol entitat
bancària , presentant el corresponent document d’ingrés que té a
la seva disposició en la Secció de Drets Ciutadans de la
Subdelegació del Govern a Lleida (Pl. La Pau, planta baixa).

EXPTE.

INTERESADO/INTERESSAT

DOMICILIO/DOMICILI

INFRACCIÓN/INFRACCIÓ

115/2009

DAVID PRAT GRADO

C/ ONZE DE SETEMBRE,12 25200 Cervera

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

IMPORTE/IMPORT

6.063 EUROS

Lleida, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
El Delegado del Gobierno. P.D. (BOP nº 73 de 31-05-05). El secretario general, Daniel Porqueres Gimenez

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

6185

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, se hace pública la resolución de procedimiento
sancionador instruido en el expediente que se indica, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido del interesado, ésta no ha podido ser practicada.
Contra esta resolución, que no es firme en vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro de
Fomento, dentro del plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la fecha de publicación de la notificación.
En el caso de que no se interponga recurso de alzada, el plazo
para el pago de la multa en período voluntario, deberá realizarse
en los siguientes plazos:
- Si la presente resolución se notifica entre los días 1 y 15 de cada
mes, el plazo de pago será desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
- Si la presente resolución se notifica entre los días 16 y último
de cada mes, el plazo de pago será desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El pago podrá efectuarse en cualquier entidad bancaria,
presentando el correspondiente documento de ingreso que tiene a
su disposición en la Sección de Derechos Ciudadanos de la
Subdelegación del Gobierno en Lleida (Pl. La Pau, 1, planta
baja).
D’acord amb el que estableix l’art. 59.4 de la Llei 30/92, 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 de la resolució del procediment
sancionador instruït a l’expedient que se indica, ja que intentat
la notificació a l’últim domicili conegut de l’interessat, no ha
pogut ser practicada.
Contra aquesta resolució , que no posa fi a la via administrativa,
pot interposar-se recurs d’alçada davant del Sr. Ministre de
Foment, en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent
a la seva publicació.
En el cas que no interposi recurs d’alçada, el pagament de la
sanció en període voluntari, serà:
- Si la present resolució es notifica entre els dies 1 i 15 del mes,
el període serà des de la data de recepció fins al dia 20 del mes
següent i si aquest no fos hàbil fins al següent dia hàbil.
- Si la present resolució es notifica entre els dies 16 i l’últim de
cada mes, el termini de pagament serà des de la recepció fins al
dia 5 del segon mes, i si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat
següent.
L’abonament de la sanció podrà efectuar-se en qualsevol entitat
bancària , presentant el corresponent document d’ingrés que té
a la seva disposició en la Secció de Drets Ciutadans de la
Subdelegació del Govern a Lleida (Pl. La Pau, planta baixa).

EXPTE.

INTERESADO/INTERESSAT

DOMICILIO/DOMICILI

INFRACCIÓN/INFRACCIÓ

48&2009

JOFRE VÁZQUEZ GATNAU

C/ RAMON Y CAJAL, 2, 50100 ALMUNIDA DE DOÑA GODINA (LA) (ZARAGOZA)

Art. 23.a) de la Ley 1/1992

IMPORTE/IMPORT

350

Lleida, a 12 de maig de 2009
El Delegado del Gobierno. P.D. (BOP nº73 de 31-05-05). Secretario general, Daniel Porqueres Giménez

−♦−
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUÑA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA
SUBDELAGACIÓN DEL GOBIERNO EN LLEIDA
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA
6186

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
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la presumpta infracció comesa, data de l’acord d’iniciació de
l’expedient i la sanció que s’imposarà si no es realitzen al·legacions
en el termini de 15 dies comptats a partir de la publicació d’aquest
edicte o si l’interessat reconeix la seva responsabilitat.
Els documents que figuren a l’expedient corresponent poden

consultar-se al negociat d’infraccions administratives d’aquest
centre.
Lleida, 7-5-2009
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

LOCALIDAD
LOCALITAT

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

NÚM. EXP.
NÚM. EXP.

FECHA
DATA

JOSÉ MARIA SÁNCHEZ BIAU/78040554J

BALAGUER

23. a)

112/2009

14/04/2009

SANCIÓN EUROS
SANCIÓ EUROS

330,00

−♦−
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA
DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LLEIDA
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA
6207

De conformidad con lo preceptuado en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, se hace pública notificación del siguiente trámite de
audiencia a Jose Pinar Quintanilla, cuyo último domicilio
conocido fue en Albatarrec, C/ Girona, 51.
“Ha tenido entrada en esta Subdelegación escrito de la 705ª
Comandancia de la Guardia Civil sobre la denegación de la
Licencia de armas tipo E, expediente 09LAE2085,
correspondiente al Sr. Jose Pinar Quintanilla.
Atendido que la 705ª Comandancia de la Guardia Civil informa
que el Sr. Jose Pinar Quintanilla posee antecedentes policiales en
la BD de Seguridad Ciudadana por denuncia el 14/01/2008 por
falta de daños y detenido e imputado en juicio rápido el
10/01/2004 por atentado a agentes de la autoridad, esta
Subdelegación del Gobierno instruye este procedimiento por si
hubiera de procederse a la Licencia de armas tipo E que nos
ocupa, en virtud de lo dispuesto por el art. 98 del Reglamento de
armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero
(B.O.E. núm. 55, del 5 de marzo) y de conformidad con el
parecer de la 705ª Comandancia de la Guardia Civil.
Por ello, se le concede un plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del siguiente a la notificación del presente, para que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 135 (en relación con el
art. 84) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común (B.O.E. núm. 285, del 27), examine las
actuaciones practicadas, poniéndole a tal fin de manifiesto el
expediente, y/o formule cuantas alegaciones estime convenientes
a su defensa”.
Lleida, 16 de marzo de 2009
El secretario general, Daniel Porqueres Giménez

−♦−

“Visto el expediente instruido al efecto, relativo a la renovación
de Licencia de Armas tipo “E” correspondiente al Sr. Jacint
Solanes Mur, número de expediente 09LAE2098.
Resultando que por la 705ª Comandancia de la Guardia Civil, se
remitió a este Centro el expediente instruido sobre la renovación
de la Licencia de armas tipo “E”, correspondiente al Sr. Jacint
Solanes Mur, atendido que posee antecedentes penales
dimanantes del Registro Central de Penados y Rebeldes por
condena en sentencia firme por apropiación indebida,
participación cómplice a la pena de prisión y la pena de
inhabilitación especial del derecho al sufragio pasivo a la pena de
6 meses y 1 dia.
Resultando que concedido trámite de audiencia el 18/03/2009, el
Sr. Jacint Solanes Mur, no ha presentado alegaciones.
Considerando que esta Subdelegación del Gobierno tiene
delegada la competencia para denegar las solicitudes de
Licencias de armas tipo E, que afecten a esta provincia, según la
resolución del Delegado del Gobierno en Cataluña de 31/05/2005
(B.O.P. Lleida núm. 73).
Vistos la Ley 6/97, de 14 de abril (B.O.E. nº 90, del 15), de
organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, del
27), de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, la Ley 23/1992, de 30 de
julio ( B.O.E. nº 186, de 4 de agosto), el Reglamento de armas,
aprobado por Real Decreto 137/93, de 29 de enero (B.O.E. núm.
55, del 5 de marzo), la Resolución del Delegado del Gobierno en
Cataluña de 31-5-05 (B.O.P. Lleida nº 73) y demás normas
complementarias de aplicación.
En uso de las facultades que me confiere el art. 101.3 del citado
reglamento de armas resuelvo denegar la Licencia de Armas tipo
“E” correspondiente al Sr. Jacint Solanes Mur.
Lleida,12 de mayo de 2009.
El delegado del Gobierno. P.D. (B.O.P 31-05-05). El
subdelegado del Gobierno. José Angel Flores Blas.”
Lleida, 19 de mayo de 2009
El secretario General, Daniel Porqueres Giménez

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

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

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
REF.: 2009-EXT-566
NOTA-ANUNCIO

6208

De conformidad con lo preceptuado en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, se hace pública notificación de la siguiente resolución a
Jacint Solanes Mur, cuyo último domicilio conocido fue en
Cubells, C/ Sant Miquel, 32.

5967

Por Acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 3 de abril de 2009, se tramita de
oficio procedimiento de extinción del derecho, por considerarse
fuera de uso el aprovechamiento de aguas a tomar del río Comas
de Rubió y destinado a riego en la localidad de Les Llagunes,
término municipal Soriguera (Lleida), que había sido otorgado
por prescripción a favor de Manuel Batalla Ros e inscrito con el
número 31.903 del Libro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas.
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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
veinticinco 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, 14 de abril 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-597
NOTA-ANUNCIO

−♦−
5968

Por Acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 02/04/2009, se tramita de oficio
expediente de extinción del derecho, por considerarse fuera de
uso, del aprovechamiento de aguas a tomar del río Graman/Llosa
y destinado a producción de fuerza motriz en término municipal
de Lles de Cerdanya (Lleida), que había sido otorgado con fecha
anterior a 1986 a favor de Sr. Casanovas y Sr. Prubinet e inscrito
con el nº 30.210 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
veinticinco 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, 16 de abril de 2009
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, José Iñigo
Hereza Domínguez

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

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
REF.: 2009-EXT-592
NOTA-ANUNCIO

5970

Por Acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 02/04/2009 se tramita de oficio
expediente de extinción del derecho, por considerarse fuera de
uso, del aprovechamiento de aguas a tomar del río Graman/Llosa
y destinado a riegos en término municipal de Lles de Cerdanya
(Lleida), que había sido otorgado con fecha anterior a 1986 a
favor de Francisco Porta y Otros e inscrito con el nº 30.225 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
veinticinco 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, 16 de abril 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-598
NOTA-ANUNCIO

expediente de extinción del derecho, por considerarse fuera de
uso, del aprovechamiento de aguas a tomar del río Berneda y
destinado a riegos en Aransá y término municipal de Lles de
Cerdanya (Lleida), que había sido otorgado conf echa anterior a
1986 a favor de Francisco Serra Serrado e inscrito con el nº
30.304 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
veinticinco 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, 16 de abril de 2009
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, José Iñigo
Hereza Domínguez

5969

Por Acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 08/04/2009 se tramita de oficio
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Zaragoza, 14 de abril 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-540
NOTA-ANUNCIO

−♦−
5971

Por Acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 26/03/2009, se tramita de oficio
expediente de extinción del derecho, por renuncia tácita de su
titular, del aprovechamiento de aguas a tomar del río Aransá y
destinado a riegos en Travesseres y término municipal de Lles de
Cerdanya (Lleida), que había sido otorgado con fecha
01/02/1965 a favor de Comunidad de Regantes Acequia Rech de
Traveseras e inscrito con el nº 1.834 - Le de los Libros
Provinciales.
No consta servidumbre alguna relacionada con dicho
aprovechamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que,
quienes se consideren perjudicados o damnificados por los
vestigios de las obras e instalaciones del aprovechamiento que
realmente permanezcan, puedan presentar por escrito las
alegaciones que estimen pertinentes (describiendo debidamente
tal incidencia) ante la Confederación Hidrográfica del Ebro,
durante el plazo de veinticinco 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, 7 de abril 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-567
NOTA-ANUNCIO
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
REF.: 2009-EXT-578
NOTA-ANUNCIO

Por Acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 2 de abril de 2009, se tramita de
oficio procedimiento de extinción del derecho, por considerarse
fuera de uso el aprovechamiento de aguas a tomar del río Comas
de Rubió y destinado a riego en la localidad de Les Llagunes,
término municipal Soriguera (Lleida), que había sido otorgado
por prescripción a favor de Juan Pujol Oliva e inscrito con el
número 31.918 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
veinticinco 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, 15 de abril de 2009
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, José Iñigo
Hereza Domínguez

−♦−

5972

Por Acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 3 de abril de 2009, se tramita de
oficio procedimiento de extinción del derecho, por considerarse
fuera de uso el aprovechamiento de aguas a tomar del río Comas
de Rubió y destinado a riego en la localidad de Les Llagunes,
término municipal Soriguera (Lleida), que había sido otorgado
por prescripción a favor de Manuel Batalla Ros e inscrito con el
número 31.904 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
veinticinco 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.

5979

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
REF.: 2009-EXT-488
NOTA-ANUNCIO

5991

Por acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 16 de Marzo de 2009, se inició de
oficio el expediente de extinción del derecho, por considerarse
fuera de uso el aprovechamiento de agua públicas derivadas del
río Sarroca, en el término municipal de Sarroca de Bellera
(Lleida), con destino a riegos, inscrito a favor de José Jordana
Ribert, por prescripción, con el número 32.236 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
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Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de
veinticinco 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, 17 de abril 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-595
NOTA-ANUNCIO

5992

Por Acuerdo del comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, de fecha 2-4-2009, se tramita de oficio
expediente de extinción del derecho, por considerarse fuera de
uso, del aprovechamiento de aguas a tomar del río Graman/Llosa
y destinado a riegos en término municipal de Lles de Cerdanya
(Lleida), que había sido otorgado con fecha anterior a 1986 a
favor de Francisco Serret Aleix y Pedro Moliné Serret e inscrito
con el número 30.226 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 artículo
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, paseo de Sagasta, 26-28
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 16 de abril de 2009
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, José Iñigo
Hereza Domínguez

−♦−
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR (VALENCIA)
ANUNCIO

6067

Asunto: Notificación a interesado de resolución de archivo de
expediente de concesión de aguas públicas.
La Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de
conformidad con la propuesta formulada por la Comisaría de
Aguas sobre el asunto de referencia, ha dictado la siguiente
resolución.
ANTECEDENTES DE HECHO
1. Ante la imposibilidad de practicar la notificación al titular que
se relaciona, referente al trámite de audiencia, esta
Confederación publicó un anuncio en el B.O.P., con fecha de 710-2008, en el que se establecía un plazo de 15 días a partir de la
fecha de publicación del mismo, para retirar dicha notificación,

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común (B.O.E. número 85,
de 27 de noviembre de 1992), modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero, (B.O.E. número 12, de 14 de enero de 1999).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Compete al Organismo de cuenca dictar la presente resolución,
de conformidad con lo establecido en la Ley de Aguas (Texto
refundido aprobado por R.D. 1/2001, de 20 de julio de 2001;
B.O.E. número 176, de 24 de julio de 2001), en el Reglamento de
dominio publico hidráulico R.D. 849/1986, de 11 de abril (B.O.E.
número 103, de 30 de abril de 1986), modificado por el R.D.
606/2003, de 23 de mayo, (B.O.E. de 6 de junio) y en los R.D.
927/1988, de 29 de julio, (B.O.E. de 31 de agosto) y 984/1989,
de 28 de julio, (B.O.E. de 2 de agosto).
2. Vistos los hechos y considerando que “la Administración está
obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos
y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación” (Art.
42.1 LRJPAC) y considerando que “también producirá la
terminación del procedimiento la imposibilidad material de
continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte
deberá ser motivada en todo caso” (Art. 87.2 LRJPAC).
3. Vista la inactividad del interesado durante la instrucción del
procedimiento.
Esta Presidencia, en virtud de la facultada que le confiere el
artículo 33.2 f) del R.D. 927/1988, de 29 de julio, (B.O.E. 31 de
agosto), resuelve:
Proceder al archivo del expediente de referencia por
imposibilidad material de continuarlo en aplicación de los
artículos 42.1 y 87.2 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, y comunicar esta circunstancia a la Guardería Fluvial a
los efectos de depurar si hubiese lugar a posibles infracciones
administrativas, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 del
Texto refundido de la Ley de aguas R.D. 1/2001, de 20 de julio
de 2001 (B.O.E. número 176, de 24 de julio de 2001).
EXPEDIENTE

TITULAR

1982CR0022

SATURNINO BUEDO GARCÍA

PROVINCIA

LLEIDA

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa,
y sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso
que estime oportuno, podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición ante la Confederación Hidrográfica del
Júcar en el plazo de un mes tal y como disponen los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre
de 1992), modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero de 1999, o
ser impugnada directamente en sede jurisdiccional en el plazo de
dos meses ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en
virtud de competencia conferida a dicho órgano jurisdiccional
por el artículo 8.3 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en conexión con el
artículo 10.1 j) del mencionado cuerpo legal, (B.O.E. número
167, de 14 de julio de 1998).
Valencia, a 21 de abril de 2009
El jefe del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, José
Antonio Soria Vidal

−♦−
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Zaragoza, 21 de abril 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-604
NOTA-ANUNCIO

−♦−
6187

Por Acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 3 de abril de 2009, se tramita de
oficio procedimiento de extinción del derecho, por considerarse
fuera de uso el aprovechamiento de aguas a tomar del río Comas
de Rubió y destinado a riego en la localidad de Les Llagunes,
término municipal Soriguera (Lleida), que había sido otorgado
por prescripción a favor de Buenaventura Vidal Mestre e inscrito
con el número 31.910 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
veinticinco 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, 20 de abril de 2009
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, José Iñigo
Hereza Domínguez

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

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
REF.: 2009-EXT-605
NOTA-ANUNCIO

6191

Por Acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 08/04/2009, se tramita de oficio
expediente de extinción del derecho, por considerarse fuera de
uso, del aprovechamiento de aguas a tomar del río Segre y
destinado a riegos, en Travesseres y término municipal de Lles de
Cerdanya (Lleida), que había sido otorgado con fecha anterior a
1986 a favor de Jaime Campi Font e inscrito con el número
29.711 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
veinticinco 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, 21 de abril 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-607
NOTA-ANUNCIO
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6190

Por Acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 08/04/2009, se tramita de oficio
expediente de extinción del derecho, por considerarse fuera de
uso, del aprovechamiento de aguas a tomar del río Fontanals y
destinado a riegos, en Aransa y término municipal de Lles de
Cerdanya (Lleida), que había sido otorgado con fecha anterior a
1986 a favor de Juan Moliné Sirvent e inscrito con el número
30.300 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
veinticinco 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.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
REF.: 2009-EXT-606
NOTA-ANUNCIO

6192

Por Acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 08/04/2009, se tramita de oficio
expediente de extinción del derecho, por considerarse fuera de
uso, del aprovechamiento de aguas a tomar del río El Molino y
destinado a riegos, en Aransa y término municipal de Lles de
Cerdanya (Lleida), que había sido otorgado con fecha anterior a
1986 a favor de Francisco Brugulat Casanova y otros e inscrito
con el número 30.320 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
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Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de
veinticinco 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, 21 de abril 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-622
NOTA-ANUNCIO

−♦−
6193

Por Acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 08/04/2009 se tramita de oficio
expediente de extinción del derecho, por considerarse fuera de
uso, del aprovechamiento de aguas a tomar del río El Molino y
destinado a riegos en Aransá y término municipal de Lles de
Cerdanya (Lleida), que había sido otorgado con fecha anterior a
1986 a favor de Francisco Martell Pallarés y Otros e inscrito con
el número 30.322 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
veinticinco 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, 27 de abril de 2009
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, José Iñigo
Hereza Domínguez

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

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
REF.: 2009-EXT-625
NOTA-ANUNCIO

6198

Por Acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 16/04/2009, se tramita de oficio
expediente de extinción del derecho, por considerarse fuera de
uso, del aprovechamiento de aguas a tomar del río Graman y
destinado a riegos, en Lles y término municipal de Lles de
Cerdanya (Lleida), que había sido otorgado con fecha anterior a
1986 a favor de Roque Tuset Cot e inscrito con el número 30.216
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
veinticinco 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, 28 de abril 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-610
NOTA-ANUNCIO

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
veinticinco 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, 21 de abril de 2009
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, José Iñigo
Hereza Domínguez

6197

Por Acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 08/04/2009, se tramita de oficio
expediente de extinción del derecho, por considerarse fuera de
uso, del aprovechamiento de aguas a tomar del río El Molino y
destinado a riegos, en Aransa y término municipal de Lles de
Cerdanya (Lleida), que había sido otorgado con fecha anterior a
1986 a favor de Juan Moliné Sirvent e inscrito con el número
30.325 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.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓ PROVINCIAL
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
RECURSOS PATRIMONIALS
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL

6016

D’acord amb el previst a l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, es fa pública
l’adjudicació provisional dels contractes que tot seguit
s’assenyalen:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de
Lleida de la Diputació de Lleida.
b) Dependència que tramita l’expedient: Negociat de Recursos
Patrimonials de la Diputació de Lleida.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis
b) Descripció de l’objecte: Servei de telemarqueting del telèfon
turístic (Expedient 62/08)
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: pluralitat de criteris
4. Pressupost base de licitació
Import total: 101.400 euros, més 16.224 euros d’IVA (Total:
117.624 euros, IVA inclòs).
5. Valor estimat del contracte
202.800 euros, sense incloure l’IVA
6. Adjudicació provisional
a) Data: Decret de la Presidència, núm. 89, de 12 de maig de
2009
b) Contractista: Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics
de Lleida (NIF: G-25322603)
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 98.850 euros, més 15.816 euros d’IVA
(Total: 114.666 euros, IVA inclòs).
Lleida, 12 de maig de 2009
El president, Jaume Gilabert i Torruella
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

−♦−
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
RECURSOS PATRIMONIALS
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL

6116

D’acord amb el previst a l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, es fa pública
l’adjudicació provisional dels contractes que tot seguit
s’assenyalen.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de
Lleida de la Diputació de Lleida
b) Dependència que tramita l’expedient: Negociat de Recursos
Patrimonials de la Diputació de Lleida
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: serveis
b) Descripció de l’objecte: adquisició d’un gestor de continguts
(Content Managemet Systems, CMS) amb la filosofia web 2.0
juntament amb la migració i catalogació dels continguts existents
i el manteniment de l’aplicatiu i els treballs d’actualització dels
continguts (expedient 52/08)

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: pluralitat de criteris
4. Pressupost base de licitació
Import total: 120.689,66 euros més 19.310,34 euros, d’IVA
(Total: 140.000 euros, IVA inclòs).
5. Valor estimat del contracte
155.172,42 euros, sense incloure l’IVA.
6. Adjudicació provisional
a) Data: Decret de la Presidència número 90, de 13 de maig de
2009
b) Contractista: Servicios Microinformática, S.A. (NIF: A25027145)
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 103.227,02 euros més 16.516,32 euros,
d’IVA (Total: 119.743,34 euros, IVA inclòs)
Lleida, 13 de maig de 2009
El president, Jaume Gilabert i Torruella
En dono fe, el secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

−♦−
CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
PATRONAT DE TURISME DE LA COMARCA DEL PLA D’URGELL
EDICTE

6037

Als efectes del que disposen els arts. 177 i en relació al 169,170
i 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la LRHL, i l’article 20.3 en relació amb l’article 38.2 del
RD 500/90, de 20 d’abril, es fa públic que el Ple del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell en sessió del dia 4 de maig de 2009,
va aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 del
pressupost de l’any 2009 del Patronat de Turisme de la comarca
del Pla d’Urgell, per aplicació de crèdits extraordinaris,
suplements de crèdits i generació de crèdit, finançat per aplicació
del romanent de tresoreria de lliure disposició i noves
aportacions.
Els interessats segons el que disposa l’article 169 del RDL
esmentat, podran presentar les reclamacions que considerin
pertinents en el termini de 15 dies hàbils a partir del següent de
la publicació d’aquest edicte, davant el ple d’aquest Consell
Comarcal en el registre d’aquesta Entitat. En cas de que no es
presenti cap reclamació l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu.
Contra l’aprovació definitiva d’aquest expedient els interessats
poden presentar recurs contenciós administratiu davant els
tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar
del dia següent a la data d’elevar-se l’acord a definitiu.
RESUM GENERAL DE LES DESPESES
Suplements de crèdits .................................................1.400 euros
Crèdits extraordinaris .................................................1.010 euros
Generació de crèdit...................................................12.500 euros
Total modificació .....................................................14.910 euros
RESUM GENERAL DEL FINANÇAMENT
Romanent de Tresoreria..............................................2.410 euros
Aportacions...............................................................12.500 euros
Total modificació ......................................................14.910 euros
Mollerussa, 7 de maig de 2009
El president, Joan Reñé i Huguet

−♦−
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CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
PATRONAT DE TURISME DE LA COMARCA DEL PLA D’URGELL
EDICTE

6038

Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, el
compte general corresponent a l’any 2008 del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell, integrat pel de la pròpia Entitat, pel de
l’Organisme Patronat de Turisme de la comarca del Pla d’Urgell
i pel de l’Organisme Institut d’Estudis Comarcals del Pla
d’Urgell, en sessió del dia 29 d’abril de 2009
De conformitat amb el que preveu l’article 212 del RDL 2/2004
de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, s’exposa al públic pel termini de 15 dies.
Durant aquest període i 8 dies més, els interessats podran
presentar les reclamacions i suggeriments que s’estimin
convenients.
Mollerussa, 4 de maig de 2009
El president, Joan Reñé i Huguet

−♦−

−♦−

CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
EDICTE

CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
6039

Als efectes del que disposen els arts. 177 i en relació al 169,170
i 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la LRHL, i l’article 20.3 en relació amb l’article 38.2 del
RD 500/1990, de 20 d’abril, es fa públic que el Ple del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell en sessió del dia 2 de març de 2009,
va aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 del
pressupost de l’any 2009, per aplicació de suplements de crèdit,
que incorpora el finançament mitjançant transferències de
crèdits.
Els interessats segons el que disposa l’article 169 del RDL
esmentat, podran presentar les reclamacions que considerin
pertinents en el temps de 15 dies hàbils a partir del següent de la
publicació d’aquest edicte, davant el ple d’aquest Consell
Comarcal en el registre d’aquesta Entitat. En cas de que no es
presenti cap reclamació l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu.
Contra l’aprovació definitiva d’aquest expedient els interessats
poden presentar recurs contenciós administratiu davant els
tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar
del dia següent a la data d’elevar-se l’acord a definitiu.
RESUM GENERAL DE LES DESPESES
Suplements de crèdits .................................................8.000 euros
Total modificació ........................................................8.000 euros
RESUM GENERAL DEL FINANÇAMENT
Transferències de crèdits ............................................8.000 euros
Total modificació ........................................................8.000 euros
Mollerussa, 7 de maig de 2009
El president, Joan Reñé i Huguet

−♦−

EDICTE

6137

Als efectes del que disposen els arts. 177 i en relació al 169,170
i 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la LRHL, i l’article 20.3 en relació amb l’article 38.2 del
RD 500/1990, de 20 d’abril, es fa públic que el Ple del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell en sessió del dia 6 d’abril de 2009, va
aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 del
pressupost de l’any 2009, per aplicació de suplements de crèdit,
que incorpora el finançament mitjançant aplicació del romanent
de tresoreria.
Els interessats segons el que disposa l’article 169 del RDL
esmentat, podran presentar les reclamacions que considerin
pertinents en el temps de 15 dies hàbils a partir del següent de la
publicació d’aquest edicte, davant el ple d’aquest Consell
Comarcal en el registre d’aquesta entitat. En cas de que no es
presenti cap reclamació l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu.
Contra l’aprovació definitiva d’aquest expedient els interessats
poden presentar recurs contenciós administratiu davant els
tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar
del dia següent a la data d’elevar-se l’acord a definitiu.
Resum general de les despeses
Suplements de crèdits: ................................................3.900 euros
Total modificació:.......................................................3.900 euros
Resum general del finançament
Romanent de Tresoreria:.............................................3.900 euros
Total modificació: ......................................................3.900 euros
Mollerussa, 12 de maig de 2009
El president, Joan Reñé i Huguet

−♦−

CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
EDICTE

pertinents en el temps de 15 dies hàbils a partir del següent de la
publicació d’aquest edicte, davant el ple d’aquest Consell
Comarcal en el registre d’aquesta entitat. En cas de que no es
presenti cap reclamació l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu.
Contra l’aprovació definitiva d’aquest expedient els interessats
poden presentar recurs contenciós administratiu davant els
tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar
del dia següent a la data d’elevar-se l’acord a definitiu.
Resum general de les despeses
Suplements de crèdits ..........................................24.000,00 euros
Generació de crèdits .......................................1.573.370,45 euros
Total modificació........................................... 1.597.370,45 euros
Resum general del finançament
Romanent de Tresoreria.......................................24.000,00 euros
Més ingressos per aportacions........................1.573.370,45 euros
Total modificació ............................................1.597.370,45 euros
Mollerussa, 12 de maig de 2009
El president, Joan Reñé i Huguet

CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
6134

Als efectes del que disposen els arts. 177 i en relació al 169,170
i 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la LRHL, i l’article 20.3 en relació amb l’article 38.2 del
RD 500/1990, de 20 d’abril, es fa públic que el Ple del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell en sessió del dia 4 de maig de 2009,
va aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 del
pressupost de l’any 2009, per aplicació de suplements de crèdit i
generació de crèdits, que incorpora el finançament mitjançant
aplicació del romanent de tresoreria i més ingressos per
aportacions.
Els interessats segons el que disposa l’article 169 del RDL
esmentat, podran presentar les reclamacions que considerin

EDICTE

6138

L’expedient per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris del
Pressupost de l’exercici 2009, número 1, finançat mitjançant
transferències de crèdits, s’ha publicat al BOP número 37, del dia
14 de març de 2009, i no s’hi ha presentat cap reclamació ni cap
suggeriment. L’expedient ha quedat definitivament aprovat en
data 6 d’abril de 2009, i es fan públics els capítols modificats. La
quantitat definitiva dels capítols és la següent:
INGRESSOS

CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL V
CAPITOL VII

INICIAL

MODIFICACIONS

DEFINITIU

3.793.164,09
3.831.171,26
115.000,00
3.500,00

169.364,10
68.777,88
0
2.061.348,79

3.962.528,19
3.899.949,14
115.000,00
2.064.848,79

26 DE MAIG 2009
INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIONS

DEFINITIU

0
53.100,00

577.612,36
0

577.612,36
53.100,00

INICIAL

MODIFICACIONS

DEFINITIU

2.021.245,00
4.962.523,35
101.660,00
455.223,00
76.400,00
61.772,00
117.112,00

10.182,00
162.464,16
-15.000,00
46.742,86
399.089,08
2.273.625,03
0

2.031.427,00
5.124.987,51
86.660,00
501.965,86
475.489,08
2.335.397,03
117.112,00

CAPITOL VIII
CAPITOL IX
DESPESES

CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL IX
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Es fa constar que si transcorregut aquest període de temps no s’ha
formulat cap reclamació ni al·legació, l’acord inicial quedarà
aprovat definitivament sense necessitat de nova aprovació en
forma expressa.
Mollerussa, 11 de maig de 2009
El president, Joan Reñé i Huguet

−♦−
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
EDICTE

Contra l’aprovació definitiva, les persones legitimades podran
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci.
Mollerussa, 12 de maig de 2009.
El president, Joan Reñé i Huguet

−♦−
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
EDICTE

6172

El Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en sessió realitzada
el dia 4 de maig de 2009, va aprovar l’acord de modificació de
l’horari de les sessions del Ple que es transcriu tot seguit:
Primer. La modificació de l’acord d’aprovació de l’horari de les
sessions del Ple d’aquest Consell Comarcal que de les 22 hores
pel període maig-octubre i de les 21 hores pel període novembreabril, passa a les 21 hores durant tots els mesos de l’any.
Segon. Que se sotmeti a informació pública mitjançant la
publicació del corresponent edicte en el Tauler d’anuncis
d’aquest Consell Comarcal i el Butlletí Oficial de la Província
per un termini de 30 dies perquè s’hi puguin presentar
al·legacions. Si no es presenten reclamacions durant el termini
legal, aquest acord es considerarà definitivament aprovat sense
necessitat d’ulterior acord.
Les al·legacions i reclamacions, si s’escau, es podran presentar a
les oficines del Consell Comarcal del Pla d’Urgell dins del
termini esmentat i entre les 8.30 hores i 15 hores, per qualsevol
dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Mollerussa, 11 de maig de 2009
El president, Joan Reñé i Huguet

6171

El Ple del Consell Comarcal en sessió ordinària, realitzada el dia
4 de maig de 2009, va aprovar inicialment la següent memòria
tècnica “projecte de millora de la FORM, promoció de
l’autocompostatge i foment de la recollida de la fracció vegetal a
la Comarca del Pla d’Urgell”, amb un pressupost per import de
231.795,84 euros.
De conformitat amb el que es preveu en els articles 235 del DL
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de regim local de Catalunya, i 37 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, s’exposa al públic pel termini
de 30 dies, durant els quals es pot examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents.

−♦−

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE LLEIDA
EDICTE

5885

Primer. D’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú es notifica a les persones que es relacionen a continuació, les
denúncies que els hi ha estat formulades com presumptes infractores de les ordenances municipals, ja que no s’han pogut notificar
directament, malgrat haver-se intentat individualment.
Els interessats podran, en el termini de deu dies a partir de la present publicació, al·legar el que considerin convenient per a la seva
defensa i proposar les proves que estimin oportunes.
Transcorregut l’esmentat termini, a la vista del que s’hagi al·legat i provat, es dictarà la resolució que procedeixi, la qual es notificarà
en la forma legalment prevista.
Segon. Els expedients es poden consultar al Departament de Seguretat Ciutadana, rambla Ferran, 13, 3r (edifici antiga Audiència).
EXPEDIENT

TRÀMIT

379/OC08
451/OC08
452/OC08
126/OC09

Proposta
Proposta
Proposta
Proposta

NOM I COGNOMS

ANA MARTÍN CHICO
ABDELLAH TAATMANT
FAHD, BOUTAYEB
JUAN ANTONIO RUIZ VERGEL

DNI

DATA

43733923K
X3547442Z

05/03/09
05/03/09
26/02/09
05/03/09

47683835M

PRECEPTE / ORDENANÇA

38.3.C) TINENÇA ANIMALS
102.23 CIVISME
102.24 CIVISME
126 CIRCULACIÓ

SANCIÓ

300,52
150
100
90

Lleida, 12 de maig de 2009

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA
5898

aquest termini les al·legacions i suggeriments que es considerin
oportuns en relació al mateix.

L’Ajuntament Ple en sessió del dia 24 d’abril de 2009, va aprovar
inicialment els Estatuts del Consell de la Formació Professional i
de l’Ocupació de Lleida.
L’expedient s’exposa al públic durant el termini de 30 dies, a les
oficines de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (C/
Pare Palau, 5 de Lleida), als efectes de poder presentar durant

En cas de no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà definitiu a
tots els efectes, procedint-se a la publicació íntegra dels nous
estatuts en el BOP de Lleida i a inserir una referència d’aquesta
publicació en el DOGC de conformitat en el previst en l’article
201.1.D del vigent Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.

EDICTE

18

Lleida, 7 de maig de 2009
L’Alcalde (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HORTA
ANUNCI
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6035

Expedient 792/09. Convocatòria de subvencions per a l’any 2009
segons les Bases específiques de les diferents línies
subvencionadores de la Regidoria de Medi Ambient i Horta de
l’Ajuntament de Lleida.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 24 d’abril de 2009, va
aprovar la convocatòria de subvencions per l’any 2009 de les
diferents línies subvencionadores de la Regidoria de Medi
Ambient i Horta, per atorgar ajuts en matèria de sostenibilitat,
medi ambient i protecció dels animals i ajuts en matèria de
promoció de l’horta.
Aquestes línies es regeixen per les Bases generals aprovades pel
Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 4 d’abril de 2008, i
publicades al Butlletí Oficial de la Província número 52, de 10
d’abril de 2008, i segons les Bases específiques de les diferents
línies subvencionadores de la Regidoria de Medi Ambient i
Horta, aprovades el 30 de maig de 2008, publicades al Butlletí
Oficial de la Província número 89, del 24 de juny de 2008, i les
adaptacions corresponents als anys aprovades pel Ple de
l’Ajuntament de Lleida, en sessió de 24 d’abril de 2009, i segons
el previst en les Bases d’execució del pressupost vigent.
Simultàniament a la publicació i convocatòria s’exposa al públic
la present convocatòria durant el termini de 20 dies hàbils
comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci,
i s’obre un termini d’un mes per a la presentació de sol·licituds
per a la convocatòria d’ajuts per a l’any 2009.
Podeu consultar les Bases específiques, sol·licituds i annexos a:
www.paeria.es
Lleida, 6 de maig de 2009
L’alcalde, Àngel Ros i Domingo
Convocatòria subvencions per l’any 2009 de les diferents
línies subvencionadores de la Regidoria de Medi Ambient i
Horta de l’Ajuntament de Lleida
Exposició de motius
L’ajuntament Ple, en la sessió del dia 4 d’abril de 2008, va
aprovar el “Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de
Lleida 2008-2010”.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 30 de maig de 2008, va
aprovar les Bases específiques de les diferents línies
subvencionadores de la Regidoria de Medi Ambient i Horta de la
convocatòria 2008, publicades en el Butlletí Oficial de la
Província, el 24 de juny de 2008 número 89, adaptades a la
present convocatòria, per atorgar ajuts en matèria de
sostenibilitat, medi ambient i protecció dels animals i ajuts en
matèria de promoció de l’horta i segons els principis d’igualtat i
no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència
competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en
l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
La Regidoria de Medi Ambient i Horta de l’Ajuntament de Lleida
contempla entre les seves prioritats, una tasca de promoció dels
valors de la sostenibilitat, la protecció de la natura i dels animals
i promoció de l’horta de Lleida, com a eina de desenvolupament
de les propostes de l’Agenda 21 local de Lleida per tal de fer la
ciutat més sostenible i la participació en el desenvolupament del
sector agroalimentari, com a sector capdavanter de la nostra
economia local, la col·laboració en l’organització d’actes propis
del sector i ajudar en la seva divulgació.
En aquest sentit, es vol potenciar una xarxa ciutadana, que

participi i es comprometi amb els objectius de la sostenibilitat i
la protecció de la natura i els animals, i de l’horta de Lleida que
impulsi i organitzi activitats i serveis que cooperin per assolir
aquests objectius compartits.
Per aquest motiu, s’estableixen les presents convocatòries que es
regiran per les Bases generals reguladores de la concessió de
subvencions establertes en el “Pla estratègic de subvencions de
l’Ajuntament de Lleida 2008-2010”, en les Bases d’execució del
pressupost municipal, i per les Bases especifiques de cada línia
subvencionadora publicades al Butlletí Oficial de la Província
número 89, de 24 de juny de 2008, amb les adaptacions adients
dels imports específics per cada línia subvencionadora i l’any
corresponent a la convocatòria.
Imports
L’import total de les convocatòries ascendeix a 38.800 euros,
desglossats amb les següents línies subvencionadores:
1. Subvencions per a entitats sense ànim de lucre que realitzen
activitats de sostenibilitat, medi ambient i protecció dels animals:
8.000 euros amb càrrec a la partida 12.416.489.00.
2. Ajuts en matèria de promoció de l’horta: 30.800 euros amb
càrrec a la partida 3.711.484.00.
Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes des
de l’endemà de la publicació d’aquestes Bases al Butlletí
Oficial de la Província. Si el termini finalitzés en dissabte,
diumenge o dia festiu, aquest termini es prorrogarà fins el
següent dilluns o dia hàbil posterior.
Òrgan instructor i Comissió avaluadora
l’òrgan instructor i la Comissió avaluadora seran els que
estableixi el Ple de la Corporació.
Termini d’execució
Totes les actuacions subvencionades hauran de realitzar-se
durant l’any 2009.
Termini de justificació
La justificació de les actuacions subvencionades haurà de
realitzar-se en un termini màxim de tres mesos a partir de la
data de finalització de l’actuació.
Criteris de valoració
Els criteris objectius en base als quals s’atorgaran els ajuts es
concreten en les Bases especifiques (de cada línia
subvencionadora.
Lleida, 14 d’abril de 2009
El regidor de Medi Ambient i Horta, Josep Barberà Morreres

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA
GERÈNCIA D’URBANISME I TERRITORI
PLANEJAMENT I GESTIÓ
EXPEDIENT 45/08GPAV
ANUNCI

6054

Es fa públic per a general coneixement que l’Excm. Ajuntament
Ple, en la sessió celebrada el dia 24 d’abril de 2009, va adoptar
entre altres, l’acord següent:
39. Aprovació de la documentació complementària de l’avanç de
la modificació puntual del Pla general de Lleida en l’àmbit de
Torre Blanca Quatre Pilans.
Vista la proposta del coordinador de Planificació Urbanística i
Habitatge, de data 15 d’abril de 2009, per unanimitat s’acorda:
Primer: Aprovar la documentació complementària de l’avanç de
la modificació puntual del Pla general en l’àmbit Torreblanca
Quatre Pilans.
Segon: Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini
d’un mes.
Tercer: Sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge

26 DE MAIG 2009

que emeti el document de referència d’acord amb el que preveu
l’article 115 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Quart: Informar favorablement l’avanç de la modificació com a
actuació d’interès territorial i traslladar l’expedient a la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya per tal que acordi el reconeixement de
l’elevat interès territorial de la proposta, de conformitat amb
l’article 1.14 del Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de
Lleida).
Cinquè: Demanar informe a la Secretaria de Planificació
Territorial, de conformitat amb l’article 1.14.4 del Pla Territorial
Parcial de Ponent (Terres de Lleida).
Sisè: Demanar informe, també, al Departament de Medi Ambient
i Habitatge, a l’ACA, a la Secretaria de Comerç del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa, al Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i al Ministeri de
Foment, pel que fa a la viabilitat de l’actuació, de conformitat
amb l’article 1.14.4 del Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres
de Lleida).
L’esmentat projecte s’exposa 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 esmentat.
Lleida, 5 de maig de 2009
La Tinent d’Alcalde i Regidora de l’Àmbit d’Urbanisme i
Habitatge (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA
GERÈNCIA D’URBANISME I TERRITORI
PLANEJAMENT I GESTIÓ
EXPEDIENT 296/07GEPU
ANUNCI
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6055

Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern
Local, en la sessió celebrada el dia 21 d’abril de 2008, va adoptar
entre altres, l’acord següent:
27. Aprovació definitiva del projecte d’urbanització
complementari del pla parcial del SUR 2 a Lleida, accés des de
la N-240.
Vista la proposta tècnica del coordinador de Planificació
Urbanística i Habitatge, de data 6 d’abril de 2009, 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 definitivament el projecte d’urbanització
complementari del Pla parcial del SUR 2 a Lleida, accés des de
la N-240, promogut per la Junta de Compensació del SUR 2
Ciutat Jardí amb la precisió que en l’acta de replanteig caldrà
donar compliment a les condicions dels informes d’Enginyeria i,
també, caldrà considerar la recomanació de l’informe de la
Regidoria de Medi Ambient i Horta.
Segon: Notificar l’acord a la Junta de Compensació.
Tercer: Publicar aquest acord al BOP i al web municipal.
Contra aquest acte administratiu que posa fi a la via
administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició
davant de l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació
d’aquest acte, o bé es podrà interposar directament recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar
des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest
acte, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
modificats per la Llei 4/1999, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, sense perjudici que els interessats puguin
interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

En cas que s’interposi el recurs de reposició potestatiu no es
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi
resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació
presumpta.
La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i als efectes
adients.
Lleida, 4 de maig de 2009
La Tinent d’Alcalde i Regidora de l’Àmbit d’Urbanisme i
Habitatge (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA
GERÈNCIA D’URBANISME I TERRITORI
PLANEJAMENT I GESTIÓ
EXPEDIENT 74/2009
ANUNCI

6056

Es fa públic per a general coneixement que l’Excm. Ajuntament
Ple, en la sessió celebrada el dia 24 d’abril de 2009, va adoptar
entre altres, l’acord següent:
40. Aprovació inicial de la modificació del PLA general de
Lleida pel canvi de la qualificació del sistema d’infraestructures
del SUR 36 al SUR 11.
Vista la proposta del coordinador de Planificació Urbanística i
Habitatge, de data 16 d’abril de 2009, s’acorda:
Primer: Aprovar inicialment la modificació del Pla general
d’ordenació urbana pel canvi de la qualificació del sistema
d’infraestructures del SUR 36 al SUR 11.
Segon: Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini
d’un mes.
Tercer: Notificar l’acord als interessats.
Quart: Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, a la
premsa local, al web de la Paeria i al Tauler d’edictes municipal.
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.
Lleida, 5 de maig de 2009
La Tinent d’Alcalde i Regidora de l’Àmbit d’Urbanisme i
Habitatge (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
ANUNCI DE RECTIFICACIÓ

6167

Advertida una omissió en la transcripció de dos edictes de
l’Ajuntament de Lleida, Direcció dels Serveis d’Economia,
Negociat de Multes de Circulació, publicats en el BOP número
68, de 12 de maig de 2009, es fa públic per a general
coneixement que el que s’ha d’afegir és:
EDICTE número 5655: relació BOPPRO-04-09.
EDICTE número 5656: relació BOPALE-03-09.
Lleida, 14 de maig de 2009
El director d’Edicions i Arts Gràfiques, Ignasi Calvo i Rivas

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA
DISCIPLINA URBANÍSTICA
EXPEDIENT 173/08-OE
6261

De conformitat amb l’establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
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la Llei 4/1999, de 13 de gener, es fa pública la notificació de la
part resolutiva del Decret de l’Alcaldia, de data 9 de desembre de
2008, que tot seguit es transcriu, per tal que la senyora Teresa
Camacho Viladegut, interessada en l’expedient número 173/08OE en tingui coneixement, donat que intentada la notificació no
s’ha pogut practicar.
1. “Ordenar als senyors Alberto Gateu Torres i Jorge Gateu
Descarrega i a les senyores Teresa Camacho Viladegut i Isabel
Descarrega Antolín, propietaris/responsables de l’immoble
ubicat al carrer Lluís Besa, número 13 de Lleida, que procedeixin
en el termini màxim de nou mesos i sota direcció tècnica a
executar les obres i adoptar les mesures següents:
- Reparar els balcons de façana.
- Reparar els arrebossats fissurats dels caixons de persiana de
planta 4a.
- Reparar les esquerdes de l’arrebossat en el pati exterior.
*Acreditar l’assumpció de la direcció tècnica de les obres
ordenades presentant-la a l’Ajuntament de Lleida.
* Per a la rehabilitació de les façanes, es tindrà en compte el tipus
de material i color especificat en la Carta de Colors del Centre
Històric.
2. Atorgar un termini de deu dies als interessats, perquè pugin
formular al·legacions i presentar els documents i les
justificacions que considerin adients en defensa dels seus drets,
tenint en compte que si no es presentessin al·legacions dins
d’aquest termini, serà plenament eficaç l’ordre d’execució
donada en el paràgraf anterior.
3. Advertir als obligats del compliment de l’ordre d’execució
que, l’adopció de mesures complementàries per part de
l’Ajuntament o pel personal que aquesta Administració designi,
per raons de seguretat i habitabilitat (col·locació de tanques,
xarxes de protecció de persones i bens a la via pública,
desallotjament...) seran imputades al propietari o responsables de
les obres ordenades per l’Ajuntament.
4. Comunicar als interessats responsables, Alberto Gateu Torres,
Jorge Gateu Descarrega, Teresa Camacho Viladegut i Isabel
Descarrega Antolín, que l’incompliment injustificat de les ordres
d’execució habilita a l’Administració per adoptar qualsevol de
les mesures d’execució forçosa següents:
a) L’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada
b) La imposició de multes coercitives de manera reiterada fins
aconseguir el compliment de la resolució, d’acord amb el que
estableix l’article 217 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i
atenent així mateix el que preveu l’article 8 de l’ordenança
reguladora de les condicions de manteniment de la seguretat dels
edificis en el Centre Històric de Lleida
5. Significar que l’incompliment de l’ordre d’execució habilita a
l’Administració, així mateix, a incloure la finca en el Registre
Municipal de Solars sense edificar, als efectes que estableixen
l’article 171 i els articles concordants del Decret legislatiu 1/2005
, de 26 de juliol.
6. Notificar aquesta resolució als interessats.
Contra aquest acte administratiu que posa fi a la via
administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició
davant de l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació
d’aquest acte, o bé es podrà interposar directament recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acte,
de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
modificats per la Llei 4/1999 i l’article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa

administrativa, sense perjudici que els interessats puguin
interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.
En el cas en què s’interposi el recurs de reposició potestatiu no es
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta
del recurs de reposició interposat.
La qual cosa us comunico pel vostre coneixement i als efectes
adients”.
Lleida, 13 de maig de 2009
El secretari general, Jesús Gutiérrez Bustillo

−♦−
AJUNTAMENT DE BALAGUER
EDICTE D’APROVACIÓ D’UN FITXER DE DADES

5877

L’Ajuntament de Balaguer, en sessió plenària de 29 d’abril de
2009, va aprovar el següent acord:
“Primer. Aprovar amb caràcter inicial la creació del fitxer
denominat Usuaris nascuts per llegir. El responsable del fitxer és
l’Ajuntament de Balaguer. La gestió d’aquest fitxer correspon a
la direcció de la Biblioteca.
Segon. La finalitat i usos d’aquest fitxer és el desenvolupament
del programa Nascuts per llegir, la identificació dels seus usuaris
i representants legals, la informació de les iniciatives i activitats
relacionades amb aquest programa i el seguiment dels seus
resultats. Les dades incorporades a aquest fitxer seran les dels
infants beneficiaris del programa inscrits pels seus pares o
representants legals, i les dels propis pares o representants legals.
Les dades s’obtindran directament dels pares o representants
legals per mitjà de formularis preparats a l’efecte.
Tercer. L’estructura del fitxer i les dades incloses en el fitxer
seran: Nom i cognoms, data de naixement, núm. identificació del
nadó, adreça postal, adreça electrònica, telèfon i signatura. Les
dades es tractaran de forma automatitzada i en suport paper.
Únicament es comunicaran al Col·legi Oficial de Bibliotecaris –
Documentalistes de Catalunya amb finalitats de seguiment del
programa i estadística. No s’efectuaran transferències
internacionals de dades.
Quart. Per a l’exercici dels seus drets d’accés a les dades,
rectificació, oposició al tractament i cancel·lació els afectats o
interessats podran adreçar-se a la Biblioteca.
Cinquè. El present acord d’aprovació inicial del projecte de
Disposició es sotmetrà a informació pública durant el termini de
30 dies hàbils mitjançant publicació a la taula d’anuncis de
l’Ajuntament i anunci que es publicarà al DOGC i al BOP de
Lleida per tal que les persones que es considerin afectades puguin
presentar les al·legacions i reclamacions que creguin
convenients.
Sisè. En cas de no presentació d’al·legacions durant el termini
d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu sense cap més tràmit.”
S’exposa al públic durant un termini de 30 dies hàbils per tal que
les persones que es considerin afectades puguin presentar les
al·legacions i reclamacions que creguin convenients.
Balaguer, 11 de maig de 2009
L’alcalde, Miquel Aguilà Barril

−♦−
AJUNTAMENT DE BALAGUER
EDICTE

5907

Per Decret d’Alcaldia núm. 411, d’11 de maig de 2009, s’ha
resolt declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa
en el Padró municipal d’habitants de Balaguer dels ciutadans
estrangers no comunitaris sense autorització de residència
permanent, per haver transcorregut el termini de dos anys sense
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que hagin formalitzat la renovació de la inscripció padronal a la
qual estan obligats de conformitat amb el que disposa l’article 16
de la Llei 71/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de
Règim local, segons redacció donada per la Llei orgànica
14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de la Llei orgànica
4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a
Espanya i la seva integració social.
La relació nominal i integra de les referides persones s’ha fet
pública al tauler d’anuncis municipal.
La qual cosa s’exposa al públic per a general coneixement i als
efectes escaients.
Balaguer, 11 de maig de 2009
L’alcalde, Miquel Aguilà Barril

−♦−
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
EDICTE

5839

IN-MCR-2009/002. El Ple de l’Ajuntament, el 30 de març de
2009, va aprovar l’expedient de modificació de crèdit IN-MCR2009/002, mitjançant crèdits extraordinaris, suplements de
crèdit, transferències de crèdit entre partides i baixes per
anul·lació del pressupost municipal per a l’exercici 2009.
Durant el termini d’informació pública no s’ha presentat
al·legacions, per la qual cosa ha quedat aprovat definitivament de
forma automàtica.
En compliment del que disposa l’art. 169 en relació amb els art.
175, 177 i 179 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, es publica el resum per capítols de les modificacions.
EXP. IN-MCR-2009/002
DESPESES

DESCRIPCIÓ

Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6

Despeses de béns corrents i serveis
Transferències corrents
Inversions reals
TOTAL

INGRESSOS

DESCRIPCIÓ

Capítol 7

Transferències de capital
TOTAL
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ALTES

BAIXES

426,80
65.171,40
225.859,04
291.457,24

676,80
64.921,40
166.359,04
231.957,24

ALTES

BAIXES

59.500,00
59.500,00

0,00
00,00

La Seu d’Urgell, 9 de maig de 2009
L’alcalde, Albert Batalla Siscart

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
5884

SE-ORG-2008/020.
Al BOP número 34, de 7-3-2009, es va publicar el text íntegre
dels estatuts del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt
Urgell. S’ha detectat una errada a l’article 9. Per tal cal corregirlo, a l’article 9.2:
On diu
- Sis membres en representació del Consell Comarcal de l’Alt
Urgell.
- Sis membres en representació de l’Ajuntament de la Seu
d’Urgell.
Ha de dir
- Cinc membres en representació del Consell Comarcal de l’Alt
Urgell.
- Cinc membres en representació de l’Ajuntament de la Seu
d’Urgell.
Es publica per tal que sigui de coneixement general.
La Seu d’Urgell, 11 de maig de 2009
L’alcalde, Albert Batalla Siscart

−♦−

5916

L’alcalde ha dictat resolucions sancionadores dels expedients per
infraccions a l’Ordenança Municipal de Tinença d’animals 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 10-13h i de
16-21h.
- Transferència al compte corrent de la Caixa Penedès número
2081 0309 11 3110000025.
EDICTO

−♦−
EDICTE

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
EDICTE

El alcalde ha dictado resoluciones sancionadoras de los
expedientes por infracciones a la Ordenanza Municipal de
Tenencia de animales 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 plazo 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 plazo 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 plazo 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 plazo 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).
Pago: El plazo de pago de las multas es de 15 días hábiles des de
la fecha en que esta resolución sea firme.
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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 1013h y de 16-21h.
- Transferencia a la cuenta corriente de la Caixa Penedès
número 2081 0309 11 3110000025
La Seu d’Urgell, 29 d’abril de 2009
L’alcalde, Albert Batalla i Siscart
EXP. DATA

NOM

ARTICLE
REFERENCIAT

PM-STA 2009/030
PM-STA 2009/030
PM-STA 2009/030
PM-STA 2009/030
PM-STA 2009/034
PM-STA 2009/034
PM-STA 2009/034
PM-STA 2009/034
PM-STA 2009/036
PM-STA 2009/036
PM-STA 2009/036
PM-STA 2009/036
PM-STA 2009/040

ANTONIO JESUS MOLINA BRAVO
ANTONIO JESUS MOLINA BRAVO
ANTONIO JESUS MOLINA BRAVO
ANTONIO JESUS MOLINA BRAVO
FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANO
FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANO
FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANO
FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANO
PERE TORRE GUITART
PERE TORRE GUITART
PERE TORRE GUITART
PERE TORRE GUITART
FRANCESC TARRES FORT

43.3 l)
43.3 g)
43.3 h)
43.3 j)
43.3 l)
43.3 g)
43.3 h)
43.3 j)
43.3 l)
43.3 g)
43.3 h)
43.3 j)
43.3 l)

IMPORT
EUROS

60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00

−♦−
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
EDICTO
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6041

Formuladas denuncias por los agentes de la Policía Municipal
por el hecho expresado, se ha iniciado expediente sancionador
contra los titulares que figuran en el listado adjunto, a los cuales
no ha sido posible notificar habiéndose intentado en dos
ocasiones, de acuerdo con lo que preveen los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las
administraciones públicas y de procedimiento administrativo
común.
El instructor del procedimiento es el Jefe de la Policía Local, el
cual podrá ser recusado por el interesado, por las causas y en la
forma que determinan los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre.
Se indica al interesado, el derecho que le concede el artículo 8 del
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, de reconocer su
responsabilidad.
Por tratarse de una infracción a las Normas sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobadas
por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y ser
titulares del vehículo, en el plazo de 15 días hábiles siguientes a
la publicación de este edicto, deberá identificar al conductor
responsable de la infracción, señalando en el apartado
correspondiente nombre, dos apellidos, D.N.I. y domicilio del
mismo. En el caso que incumpliera esta obligación sin causa
justificada podrá ser sancionado pecuniariamente como autor de
una falta grave (art. 72.3 R.D.L. 339/1990).
En caso de ser los conductores del vehículo, en el momento de la
comisión de la infracción, si no está conforme con los términos
de la denuncia, en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la
publicación de este edicto, podrá presentar escrito con las
alegaciones que estime procedentes y proponer las pruebas que
considere oportunas (art.72.3R.D.L. 339/1990).
De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o
interpuestas no fueran relevantes para los hechos que han

causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se
considerará propuesta de resolución con los efectos del art. 13 del
R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento sancionador en materia de tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial (BOE
21/04/1994).
El escrito deberá dirigirlo al Sr. Alcalde-Presidente, haciendo
constar, como referencia: número de expediente, fecha de
denuncia y matrícula del vehículo.
Conforme a lo recogido en la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial – R.D. 339/1990, se aplicará
una reducción del 30% si se realiza el pago durante los 30 días
naturales siguientes a la publicación de este edicto.
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 1013h y de 16-21h.
EDICTE

Formulades denúncies pels agents de la Policia Municipal pel fet
expressat, s’ha iniciat expedient sancionador contra els titulars
que figuren al llistat adjunt, als quals no ha estat possible
notificar tot i haver-ho intentat en dos ocasions, d’acord amb el
que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions publiques i de
procediment administratiu comú.
L’instructor del procediment podrà ser recusat per l’interessat,
per les causes i en la forma que determinen els articles 28 i 29
de la Llei 30/1992 del 26 de novembre.
S’indica a l’interessat, el dret que li concedeix l’article 8 del
Reial Decret 1398/1993, del 4 d’agost, de reconèixer la seva
responsabilitat.
Per tractar-se d’una infracció a les Normes sobre Tràfic,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovades pel
Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març, i ser titulars
dels vehicles, en el termini de 15 dies hàbils següents a la
publicació d’aquest edicte, hauran d’identificar al conductor
responsable de la infracció, assenyalant en l’apartat
corresponent, nom, dos cognoms, DNI i domicili del mateix. En
el cas que incomplissin aquesta obligació sense causa justificada
podran ser sancionats pecuniàriament com autors d’una falta
greu (art. 72.3 R.D.L.: 339/1990).
En cas de ser els conductors dels vehicles sancionats, autor del
fet sancionat, si no està conforme amb els termes de la denúncia,
en el termini de 15 dies hàbils següents a la publicació d’aquest
edicte, podrà presentar un escrit amb les al·legacions que cregui
procedents i adjuntar les proves que consideri oportunes
(art.72.3 R.D.L. 339/1990).
De no efectuar al·legacions, o formular-les fora del termini, o
interposades no es consideren rellevats pels fets que han causat
la denúncia, l’inici del procediment es considerarà proposta de
resolució amb els efectes del art. 13 del R.D. 320/1994, de 25 de
febrer, pel que aprova el Reglament del procediment sancionador
en matèria de tràfic, circulació de vehicles amb motor i seguretat
vial (BOE 21/04/1994)
L’escrit haurà d’anar dirigit al Sr. Alcalde-President, fent
constar, com a dades de referència: número d’expedient, data de
la denuncia i matrícula del vehicle.
Conforme l’establert en la Llei sobre tràfic, circulació de
vehicles amb motor i seguretat vial – R.D. 339/1990, s’aplicarà
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una reducció del 30% si es realitza el pagament al llarg dels 30
dies naturals següents a la publicació d’aquest edicte.
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
EXP.

2879/2009
3249/2009
3250/2009
3866/2009
3867/2009
4093/2009
4117/2009
4162/2009
4163/2009
4164/2009
4167/2009
4168/2009
4169/2009
4181/2009
4182/2009
4184/2009
4187/2009
4188/2009
4192/2009
4197/2009
4203/2009
4205/2009
4216/2009
4220/2009
4221/2009
4222/2009
4224/2009
4225/2009
4234/2009
4237/2009
4244/2009
4247/2009
4255/2009
4257/2009
4258/2009
4262/2009
4264/2009
4265/2009
4266/2009
4268/2009
4274/2009
4276/2009
4277/2009
4284/2009
4287/2009
4288/2009
4294/2009
4301/2009
4302/2009
4303/2009
4314/2009
4330/2009
4335/2009
4347/2009
4354/2009
4356/2009
4357/2009
4361/2009
4373/2009
4378/2009
4382/2009
4383/2009
4392/2009
4393/2009
4394/2009
4403/2009
4427/2009
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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 10-13h i de
16-21h.
La Seu d’Urgell, 6 de maig de 2009
L’alcalde, Albert Batalla Siscart

DATA

HORA

MATRÍCULA

NOM

30/12/2008
29/01/2009
31/01/2009
26/01/2009
27/01/2009
31/01/2009
18/12/2008
02/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
06/02/2009
06/02/2009
08/02/2009
11/02/2009
11/02/2009
15/02/2009
18/02/2009
20/02/2009
20/02/2009
05/03/2009
06/03/2009
06/03/2009
07/03/2009
09/03/2009
08/03/2009
10/03/2009
11/03/2009
12/03/2009
13/03/2009
14/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
25/03/2009
17/03/2009
17/03/2009
17/03/2009
17/03/2009
19/03/2009
19/03/2009
19/03/2009
19/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
23/03/2009
23/03/2009
23/03/2009
25/03/2009
19/03/2009
23/03/2009
23/02/2009
04/03/2009
08/03/2009
07/03/2009
10/03/2009
24/03/2009
25/03/2009
05/03/2009
25/02/2009
05/02/2009
13/02/2009
07/02/2009
13/02/2009
11/02/2009

19:00
11:21
18:24
16:41
11:04
19:45
11:47
10:23
01:47
02:20
12:35
13:20
11:35
08:10
19:00
17:48
08:06
11:30
11:15
11:33
21:07
10:36
12:29
18:54
17:52
07:03
11:42
14:40
11:17
17:04
18:58
02:35
11:30
14:23
12:17
14:48
13:00
07:33
12:03
18:35
16:06
18:46
19:03
19:04
12:30
12:10
16:06
12:54
18:15
11:00
11:37
13:17
10:30
21:40
21:20
17:10
07:44
11:10
09:40
11:51
11:50
12:50
18:21
18:08
12:33
12:27
12:10

9993FDD
9993FDD
9993FDD
L0869S
L0869S
B9321TG
5774CKB
B5651VV
L3932Y
1240CLJ
L9498W
L8854AG
2831DBR
1265DVP
L3717T
L2840Z
0039CHG
6570CZD
9501FYL
8557BSH
0958DNM
0186DCX
2831DBR
B6195WL
6408FBL
9663CZL
L7264AD
0502DXP
L7430W
L4534X
9998DRJ
7673CXS
5747BZB
5747BZB
3590DJP
7799FJF
6085FPG
2425FPK
L9498W
1240CLJ
9369DKM
8345FKS
2300DRG
1240CLJ
3179DVJ
L1977AC
7761CZW
L7264AD
9165DXV
1240CLJ
7392BTM
L7477AF
9378CLT
6735FFM
6333DLB
2493BJP
L5891AF
6364GFL
6254FKT
L1816Z
GI4568U
3937FNN
0536FTZ
0536FTZ
0540DBN
0668BSP
1000FFC

ERNESTO BESOLI PIQUE
ERNESTO BESOLI PIQUE
ERNESTO BESOLI PIQUE
GERARD TRAVE ALBIÑA
GERARD TRAVE ALBIÑA
WILZON CORDOVA ZURITA
JORGE MORERA VALL
MONICA TRAVE ALBIÑA
JOSE ANTONIO SANCHEZ BORREGO
ARAJOL PORTA ANA MARIA
LILIANA M. RINCON HENAO
JOSEP SERVAT CAPDEVILA
ANA MARIA UBAL PEREZ
ADORACION GONZALEZ VILLANUEVA
RAFAEL MARTOS SANCHEZ
RAMON SOLANS LEADOS
SL SEU MOTORS
DANY AMARANTE GONZALEZ CLARI
DANIEL FERNANDO OLIVIRA DA SILVA
JAVIER ZAMORANO BAUTISTA
FRANCISCO BLAZQUEZ CONSTANTINO
JUAN ALRICH CASTELL
ANA MARIA UBAL PEREZ
MIGUEL ANGEL MORALES MENGUAL
ALEXANDRA NADAL CARMONA
DISTRIBUCIONS ORGELIA S L
JAIME MORGO QUIÑONERO
ELVIRA MARSINO VIÑOLES
JAIME COROMINAS TARRES
M TERESA RODRIGUEZ ACUÑA
SAMUEL DE LA TORRE ESTEBAN
ARGANZA PIRINEUS SL
GARCIA NOVILLO OSCAR
GARCIA NOVILLO OSCAR
MARTA ALSINA RUBIO
JAUME MORGO QUIÑONERO
DAVID PEREZ SAAVEDRA
SOUSA OTILIA MATOS DE
LILIANA M. RINCON HENAO
ARAJOL PORTA ANA MARIA
JOSE BAENA LUQUE
ENEPTALINA PALOMINO VALLEJO
ARTURO SANTOS ORRIT
ARAJOL PORTA ANA MARIA
BARTOLOME CEREZUELA PEREZ
M LUISA BURRIEL PORCAR
PERE GALABERT PUJOL
JAIME MORGO QUIÑONERO
LLUISA SERRA CASES
ARAJOL PORTA ANA MARIA
RAFAEL DORIA OLIVA
XAVIER FECED MALE
DIST ROGE S L
TORRESLA SA
ASIER ARBILLA ARBIZU
JORDI SEVE GIRO
YOLANDA SORRIBES CABALLOL
FELIX ESCURRA GONZALEZ
EMMA MANSO RAMON
ALFONSO VALLE
RAMON ALBOS MASANELL
JOANA TERUEL FERNANDEZ
NURIA RISPA VICTORY
NURIA RISPA VICTORY
OLGA TRAVESET REY
MARIA CANDIDA MARTINEZ RIVERO
CONSOL PLANAVILA BETRIU

ARTICLE REFERENCIAT

IMPORT EUROS

OMC-028.1k.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMC-033.02.
OMC-028.1a.
OMC-028.01.o
OMC-028.1o.
OMC-028.1o.
OMC-028.1d.
OMC-028.1F.
OMC-028.1g.
OMC-028.01.o
OMC-028.1F.
OMC-028.1n.
OMC-028.01.o
OMC-028.01.o
OMC-028.1k.
OMC-028.01.o
OMC-028.1h.
OMC-028.01.o
OMC-028.1g.
OMC-028.1k.
OMC-028.1F.
OMC-028.1F.
OMC-028.01.h
OMC-028.01.o
OMC-028.01.o
OMC-028.01.o
OMC-028.01.o
OMC-028.01.o
OMC-028.1a.
OMC-028.1g.
OMC-028.01.o
OMC-028.1h.
OMC-028.1F.
OMC-028.1h.
OMC-028.01.h
OMC-028.01.h
OMC-028.1n.
OMC-028.01.h
OMC-028.01.h
OMC-028.01.o
OMC-028.01.h
OMC-028.01.h
OMC-028.1F.
OMC-028.1a.
OMC-028.01.o
OMC-028.01.h
OMC-028.01.h
OMC-028.1F.
OMC-028.1F.
OMC-028.1h.
OMC-028.1v.
OMC-028.1o.
OMC-028.1F.
OMC-028.01.o
OMC-028.01.h
OMC-028.01.h
OMC-028.1F.
OMC-028.1o.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.c.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.

21
15
15
15
15
42
42
21
21
21
21
28
21
21
28
21
21
21
21
21
28
21
21
21
28
28
28
21
21
21
21
21
70
21
21
28
28
28
28
28
21
28
28
21
28
28
28
21
21
28
28
28
28
28
28
21
28
21
28
28
28
21
15
15
10
15
15

24
EXP.

4432/2009
4466/2009
4467/2009
4484/2009
4488/2009
4495/2009
4510/2009
4532/2009
4533/2009
4534/2009
4537/2009
4538/2009
4539/2009
4540/2009
4541/2009
4542/2009
4547/2009
4551/2009
4552/2009
4553/2009
4554/2009
4555/2009
4556/2009
4557/2009
4562/2009
4566/2009
4568/2009
4569/2009
4584/2009
4585/2009
4588/2009
4589/2009
4590/2009
4600/2009
4601/2009
4602/2009
4603/2009
4604/2009
4605/2009
4606/2009
4607/2009
4608/2009
4610/2009
4611/2009
4617/2009
4620/2009
4629/2009
4638/2009
4642/2009
4643/2009
4644/2009
4652/2009
4656/2009
4661/2009
4662/2009
4674/2009
4696/2009
4703/2009
4711/2009
4745/2009
4746/2009
4747/2009
4750/2009
4753/2009
4765/2009
4766/2009
4774/2009
4777/2009
4789/2009
4793/2009
4794/2009
4817/2009
4826/2009
4827/2009
4839/2009
4841/2009
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DATA

HORA

MATRÍCULA

NOM

02/02/2009
06/02/2009
11/02/2009
14/02/2009
05/02/2009
04/02/2009
13/02/2009
07/02/2009
07/02/2009
09/02/2009
07/02/2009
10/02/2009
12/02/2009
13/02/2009
14/02/2009
10/02/2009
09/02/2009
02/02/2009
03/02/2009
04/02/2009
07/02/2009
10/02/2009
11/02/2009
13/02/2009
02/02/2009
14/02/2009
10/02/2009
05/02/2009
10/02/2009
12/02/2009
04/02/2009
10/02/2009
14/02/2009
02/02/2009
03/02/2009
05/02/2009
06/02/2009
07/02/2009
10/02/2009
12/02/2009
14/02/2009
05/02/2009
05/02/2009
12/02/2009
06/02/2009
07/02/2009
13/02/2009
06/02/2009
03/02/2009
07/02/2009
12/02/2009
03/02/2009
12/02/2009
04/02/2009
09/02/2009
03/02/2009
07/02/2009
07/02/2009
14/02/2009
03/02/2009
06/02/2009
07/02/2009
03/02/2009
09/02/2009
04/02/2009
14/02/2009
07/02/2009
04/02/2009
04/02/2009
03/02/2009
04/02/2009
12/02/2009
06/02/2009
07/02/2009
04/02/2009
12/02/2009

17:08
10:55
11:01
11:15
17:49
12:41
12:28
12:19
17:18
18:12
11:32
17:33
12:07
10:46
11:23
17:31
17:17
11:39
10:49
11:08
11:22
12:07
11:04
10:26
18:45
17:06
11:44
10:57
10:36
12:00
10:40
12:05
11:31
11:16
19:16
12:13
10:30
10:26
10:40
18:09
10:41
17:59
11:07
10:47
10:46
11:34
18:24
17:33
10:47
11:18
12:23
18:31
10:48
12:38
16:53
11:26
11:21
18:45
18:02
10:55
10:39
11:26
10:52
17:28
12:34
10:43
10:03
10:46
12:27
19:21
12:39
12:19
17:47
12:31
10:55
12:12

1042DSF
0220GHR
0224DCX
0502DXP
1625FGB
1765FWH
2011CHG
2302BKR
2302BKR
2302BKR
2334FXS
2334FXS
2334FXS
2334FXS
2334FXS
2425FPK
2487BTV
2625BGT
2625BGT
2625BGT
2625BGT
2625BGT
2625BGT
2625BGT
2703DMV
2757CHH
2795BND
2801FPX
3150FSC
3166DVZ
3301CJK
3301CJK
3301CJK
3688CWG
3688CWG
3688CWG
3688CWG
3688CWG
3688CWG
3688CWG
3688CWG
3696BGB
3721BGB
3721BGB
3781BBH
3848CXW
3972BRX
4206FMG
4216DZD
4216DZD
4216DZD
4631DLD
4703CZV
4970CMW
4970CMW
5102BXZ
5616DXT
5790CVC
5983BCJ
6322FJG
6322FJG
6322FJG
6333DLB
6357BDF
6570CZD
6570CZD
6711DJY
6850DSY
7209FNF
7252BWZ
7252BWZ
7626DRL
7873BYD
7873BYD
8206BLP
8272FNL

MONTSERRAT BARBA GOMEZ
MARIA ISABEL ATIENZA FRANCO
LA CRUZ ANTONIA PARRA DE
ELVIRA MARSINO VIÑOLES
MIGUEL ANGEL SALCEDO FERRA
ANTONI CASANOVAS QUIMESO
PERE GUIU ROGE
ROBERTO DE LA HERA BALASTEGUI
ROBERTO DE LA HERA BALASTEGUI
ROBERTO DE LA HERA BALASTEGUI
SUSANA GONZALEZ MARTIN
SUSANA GONZALEZ MARTIN
SUSANA GONZALEZ MARTIN
SUSANA GONZALEZ MARTIN
SUSANA GONZALEZ MARTIN
SOUSA OTILIA MATOS DE
MARIA BERNAL TOR
JESUS FECED MALE
JESUS FECED MALE
JESUS FECED MALE
JESUS FECED MALE
JESUS FECED MALE
JESUS FECED MALE
JESUS FECED MALE
MARCOLINO ALVES MACHADO
FIDEL CHINCHILLA SANCHEZ
LANDERAS GIRAUT GENIS
PATRICIA GARCIA LUAÑA
GUSTAVO GARCIA GARCIA
MONTSERRAT LEBRON SEGOVIA
JOSEP NADAL QUERALT
JOSEP NADAL QUERALT
JOSEP NADAL QUERALT
JORDI GARCIA MONZO
JORDI GARCIA MONZO
JORDI GARCIA MONZO
JORDI GARCIA MONZO
JORDI GARCIA MONZO
JORDI GARCIA MONZO
JORDI GARCIA MONZO
JORDI GARCIA MONZO
ANTONIO TORRA OSTE
TANNIA MARANGES MESTRE
TANNIA MARANGES MESTRE
JORGE MARTINEZ ROMERO
ELEUTERIO GONZALEZ ZURDO
ROCHA FERNANDO MACHADO DA ROCHA FERNANDO DA
JESUS SAAVEDRA RUANO
SERAFIN MANUEL REGAL VENTOSA
SERAFIN MANUEL REGAL VENTOSA
SERAFIN MANUEL REGAL VENTOSA
FELIX VELAZQUEZ MARTIN
ELENA NAVAS USTARROZ
MANUELA CUESTA PEREZ
MANUELA CUESTA PEREZ
DANIEL JORDANA PUIGDEMASA
JOSEFA ESPINOSA GONZALEZ
ROSA MARIA CASTRO BARREIRO
JÚLIA OBIOLS GISPERT
DAVID MARTIN DIEZ
DAVID MARTIN DIEZ
DAVID MARTIN DIEZ
ASIER ARBILLA ARBIZU
OSCAR IGLESIAS LLOPART
DANY AMARANTE GONZALEZ CLARI
DANY AMARANTE GONZALEZ CLARI
JOSE MANUEL ROMERO RODRIGUEZ
FINQUES HABITAT CONSULTING SL
DANIEL BARROS LOPEZ
PEDRO GUIU ROIGE
PEDRO GUIU ROIGE
JORDI PUJANTELL JIMENEZ
AMELIA OBEJO LOZANO
AMELIA OBEJO LOZANO
ASENSIO ROGELIO AGUILA DEL
ANTONIO MARIN FERNANDEZ
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ARTICLE REFERENCIAT

IMPORT EUROS

OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.c.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.c.
OMzb-9.b.
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.
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.
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.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.
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.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.b.
OMzb-9.a.
OMzb-9.c.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.c.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.c.
OMzb-9.a.
OMzb-9.c.

15
15
10
15
15
10
12,50
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
15
15
15
15
15
15
15
15
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12,50
15
10
15
15
10
15
15
15
15
10
15
10
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EXP.

4844/2009
4852/2009
4853/2009
4881/2009
4883/2009
4909/2009
4911/2009
4912/2009
4913/2009
4927/2009
4928/2009
5311/2009
5314/2009
5315/2009
5316/2009
5325/2009
5326/2009
5337/2009
5368/2009
5374/2009
5400/2009
5401/2009
5402/2009
5452/2009
5467/2009
5469/2009
5474/2009
5475/2009
5485/2009
5493/2009
5494/2009
5513/2009
5514/2009
5535/2009
5538/2009
5539/2009
5566/2009
5567/2009
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DATA

HORA

MATRÍCULA

NOM

06/02/2009
03/02/2009
14/02/2009
11/02/2009
10/02/2009
10/02/2009
02/02/2009
06/02/2009
13/02/2009
04/02/2009
07/02/2009
07/02/2009
06/02/2009
09/02/2009
12/02/2009
07/02/2009
14/02/2009
09/02/2009
03/02/2009
05/02/2009
07/02/2009
12/02/2009
14/02/2009
07/02/2009
13/02/2009
12/02/2009
07/02/2009
14/02/2009
07/02/2009
04/02/2009
11/02/2009
10/02/2009
13/02/2009
03/02/2009
10/02/2009
13/02/2009
02/02/2009
14/02/2009

10:58
12:14
10:40
11:59
11:32
10:26
16:31
11:06
11:09
19:16
17:15
18:35
17:35
19:22
10:32
09:48
11:13
19:15
19:12
12:14
12:06
10:36
17:10
11:32
10:40
10:57
17:38
19:18
10:34
10:39
11:55
18:32
17:22
11:24
11:46
18:13
18:17
10:39

8375DSB
8557BSH
8557BSH
9047BDT
9074DGD
9717BPV
9763FBC
9763FBC
9763FBC
9998DRJ
9998DRJ
B3731HX
B4380VP
B4380VP
B4380VP
B5651VV
B5651VV
B8254PG
GI8146BM
L0017AD
L1848AC
L1875AD
L1903AD
L4836T
L5872AF
L5894AC
L6369AD
L6369AD
L7100AB
L7766AB
L7766AB
L8328U
L8328U
L9334X
L9498W
L9498W
T4890AJ
T4890AJ

MANUELA CUESTA PEREZ
JAVIER ZAMORANO BAUTISTA
JAVIER ZAMORANO BAUTISTA
JOSEP Mª PEÑA BLASI
JOAN VILANOVA TORRES
JOSEP ORIOL SOLANES LOPEZ
Mª DEL CARMEN GARCIA HURCAJADA
Mª DEL CARMEN GARCIA HURCAJADA
Mª DEL CARMEN GARCIA HURCAJADA
SAMUEL DE LA TORRE ESTEBAN
SAMUEL DE LA TORRE ESTEBAN
JOSE LUIS OTERO FERNANDEZ
DAVID ROJAS MORENO
DAVID ROJAS MORENO
DAVID ROJAS MORENO
MONICA TRAVE ALBIÑA
MONICA TRAVE ALBIÑA
M LLUISA MOLINOS OZCOZ
RAMON MIÑAMBRES REBES
BLAZQUEZ NAVARRO FERNANDO
MARIA MONTSERRAT ESCLUSA ISUS
M TERESA FRAMIS SANCHEZ
JOSEP ANTONI LINO OLIET
M APARECIDA VELOSO SEQUEIRA M APARECIDA SEQUEIRA
ANDRES MARIA CAMPILLO LOPERA
ISIDRE DOMENJO COLL
EMILIA ISERN PONS
EMILIA ISERN PONS
MARIA CARMEN GARCIA ESTEVEZ
JUAN ANTONIO BARREDA PARRAMON
JUAN ANTONIO BARREDA PARRAMON
ROCHA FERNANDO MACHADO DA ROCHA FERNANDO DA
ROCHA FERNANDO MACHADO DA ROCHA FERNANDO DA
CONST APULCO SL
LILIANA M. RINCON HENAO
LILIANA M. RINCON HENAO
GUSTAVO GARCIA GARCIA
GUSTAVO GARCIA GARCIA

ARTICLE REFERENCIAT

OMzb-9.a.
OMzb-9.c.
OMzb-9.a.
OMzb-9.c.
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.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.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.c.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.c.
OMzb-9.c.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.
OMzb-9.c.
OMzb-9.a.
OMzb-9.a.

IMPORT EUROS

15
10
15
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
15
15
15
10
10
15
15
15
15
10
15
15

−♦−
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
EDICTE

6066

L’alcalde ha dictat resolucions sancionadores dels expedients per
infraccions a l’Ordenança Municipal de Tinença d’animals 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 10-13h i de
16-21h.
- 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
Tenencia de animales 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 plazo 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 plazo 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 plazo 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
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del plazo 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).
Pago: El plazo 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 1013h y de 16-21h.
- Transferencia a la cuenta corriente de la Caixa Penedès
número 2081 0309 11 3110000025
La Seu d’Urgell, 4 de maig de 2009
L’alcalde, Albert Batalla i Siscart
EXP.
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DATA

PM-STA 2009/012
PM-STA 2009/012

NOM

ARTICLE
REFERENCIAT

IMPORT
EUROS

43.3 g)
43.3 l)

60.00
60.00

ISABEL FERNANDEZ TORRES
ISABEL FERNANDEZ TORRES

−♦−
AJUNTAMENT DE L’ALBI
EDICTE

5925

Sobre l’aprovació inicial d’una memòria d’obres
La Junta de govern Local a la sessió del dia 5 de maig de 2009,
va aprovar inicialment la memòria d’obres següent:
- Memòria de reconstrucció del punt d’aigua del Portal dels
Aubis, redactada pel Sr. Josep Monné Fort, arquitecte tècnic,
amb un import d’execució de 8.634,29 euros.
Se sotmet a informació pública, amb publicació al BOP i al tauler
d’anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser
consultada la memòries 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 aprovada
definitivament sense necessitat d’acord exprés.
L’Albi, 11 de maig de 2009
L’alcalde, Víctor Guiu i Gaya

−♦−
AJUNTAMENT DE L’ALBI
ANUNCI

5926

Sobre l’adjudicació definitiva d’un contracte d’obres
El Ple de l’Ajuntament de l’Albi en sessió celebrada el dia 4 de
maig de 2009 va aprovar l’adjudicació definitiva del contracte
d’obres “Rehabilitació de les voreres del carrer Mossèn Anton i
part de l’Avinguda de Catalunya, mitjançant procediment
negociat sense publicitat i tramitació urgent, a l’empresa
Construccions Llimós, S.L amb número d’identificació fiscal
B25252594, pel preu de 128.019,83 euros + 20.483,17 euros
d’IVA, o sigui un total de 148.503,00 euros IVA inclòs.
Es fa públic d’acord amb l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
L’Albi, 11 de maig de 2009
L’alcalde, Víctor Guiu i Gaya

−♦−

AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
EDICTE

5889

Per Decret d’alcaldia núm. 107/2009, de 12 de maig, s’ha aprovat
l’adjudicació definitiva del contracte d’obres d’adequació de
local per a Centre de Salut, segons projecte redactat per
l’arquitecte tècnic municipal, Sra. Núria Farreny Gasol; la qual
cosa es fa pública efectes de l’art. 135.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d’Alcoletge.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Número d’expedient: 2009/03
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Adequació del local per a Centre de
Salut.
3. Tramitació i procediment
Procediment negociat sense publicitat.
4. Tipus de licitació
Preu: 89.900, 12 euros, i 14.384, 02 euros d’IVA.
5. Adjudicació provisional
a) Data:15.04.2009. Decret núm. 78/2009.
b) Contractista: Garra – Ticó Promocions, S. L.
5. Adjudicació definitiva
a) Data:12.05.2009. Decret núm. 107/2009.
b) Contractista: Garra – Ticó Promocions, S. L.
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 78.900 euros i 12.624 euros d’IVA.
e) Millores: sí.
f) Reducció termini execució: sí.
g) Ampliació garantia: sí.
Alcoletge, 12 de maig de 2009.
L’alcaldessa, Alexandra Cuadrat Capdevila

−♦−
AJUNTAMENT D’ALFARRÀS
EDICTE

5912

Notificació sobre la caducitat de la inscripció padronal de les
persones estrangeres no comunitàries, sense autorització de
residència permanent
Aquesta Alcaldia, en data 4 de maig de 2009, ha dictat el decret
que literalment, diu el següent:
DECRET 6/09
D’acord amb la incidència 111 rebuda en aquest Ajuntament de
l’INE, en la qual es relacionen les persones estrangeres no
comunitàries sense autorització de residència permanent
(ENCSARP), així com, en el seu cas, les que l’han perdut i que
han de renovar la seva inscripció padronal.
Vista la resolució de 28 d’abril de 2005, de la Presidència de
l’Institut Nacional d’Estadística i del director general de
Cooperació Local, per la que es dicten les instruccions tècniques
pels ajuntaments, en relació amb el procediment per acordar la
caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers no
comunitaris sense autorització de residència permanent que no
siguin renovades cada dos anys, en relació amb els articles 15 i
16.1 paràgraf 2, de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i les atribucions previstes pels articles 21.1
a) de l’esmentada Llei 7/1985,
Resolc:
1r. Declarar la caducitat de la inscripció al Padró Municipal
d’Habitants d’aquest Ajuntament i, en conseqüència, acordar la
baixa de les persones que tot seguit es relacionen, ja què no han
presentat la corresponent sol·licitud de renovació de la inscripció
padronal per estrangers, en temps i forma:
Neni Ould Zeidane
M0367632
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Khadijetou Bent Mady Mohamed Lemine
M0350247
Ebou Bumo
X07907225D
Abdou Idriss Dumarou Dahoud
M0337701
Fouad El Hmaidi
X07855651R
Mohamdi Dah Abdel Baghi
M0362753
Daouda Sow
10461433
Mohamed Ben Mini Sidaty
M0354814
Fatimetou Mint Ely Ould M’Hamed
M0327248
2n. Publicar aquest acord al BOP, als efectes de notificació,
oferint els recursos corresponents.
3r. Es computarà com a data la baixa al Padró d’Habitants, per
caducitat, la de la publicació d’aquesta resolució al BOP.
Aquesta resolució esgota la via administrativa pel que, en la seva
contra pot interposar-se davant l’Alcaldia, recurs de reposició
amb caràcter potestatiu i previ a la via contenciosa
administrativa, durant el termini d’un mes comptat des del dia
següent de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que
preveuen els art. 116 i117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment comú, i 52 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.
També pot interposar-se directament recurs contenciós
administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Lleida, durant el termini de dos
mesos, comptant des del dia següent de la recepció d’aquesta
notificació, d’acord amb el que disposen els arts. 10,25 i 46 de la
Llei 299/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
El que notifico als efectes previstos pels arts. 58 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, d règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
i 194 del Reglament d’organització i funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre.
Alfarràs, 5 de maig de 2009
L’alcalde, Josep Mª Torrelles Juvillà

−♦−

la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’administració ambiental i s’adapten els seus annexos, s’ha obert
informació pública durant el termini de 20 dies, perquè aquelles
persones que d’alguna manera es considerin afectades per causa
de l’activitat que hom pretén establir, puguin fer les observacions
pertinents, mitjançant escrit a presentar a la Secretaria d’aquest
Ajuntament.
L’expedient es troba exhibit i pot ésser consultat en hores
laborables en aquestes Oficines Municipals.
Almacelles, 7 de maig de 2009
L’alcalde, Josep Ibarz Gilart

−♦−
AJUNTAMENT D’ALMACELLES
EDICTE

5882

En Josep Dalfó Serret ha sol·licitat d’aquest Ajuntament llicència
ambiental per trasllat d’explotació porcina d’engreix ubicada al
polígon 505, parcel·la 57.
Per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 43 del
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
Intervenció integral de l’Administració ambiental, i s’adapten els
seus annexos i la resta de normativa aplicable, s’exposa a
informació pública pel termini de 20 dies, perquè es pugui
consultar l’expedient en hores d’oficina a la Secretaria de
l’Ajuntament i fer les al·legacions o reclamacions que considerin
oportunes.
Algerri, 7 de maig de 2009
L’Alcalde (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT D’ALMACELLES
5800

Jomalver 2000, SL, ha sol·licitat d’aquesta Alcaldia llicència
d’activitat en règim de comunicació per un aparcament amb 6
places de garatge i 6 trasters en l’edifici situat al C/ de la Mercè
núm. 24-26, d’aquesta localitat.
D’acord amb el que determina el Decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de

5847

Enriqueta Prats Justribó, ha sol·licitat d’aquesta Alcaldia
llicència d’activitat en règim de comunicació per un local per
custòdia i/o jocs infantils (no docent) situat al C/ Carme, núm.
46, d’aquesta localitat.
D’acord amb el que determina el Decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’administració ambiental i s’adapten els seus annexos, s’ha obert
informació pública durant el termini de 20 dies, perquè aquelles
persones que d’alguna manera es considerin afectades per causa
de l’activitat que hom pretén establir, puguin fer les observacions
pertinents, mitjançant escrit a presentar a la Secretaria d’aquest
Ajuntament.
L’expedient es troba exhibit i pot ésser consultat en hores
laborables en aquestes Oficines Municipals.
Almacelles, 8 de maig de 2009
L’alcalde, Josep Ibarz Gilart

−♦−
AJUNTAMENT D’ALMENAR
ANUNCI

AJUNTAMENT D’ALGERRI
EDICTE

EDICTE
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5801

El Ple de la Corporació, en sessió de 27 d’abril de 2009, aprovà
l’expedient de contractació i obertura del procés de licitació de
l’obra que tot seguit s’especifica:
1. Entitat adjudicadora: Ajuntament d’Almenar.
2. Objecte del contracte: “Instal·lació d’enllumenament públic a
Almenar. 2a fase. Subfase A”.
3. Tramitació procediment i forma d’adjudicació
Tramitació ordinària
Negociat amb publicitat
4. Pressupost base de licitació: 288.299,58 euros (IVA inclòs).
5. Garanties
Provisional: no se’n exigeix
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació
6. Obtenció de documentació i informació
Ajuntament d’Almenar. Pl. de la Vila, 10
Telèfon: 973 77 00 13
Fax: 973 77 04 49
e-mail: ajuntament@almenar.ddl.net
Data límit: darrer dia del termini per presentar proposicions.
7. Presentació de sol·licituds per participar i d’ofertes
La sol·licitud per ésser invitat a participar en el procés selectiu es
presentarà a la seu de l’Ajuntament de la manera legalment
prevista i en el termini de 10 dies naturals a comptar des del
següent a la publicació del present anunci al BOP de Lleida. Si
l’últim dia fos dissabte o festiu, el termini finalitzarà el següent
dia hàbil.
S’acompanyarà a la sol·licitud la documentació acreditativa de la
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personalitat de l’entitat jurídica o física i la de la representació
amb la que s’actua.
Les ofertes, juntament amb la documentació exigida per la
clàusula 8a del plec, es presentarà en el termini que indiqui la
invitació que efectuï l’Ajuntament a:
Ajuntament d’Almenar.
Pl. de la Vila, 10
25126 Almenar
També es podran presentar per correu avisant per fax o e-mail de
l’enviament abans de finalitzar el termini de presentació.
8. Despeses d’anuncis
A càrrec de l’adjudicatari fins a 200 euros.
Almenar, 7 de maig de 2009
L’alcalde, Pasqual Izquierdo Torres

−♦−
AJUNTAMENT D’ALT ÀNEU
ANUNCI

6421

Sobre aprovació d’un plec de clàusules
i contractació d’una obra.
Aprovat per aquesta corporació, en sessió ordinària de 19 de
maig de 2009, el plec de clàusules que han de regir la
contractació per procediment obert i concurs, tràmit d’urgència
de l’obra que es detalla a continuació, i atès l’article 277 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual s’aprova el text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, s’exposa
al públic per un termini de 8 dies hàbils, a comptar de l’endemà
de l’última de les publicacions d’aquest anunci en el BOP i en el
perfil del contractant, per tal que s’hi puguin presentar possibles
reclamacions. Si no s’hi presenten reclamacions durant el període
d’informació pública, el plec de clàusules s’entendrà
definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.
Simultàniament, s’anuncia el concurs públic:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d’Alt Àneu
b) Número d’obra: 2008/14
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: “Abastament i distribució d’aigua
potable al nucli de Son i pavimentacions i electrificació als nuclis
de Son i de Sorpe”
3. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d’Alt Àneu
b) Domicili: Av. Port de la Bonaigua, 9. 25587 – València d’Àneu
c) Telèfon: 973 626 038
d) Fax: 973 626 341
e) Correu electrònic: ajuntament@altaneu.ddl.net
f) Perfil del contractant: altaneu.ddl.net
4. Termini de presentació de propostes
Durant els 10 dies hàbils següents a comptar de l’endemà de
l’última de les publicacions d’aquest anunci en el BOP i en el
perfil del contractant.
València d’Àneu, 20 de maig de 2009
L’alcalde, Josep M. Costansa Abadia

−♦−
AJUNTAMENT D’ARBECA
EDICTE
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5883

Normativa reguladora: Article 169.1 del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i article 20.1 del RD 500/1990.
Pressupost general, exercici de 2009
A la Intervenció d’aquesta Entitat Local i de conformitat amb el
que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i

169.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el
pressupost general per a l’exercici 2009, aprovat inicialment pel
Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 8 de maig de 2009.
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa
l’article 170.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels
motiu enumerats en el punt 2 de l’article 151, podran presentar
reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: 15 dies hàbils
a partir del següent de la data de la publicació d’aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província
b) Oficina de presentació: Registre General
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es
considerarà definitivament aprovat.
Arbeca, 12 de maig de 2009
L’alcalde, Joan Miquel Simó i Falcó

−♦−
AJUNTAMENT D’ARBECA
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

5922

1. Entitat adjudicadora
Ajuntament d’Arbeca.
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
2. Objecte del contracte
Tipus de contracte: gestió de servei públic.
Descripció de l’objecte: gestió del servei de residència assistida i
centre de dia.
BOP i data de publicació de l’anunci de licitació: número 25, de
19 de febrer de 2009.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: públic.
4. Adjudicació
Data: 22 d’abril.
Contractista: Llar Residència per a Gent Gran i Centre de Dia
Medina, SL.
Nacionalitat: espanyola.
Contra l’anterior acord que és definitiu en via administrativa
poden interposar-se de forma optativa i no simultània un dels
següents recursos:
a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan
que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent a aquell en el què rebeu la present notificació,
amb els requisits de l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, i de conformitat amb el que determinen els articles
116 i 117 del mateix text legal
La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el
termini d’un mes i contra aquesta resolució expressa podreu
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu
notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini
d’un mes des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat
per silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs
davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de
sis mesos.
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que
s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la recepció de la present notificació davant els
Jutjats contenciosos administratius de Lleida
Arbeca, 13 de maig de 2009
L’alcalde, Joan Miquel Simó i Falcó

−♦−
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AJUNTAMENT D’ARBECA
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

AJUNTAMENT DE BASSELLA
5923

1. Entitat adjudicadora
Ajuntament d’Arbeca.
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
2. Objecte del contracte
Tipus de contracte: cessió d’un dret de superfície.
Descripció de l’objecte: cessió d’un dret de superfície de la finca
urbana propietat de l’Ajuntament d’Arbeca per a la construcció i
ampliació i posterior gestió d’una residència assistida i centre de
dia.
BOP i data de publicació de l’anunci de licitació: BOP número
25, de 19 de febrer.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: públic.
4. Adjudicació definitiva
Data: 22 d’abril de 2009.
Contractista: Llar Residència per a Gent Gran i Centre de Dia
Medina, SL.
Nacionalitat: espanyola.
Preu de l’adjudicació: 500 euros de cànon anual.
Contra l’anterior acord que és definitiu en via administrativa
poden interposar-se de forma optativa i no simultània un dels
següents recursos:
a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan
que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent a aquell en el què rebeu la present notificació,
amb els requisits de l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, i de conformitat amb el que determinen els articles
116 i 117 del mateix text legal
La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el
termini d’un mes i contra aquesta resolució expressa podreu
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu
notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini
d’un mes des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat
per silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs
davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de
sis mesos.
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que
s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la recepció de la present notificació davant els
Jutjats contenciosos administratius de Lleida
Arbeca, 13 de maig de 2009
L’alcalde, Joan Miquel Simó i Falcó

−♦−
AJUNTAMENT DE LES AVELLANES I SANTA LINYA
ANUNCI

5849

Per acord del Ple extraordinari de 8 de maig de 2009, s’amplia el
termini per la presentació d’al·legacions a l’aprovació inicial del
pla d’ordenació municipal de Les Avellanes i Santa Linya, el
termini acabarà el dia 15 de juny del 2009.
Durant l’esmentat termini podrà ser examinat per qualsevol
interessat en les dependències municipals perquè es formulin les
al·legacions que s’estimin pertinents.
Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les
quals suposin modificació del règim urbanístic vigent. Les àrees
afectades són les següents: les que consten al plànol 1.6 del
POUM, delimitació cadastral àmbit suspensió de llicències.
Les Avellanes, el 9 de maig de 2009
L’Alcaldessa (il·legible)

−♦−

ANUNCI

5850

El Ple de l’Ajuntament, en data 22 d’abril de 2009, ha adoptat
l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública els
projectes d’obres municipals ordinàries titulats:
- Línia aèria subterrània 25 kV a nou Centre de Transformació
Rural (CTRP) “Serinyana” per redactat per l’enginyer tècnic
industrial Sr. Gaspar González Saborido (col·legiat número
17.371), amb un pressupost d’execució per contracte de cent un
mil vuitanta-cinc euros amb seixanta-set cèntims d’euro
(101.085,67 ).
- Xarxa soterrada de BT 0,4 kV alimentada del CT “Serinyana” a
Bassella, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Gaspar
Gonzalez Saborido (col·legiat número 17.371), amb un
pressupost d’execució per contracte de quinze mil vuit-cents
vint-i-cinc euros amb vint-i-cinc cèntims d’euro (15.825,25 ).
- Pou de captació d’aigua subterrània per a l’abastament dels
nuclis de Guardiola i Mirambell (Bassella) redactat per
l’arquitecte, Sr. Joan Carol Gilibert (col·legiat número 20626-1),
amb un pressupost d’execució per contracte de seixanta-sis mil
nou-cents vuit euros amb vint-i-cinc cèntims d’euro (66.908,25
).
Els projectes els pot consultar qualsevol interessat a les oficines
municipals durant el termini d’informació pública que serà de 30
dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al
BOP.
Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els
interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al
paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Si un cop transcorregut el termini d’informació pública, no es
presenten al·legacions ni reclamacions, l’acord inicial s’entendrà
amb caràcter definitiu.
Bassella, 11 de maig de 2009
L’alcalde, Xavier Esteve Bach

−♦−
AJUNTAMENT DE BASSELLA
EDICTE

5851

Delegació a favor de l’Alcaldia de la competència de
l’adjudicació definitiva de les contractacions de les obres i altres.
Es fa saber que el Ple municipal en sessió extraordinària,
realitzada el dia 9 de maig de 2009, va adoptar, entre altres, el
següent acord:
“Delegació del Ple en l’Alcaldia de l’adjudicació definitiva de les
contractacions municipals, quan no hi hagi variació de les
circumstàncies de l’adjudicació definitiva respecte de
l’adjudicació provisional realitzada pel Ple.
Es dóna compte de la proposta d’Alcaldia de delegar en
l’Alcaldia l’adjudicació definitiva de les contractacions que són
competències del Ple. Amb aquesta proposta es pretén agilitar el
procediment de contractació, de manera que les adjudicacions
provisionals que són competència del Ple les resolgui aquest
òrgan, però les adjudicacions definitives les resolgui l’Alcaldia
en tots els casos en què l’adjudicació definitiva hagi de fer-se en
favor de la persona o empresa que va resultar adjudicatària
provisionalment, per no haver-se produït cap modificació en les
circumstàncies de l’adjudicació, ja que en aquests casos el ple ja
ha tingut coneixement, en una primera instància, de la
contractació que es pretén.
D’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, són competència
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del Ple tant l’adjudicació provisional com la definitiva de les
contractacions d’obres, de subministraments, de serveis, de
gestió de serveis públics, dels contractes administratius especials
i dels contractes privats quan el seu import superi el deu per cent
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la
quantitat de sis milions d’euros, i les de caràcter plurianual quan
la durada superi els quatre anys o, si no la supera, quan l’import
acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, o
l’import assenyalat; i també, els contractes de col·laboració.
D’acord amb l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
abans esmentada, en els processos de contractació l’òrgan de
contractació ha d’acordar l’adjudicació provisional en resolució
motivada i, posteriorment, en els terminis que s’hi assenyalen, ha
de realitzar l’adjudicació definitiva. Segons l’apartat 5 d’aquest
article, l’adjudicació definitiva s’ha de fer a la persona o empresa
licitadora que hagués resultat adjudicatària provisionalment,
sempre que hagi presentat la documentació exigida pel plec de
clàusules i la garantia exigida. En cas contrari, l’òrgan de
contractació pot realitzar una nova adjudicació provisional o bé
una nova convocatòria, en els termes exigits per aquest article.
De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i altra normativa
concordant, el Ple de la corporació pot delegar l’exercici de les
pròpies atribucions en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local,
sempre que no es trobin dins les matèries indelegables previstes
a l’article 22.4 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Entre aquestes matèries
indelegables no es troben les competències en matèria de
contractació que corresponen al Ple.
El Ple, per unanimitat dels membres presents, reunint el quòrum
de majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, exigida en l’art. 57 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, acorda:
Primer. Delegar en l’Alcaldia l’adjudicació definitiva de les
contractacions d’obres, de subministraments, de serveis, de
gestió de serveis públics, dels contractes administratius especials
i dels contractes privats quan el seu import superi el deu per cent
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la
quantitat de sis milions d’euros, i les de caràcter plurianual quan
la durada superi els quatre anys o, si no la supera, quan l’import
acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, o
l’import assenyalat, i també dels contractes de col·laboració,
sempre que la persona o empresa que hagi de resultar
adjudicatària definitiva de la contractació sigui la mateixa a la
qual es va adjudicar provisionalment la contractació, per no
haver-se produït cap modificació en les circumstàncies de
l’adjudicació.
De conformitat amb allò que estableix l’article 51.2 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals, aquesta delegació tindrà efectes des del dia següent a
l’adopció d’aquest acord.
Segon. Fer públic aquest acord mitjançant edicte que s’ha de
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercer. Fer constar que contra aquest acord, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la seva 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
al de la seva notificació”.
El que és fa públic per a general coneixement.

Bassella, 11 de maig de 2009
L’alcalde president, Xavier Esteve Bach

−♦−
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’URGELL
EDICTE

5892

Aprovació d’uns convenis de col·laboració urbanística.
El Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell, en sessió ordinària
de 30 de desembre de 2008, va aprovar els convenis de
col·laboració urbanística a signar entre l’Ajuntament de Bellcaire
d’Urgell i els Ajuntaments de Penelles i de Bellmunt d’Urgell,
per tal de concentrar el desenvolupament industrial en el sector
de la Filella, SUD-2, la qual cosa se sotmet a informació pública
pel termini d’un (1) mes, de conformitat amb els articles 8.3 i
98.4 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb la inserció del
corresponent anunci en el BOP, en el DOGC i en el Tauler
d’anuncis de la Corporació, a efectes de possibles al·legacions,
transcorregut el qual sense que se’n hagin presentat, aquest acord
esdevindrà definitiu.
Bellcaire d’Urgell, 28 de gener de 2009
L’alcalde, Xavier Bergé Mediavilla

−♦−
AJUNTAMENT DE BELLVER DE CERDANYA
EDICTE

5881

Urbanisme. aprovació inicial projecte d’obra
Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 180/2009, de data 5 de
maig, es va aprovar inicialment el projecte d’obra per a la
instal·lació de cloració i telecontrol al dipòsit de Bor (núm. exp:
062/2009), amb un pressupost de contracte per import de
40.813,96 euros, IVA inclòs, redactat per la mercantil Sorea, SA.
L’expedient s’exposa a informació pública pel termini de trenta
dies, durant el qual tots els interessats poden consultar-lo a la
Secretaria de l’Ajuntament i presentar les al·legacions i
reclamacions que tinguin per convenient. La no presentació de
reclamacions o al·legacions comportarà l’aixecament a definitiu
de l’Acord inicialment aprovat.
Bellver de Cerdanya, 5 de maig de 2009
L’alcalde, F. Xavier Porta i Pous

−♦−
AJUNTAMENT DE BELLVÍS
EDICTE

6028

Havent-se exposat al públic el pressupost per a l’exercici 2009,
la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball, segons
s’anuncia en el BOP número, 46 de data 2 d’abril de 2009, i
aprovat definitivament, es fa públic a continuació el pressupost
resumit per capítols, la plantilla orgànica i la relació de llocs de
treball, d’acord amb el que preveu l’article 169.3 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i l’article 28 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des
del dia següent de la seva publicació, d’acord amb el que
estableix l’article 10 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.
PRESSUPOST D’INGRESSOS
EUROS

Capítol I

Impostos directes .................................................................529.000,00
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EUROS

Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V

Impostos indirectes ................................................................50.000,00
Taxes i altres ingressos........................................................338.905,00
Transferències corrents........................................................624.410,00
Ingressos patrimonials ................................................................800,00
Total pressupost d’ingressos .............................................1.543.115,00

PRESSUPOST DE DESPESES
EUROS

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol IX
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Despeses de personal .........................................................383.900,00
Despeses en béns corrents i serveis...................................703.200,00
Despeses financeres..............................................................29.000,00
Transferències corrents........................................................339.015,00
Inversions reals ......................................................................57.000,00
Passius financers ...................................................................31.000,00
Total pressupost de despeses...........................................1.543.115,00

PLANTILLA ORGÀNICA
1. Funcionaris de carrera
I) Funcionaris d’habilitació nacional
1. Secretari interventor. Grup de classificació: B. Nivell de
complement de destí: 26. Complement específic: sí.
II) Escala d’administració general
C) Subescala auxiliar
1. Auxiliar administratiu. Grup de classificació: D. Nivell de
complement de destí: 18. Complement específic: sí.
3. Auxiliars administratius. Grup de classificació: D. Nivell de
complement de destí: 16. Complement específic: sí.
III) Escala d’administració especial
B) Subescala de serveis especials
a) Classe: Policia local
1. Agent. Policia Local. Grup de classificació: E. Nivell de
complement de destinació: 13. Complement específic: sí.
2. Personal laboral
Número de llocs: 1. Denominació del lloc: vigilant. Categoria
professional: vigilant. Durada del contracte: indefinida.
Número de llocs: 1. Denominació del lloc: encarregat biblioteca.
Categoria professional: auxiliar administratiu. Durada del
contracte: indefinida.
Número de llocs: 1. Denominació del lloc: Brigada. Categoria
professional: Capatàs. Durada del contracte: indefinida.
Número de llocs: 1. Denominació del lloc: Brigada. Categoria
professional: Peó. Durada del contracte: indefinida.
Número de llocs: 1. Denominació del lloc: Brigada. Categoria
professional: Peó. Durada del contracte: temporal.
Número de llocs: 1. Denominació del lloc: Brigada. Categoria
professional: Oficial 1a. Durada del contracte: temporal.
Número de llocs: 1. Denominació del lloc: Vigilant poliesportiu.
Categoria professional: vigilant. Durada del contracte:
indefinida.
Número de llocs: 2. Denominació del lloc: Socorrista piscines.
Categoria professional: socorrista. Durada del contracte:
temporal.
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
1. De personal funcionari de carrera
Número d’ordre: 1. Lloc de treball: secretari interventor. Grup de
classificació: B. Nivell de complement de destinació: 26. Titular:
V. Miquel. Sistema de provisió: concurs.
Número d’ordre: 2. Lloc de treball: auxiliar administratiu. Grup
de classificació: D. Nivell de complement de destinació: 18.
Titular: Ma. C. López. Sistema de provisió: oposició.
Número d’ordre: 3. Lloc de treball: auxiliar administratiu. Grup
de classificació: D. Nivell de complement de destinació: 16.
Titular: M. Navarro. Sistema de provisió: concurs oposició.
Número d’ordre: 4. Lloc de treball: auxiliar administratiu. Grup
de classificació: D. Nivell de complement de destinació: 16.
Titular: S. Sabaté. Sistema de provisió: concurs oposició.

Número d’ordre: 5. Lloc de treball: auxiliar administratiu. Grup
de classificació: D. Nivell de complement de destinació: 16.
Titular: vacant. Sistema de provisió: concurs oposició.
Número d’ordre: 6. Lloc de treball: agent. Grup de classificació:
E. Nivell de complement de destinació: 13. Titular: vacant.
Sistema de provisió: concurs oposició.
2. De personal laboral
Número d’ordre: 1. Lloc de treball: vigilant. Categoria
professional: vigilant. Titular: M. Boté. Tipus de contractació:
indefinida.
Número d’ordre: 2. Lloc de treball: encarregat de biblioteca.
Categoria professional: auxiliar administratiu. Titular: M.
Castelló. Tipus de contractació: indefinida.
Número d’ordre: 3. Lloc de treball: Brigada. Categoria
professional: capatàs. Titular: J. Gilabert. Tipus de contractació:
indefinida.
Número d’ordre: 4. Lloc de treball: Brigada. Categoria
professional: oficial 1a. tractor. Titular: J. Ma. Tomàs. Tipus de
contractació: indefinida.
Número d’ordre: 5. Lloc de treball: Brigada. Categoria
professional: peó. Titular: Isidre Talarn. Tipus de contractació:
temporal.
Número d’ordre: 6. Lloc de treball: Brigada. Categoria
professional: peó. Titular: Ignasi Solsona. Tipus de contractació:
temporal.
Número d’ordre: 8. Lloc de treball: vigilant poliesportiu.
Categoria professional: vigilant. Titular: M. López. Tipus de
contractació: indefinida.
Número d’ordre: 9. Lloc de treball: piscines municipals.
Categoria professional: socorrista. Titular: vacant. Tipus de
contractació: temporal.
Número d’ordre: 10. Lloc de treball: piscines municipals.
Categoria professional: socorrista. Titular: vacant. Tipus de
contractació: temporal.
Bellvís, 13 de maig de 2009
L’alcalde, Francesc Fabregat i Talarn

−♦−
AJUNTAMENT DE CASTELLDANS
EDICTE

5857

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 12 de maig de 2009, ha
aprovat inicialment l’expedient de modificació de crèdit 1/09,
finançat mitjançant generació de crèdit per ingressos
extraordinaris del Fons d’Inversió Local, del pressupost vigent.
S’exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament, durant un
termini de 15 dies hàbils, durant el qual s’admetran reclamacions
davant d’aquesta Corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.
Castelldans, 12 de maig de 2009
L’Alcalde (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
EDICTE

5811

Aprovació definitiva d’una ordenança
Publicat al BOP de Lleida número 41, de 21 de març de 2009, al
DOGC número 5342, de 19 de març de 2009, i al Tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament l’acord d’aprovació inicial de
l’ordenança municipal sobre recollida i tractament de residus
urbans, no s’han presentat ni reclamacions ni suggeriments
durant el termini de 30 dies en què ha estat exposat al públic.
Així, d’acord amb el que disposa l’art. 49.c) 2n de la Llei 7/1985,
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de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, l’acord
d’aprovació inicial esdevé definitiu.
Contra aquest acord definitiu es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació del
present anunci en el BOP de Lleida.
Tal com disposa l’art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local, es publica el text íntegre
de l’ordenança.
Cervià de les Garrigues, 6 de maig de 2009
L’alcalde, Josep Ma. Camps i Balagué
ORDENANÇA MUNICIPAL
Sobre recollida i tractament dels residus urbans
CAPÍTOL PRELIMINAR
Definicions
Article 1
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança municipal és el
Municipi de Cervià de les Garrigues en tota la seva extensió.
Article 2
L’objecte de l’ordenança és establir les bases necessàries per
assolir un adequat funcionament en la prestació d’aquest servei
públic municipal de recollida de residus i entre tots aconseguir
una bona imatge del poble.
Article 3
La recollida dels residus es farà de forma selectiva en cinc
fraccions amb els seus corresponents contenidors amb un
contenidor separat per a cadascuna de les fraccions a recollir:
A) Rebuig
Totes les matèries que no estiguin incloses a les altres fraccions
descrites.
B) Paper i cartró
Diaris, revistes, fulletons, capses de cartró de tot tipus, que no
tinguin adherit cap revestiment plàstic.
C) Envasos de plàstic, tetrabrics i de metall (llaunes)
Tots aquells que no hagin contingut substàncies perilloses, com
productes de neteja, medicaments, dissolvents, pintures, olis
minerals, combustibles, embalatges plàstics, papers o cartrons
amb revestiment plàstic adherit.
D) Orgànica
Totes les restes de productes vegetals i animals, restes d’aliments,
paper de cuina usat, petites restes de poda (gespa, fullaraca, ...),
amb excepció expressa per raons sanitàries, dels excrements
d’animals i els cabells tant humans com d’animals.
E) Envasos de vidre
Tota mena d’envasos de vidre, sense taps de plàstic, suro o metall
que no hagin contingut substàncies perilloses com en el cas dels
envasos de plàstic. No es podran dipositar fluorescents, bombetes
o vidre pla (de les finestres).
G) Medicaments
En els Centres Autoritzats per a tal fi (Farmàcies, Centres
Sanitaris i/o Gestors Autoritzats)
Article 4
En la generació dels residus es considerarà l’existència de dues
categories de productors d’aquests: a) particulars i b) comercials
i/o industrials.
A) Són productors particulars els veïns i veïnes residents o
transeünts al municipi de Cervià de les Garrigues
B) Són productors comercials i/o industrials tots aquells que
tenen una llicència d’activitat vigent emesa per l’Ajuntament de
Cervià de les Garrigues
CAPÍTOL PRIMER
De la recollida particular
Article 5
Els veïns, veïnes i els transeünts hauran de dipositar els residus
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domèstics que puguin generar en el corresponent contenidor
adequat segons la fracció que sigui i que prèviament hauran
d’haver seleccionat de forma ordenada en origen.
Article 6
La fracció orgànica i la fracció de rebuig s’hauran de dipositar en
les corresponents bosses degudament tancades.
Article 7
La fracció corresponent al cartró i al paper s’haurà de plegar i
dipositar a l’interior del corresponent contenidor, estant
totalment prohibit dipositar aquests residus a l’exterior dels
contenidors.
Article 8
La resta de fraccions s’hauran de dipositar a l’interior dels
contenidors corresponents a cadascuna d’aquestes: envasos de
plàstic, sense taps metàl·lics en el contenidor destinat a tal fi, i
vidre, sense taps, en el destinat al vidre.
Article 9
Les diferents fraccions de residus domèstics es podran dipositar
a qualsevol hora del dia (durant les 24 hores) en els contenidors
corresponents a cadascuna d’aquelles.
CAPÍTOL SEGON
De la recollida comercial i/o industrial
Article 10
Totes les indústries i comerços que sol·licitin llicència d’obertura
a partir de la data d’aprovació d’aquesta ordenança, estaran
obligats, per tal d’obtenir l’esmentada llicencia, a presentar un
Pla de recollida i tractament selectiu de residus sòlids urbans
(RSU) previst a la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de
la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
Article 11
Les indústries i comerços que hagin obtingut la llicència amb
anterioritat, disposaran d’un termini de sis mesos, a partir de
l’aprovació d’aquesta ordenança, per tal de presentar un Pla de
recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans (RSU).
Article 12
Les indústries i comerços que tinguin aquest pla aprovat,
quedaran exemptes del pagament de la taxa corresponent a la
recollida i tractament i eliminació dels RSU, restant obligades al
compliment estricte del pla aprovat. En cas d’incompliment
d’aquesta obligació, per utilització del sistema de recollida,
tractament i eliminació municipals, sense previ conveni i
pagament de la taxa corresponent establerta, els serà d’aplicació
la sanció corresponent augmentada en un grau
Article 13
Les indústries i comerços que ho sol·licitin podran acollir-se al
pla de recollida i tractament de RSU municipal, i comportarà el
pagament de la taxa corresponent establerta a tal efecte.
CAPÍTOL TERCER
De la recollida de voluminosos
Article 14
Els objectes voluminosos que s’inclouen en aquest servei de
recollida seran sempre d’origen domèstic i no formaran part del
continent de l’habitatge. No es recollirà runa, bastiments, piques,
banyeres, radiadors o calderes, finestres ni portes. Tampoc seran
objecte de recollida d’aquest servei gàbies d’animals,
pneumàtics, bateries, caixes de fruita, palets, bidons o sacs.
Així, els objectes que s’inclouen en aquest servei de recollida
són:
Electrodomèstics: màquines de rentar, cuines, televisors,
frigorífics i altres electrodomèstics.
Mobles i andrònimines: armaris, taules, somiers, cadires, sofàs,
matalassos, estufes...
Equips d’electrònica i ofimàtica: ordinadors, monitors,
impressores...
Altres elements domèstics: bicicletes i joguines.
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Article 15
Els particulars que ho desitgin podran dipositar aquest tipus de
residus, pels seus propis medis i sense cap cost, al punt de
recollida de voluminosos que l’ajuntament té habilitat. A aquest
efecte cal trucar prèviament a l’oficina municipal per tal de
facilitar la relació dels elements a dipositar i sol·licitar l’obertura
de l’esmentat indret.
Article 16
Queda totalment prohibit el dipòsit i/o abocament de qualsevol
tipus d’andròmines, mobles, electrodomèstics, runes, o restes de
qualsevol tipus dins del terme municipal, efectuat per empreses
i/o veïns, residents o forans.
Article 17
Les empreses hauran d’estar al que especifica el capítol segon
d’aquesta ordenança.
CAPÍTOL QUART
De les infraccions
Article 18
Les infraccions a aquestes ordenances es classifiquen en lleus,
greus i molt greus.
A) Es consideraran infraccions lleus:
- El dipòsit dels residus dins els contenidors de les fraccions
orgàniques o de rebuig, per part dels particulars, sense la
corresponent bossa.
- No fer la selecció prèvia dels residus.
- Dipositar els residus en el contenidor que no li correspon.
- Dipositar els residus fora del contenidor, amb o sense la bossa.
B) Es consideraran infraccions greus:
- La reincidència per més de dos cops en un mes en les
infraccions lleus.
- Abandonar restes de qualsevol tipus a la via pública o en
qualsevol lloc del municipi fora dels llocs expressament
determinats i autoritzats a l’efecte.
- El dipòsit de residus de qualsevol tipus, per part dels comerços
i/o indústries no autoritzats, en els contenidors municipals.
C) Es consideraran infraccions molt greus:
- La reincidència per més de dos vegades en un mes en les
infraccions greus.
- El dipòsit de residus qualificats de perillosos en els contenidors,
tant per part de particulars com dels comerços i/o indústries, o
l’abandonament dels mateixos a la via pública o en qualsevol
indret del municipi que no estigui expressament autoritzat per a
tal fi.
CAPÍTOL CINQUÈ
De les sancions a les infraccions
Article 19
Les sanciones previstes per a les infraccions tipificades en el
capítol anterior seran les següents:
A) Als particulars:
1. Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de 60 a
180 euros.
2. Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de 181 a
1000 euros.
3. Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa de
1.001 a 3.000 euros.
B) Als comerços i/o indústries:
1. Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de 600 a
2.000 euros.
2. Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de 2.001
a 6.000 euros.
3. Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa de
6.001 a 12.000 euros.
4. La reincidència en les infraccions molt greus, a més a més de

la multa corresponent, podrà comportar la revocació de la
llicència d’activitat.
Article 20
En la graduació per la determinació de les sancions aplicables
dintre de cada categoria (minim-maxim) és tindrà en compte els
criteris objectius i subjectius que poden ésser considerats
separadament o conjuntament i que són els previstos als articles
80 i 81 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, modificada per la Llei
15/2003, de 13 de juny de residus.
Article 21
La imposició de la corresponent sanció que ajustarà a les normes
sobre procediment vigents a Catalunya i a la Llei 6/1993, de 15
de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny de
residus, no evitarà en cap cas que l’autoritat competent, en el seu
cas, doni compte als organismes superiors de la infracció per tal
de que actuïn en conseqüència. Igualment es sotmet a aquesta
legislació l’aplicació de mesures cautelars i multes coercitives.
Article 22
S’estableix una bonificació del 30% de l’import de la sanció
proposada al butlletí de denuncia per l’agent de l’autoritat pel
supòsit de que la persona física, jurídica denunciada procedeixi a
l’abonament del seu import abans de que es dicti la corresponent
resolució administrativa.
Article 23
Contra les sancions que es puguin imposar, tant els particulars
com els comerços i/o indústries, podran interposar els recursos
administratius i judicials contemplats dintre de l’ordenament
jurídic aplicable.
Article 24
Pel que fa referència a la prescripció de les infraccions i de les
sancions s’estarà al que disposa al capítol vuit del títol tercer de
la Llei 6/1993, de 15 de juliol, modificat per la Llei 15/2003,
reguladora dels residus
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació íntegra.

−♦−
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
EDICTE

5818

Aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança
Publicat al BOP de Lleida número 41, de 21 de març de 2009, al
DOGC número 5342, de 19 de març de 2009, i al Tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament l’acord d’aprovació inicial de la
creació del fitxer de videovigilància del punt de recollida de
voluminosos i la modificació de l’ordenança municipal de
creació de fitxers de dades de caràcter personal, no s’han
presentat ni reclamacions ni suggeriments durant el termini de 30
dies, en què ha estat exposat al públic. Així, d’acord amb el que
disposa l’article 49.c) 2n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local, l’acord d’aprovació
inicial esdevé definitiu.
Contra aquest acord definitiu es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació del
present anunci en el BOP de Lleida.
Tal com disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local, es publica el text íntegre
del fitxer que s’incorpora a l’Annex de l’ordenança (punt 8è).
Cervià de les Garrigues, 6 de maig de 2009
L’alcalde, Josep Ma. Camps i Balagué
8. Fitxer de videovigilància que conté
dades de caràcter personal
- Responsable del Fitxer: Ajuntament de Cervià de les Garrigues.
- Finalitat: fitxer de videovigilància que té com a finalitat el
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control de la correcta utilització del punt de recollida de
voluminosos.
- Afectats: persones físiques que accedeixen a la zona vigilada.
- Procediment de recollida: enregistrament en vídeo a través
d’una camera incorporada al sistema de videovigilància.
- Tipus de dades: el fitxer de videovigilància, d’estructura
automatitzada, conté només imatges.
- Nivell de seguretat: nivell bàsic.
- Exercici de drets: C/ Francisco Palau, 1 25460 Cervià de les
Garrigues (Lleida).
- Cessions previstes: només es preveu la cessió de les imatges de
videovigilància a les forces i cossos de seguretat en cas
d’investigacions relatives a infraccions penals.

−♦−
AJUNTAMENT DE LA COMA I LA PEDRA
ANUNCI

5879

Per acord de Ple, de data 4 de maig de 2009, es va aprovar
provisionalment l’adquisició del bé immoble de la Rectoria de la
Pedra, el que es publica als efectes de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de la Coma i la Pedra
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 34/2009/441
2. Objecte del contracte
Rectoria de la Pedra i terreny que l’envolta, situat al nucli de la
Pedra (sota l’església i castell de la Pedra).
3. Tramitació i procediment
Adquisició de bé a títol onerós per procediment negociat.
4. Preu del contracte
265.315,52 euros i 42.450,48 euros, d’IVA.
5. Adjudicació provisional
a) Data: 4 de maig de 2009
b) Contractista: Bisbat de Solsona
6. Pel cas que no es presenti cap reclamació l’acord provisional
s’elevarà automàticament a definitiu.
La Coma i la Pedra, 8 de maig de 2009
L’alcalde, Marc Escarré Sala

−♦−

AJUNTAMENT DE LA FULIOLA

5838

El Ple de l’Ajuntament de Farrera, en sessió extraordinària de
data 29 abril de 2009, va aprovar inicialment el Pla Director
d’Abastaments d’Aigua del municipi de Farrera, redactat per
l’empresa Comei, SL.
L’acord se sotmet a informació pública per un període de 30 dies,
durant els quals es podrà examinar i formular-hi les reclamacions
i al·legacions que hom cregui convenient.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat
reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial s’elevarà
automàticament a definitiu, sense necessitat d’ulterior acord.
Burg, 4 de maig de 2009
L’alcalde, Jordi Caselles i Juanbaró

−♦−
AJUNTAMENT DE FARRERA
EDICTE

−♦−
EDICTE

AJUNTAMENT DE FARRERA
EDICTE

inicialment el Plec de condicions per a la concessió mitjançant
concurs obert d’una llicència d’autotaxi.
La qual cosa se sotmet a informació pública per un termini de 20
dies hàbils, d’acord amb l’article 277 del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, perquè es puguin presentar
al·legacions o reclamacions. Si no es presenten al·legacions o
reclamacions s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat
d’ulterior acord.
Simultàniament es convoca licitació pública per a la concessió de
la llicència d’autotaxi.
1. Dades
Concessió d’una llicència d’autotaxi.
2. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
3. Obtenció de documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Farrera.
Domicili: plaça de les Escoles, s/n.
Localitat i codi postal: Burg 25595.
Telèfon: 973 622025.
Fax: 973 622292.
4. Presentació d’ofertes
Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors al de
la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida. Si el dia final fos dissabte o festiu, es clourà
l’indicat termini el primer dia hàbil posterior.
Documentació que s’ha de presentar: la que detalla el plec de
condicions.
Lloc de presentació: el que s’indica al punt 3.
5. Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic i
tindrà lloc a la sala d’actes de la Corporació, a les 12 hores del
dia hàbil següent al de la finalització del termini assenyalat per la
presentació de pliques. Si aquest dia fos dissabte s’ajornarà al
següent dia hàbil.
Burg, 4 de maig de 2009
L’alcalde, Jordi Caselles i Juanbaró

5863

El Ple de la Corporació municipal en sessió extraordinària
número 2/2009, de data 13 de març de 2009, va aprovar

5913

La Junta de Govern Municipal en sessió ordinària, del dia 5 de
maig de 2009, aprovà el Pla director del servei municipal
d’abastament d’aigua de la Fuliola, redactat per l’empresa Sorea.
Per a coneixement general i a efectes d’examen i possibles
reclamacions, si és el cas, l’esmentat Pla se sotmet al tràmit
d’informació pública pel termini de 30 dies, durant els quals
restarà exposat al públic a les Oficines municipals, durant
l’horari d’oficina.
La Fuliola, 7 de maig de 2009
L’alcaldessa, Maria Teresa Pallàs i Pérez

−♦−
AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA
EDICTE

5878

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

NIE / PASSAPORT

Suman, Vasile...........................................................................................X08894425A
Zancianu, Toader......................................................................................X08894273N
Croitoru, Gheorge.....................................................................................Y00053936S
Pinzariu, Ioan ...........................................................................................X08894346Q
Mihaica, Mihai..........................................................................................X09797979W
Ursaru, Ioan .............................................................................................X08894624H
Greu, constantin .......................................................................................X08894581K
Ghiorghita, Severin .......................................................................................10821344
Dumitrescu, Vasile ...................................................................................X09798131Q
Stanila, Dragomir......................................................................................X09798058N
Domínguez Gil, Isabel ..............................................................................74.835.553Q
Oprinoiu, Gica ..........................................................................................X09798131Q

La Granadella, 12 de maig de 2009
L’alcalde, Pere Miquel Guiu Vidal

−♦−

La Guingueta, 20 de maig de 2009
L’alcalde, Josep Antoni Cervós Costansa

−♦−
AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
ANUNCI

5819

Sol·licitud de llicència en sòl no urbanitzable
L’empresa Agromoré Solar, SL ha presentat en aquest
Ajuntament un projecte d’ampliació d’una granja porcina situada
al polígon 11, parcel·la 45 del terme municipal d’Ivars d’Urgell.
En compliment del que preveu l’article 49.a del Text refós de la
Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, en
tractar-se d’una construcció pròpia d’una activitat ramadera a què
es refereix l’article 47.6.a) i superar els llindars que estableix el
planejament urbanístic general, s’exposa al públic l’expedient
per termini d’un mes comptador des de la publicació d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província, al efectes que els
interessats legítims puguin presentar les observacions i les
al·legacions que creguin adients.
Ivars d’Urgell, 4 de maig de 2009
L’alcaldessa, en funcions, Montse Coma i Ribera

−♦−

AJUNTAMENT DE LA GUINGUETA
EDICTE
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AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
6355

Per Decret de l’Alcaldia número 53/2009, d’aquesta mateixa
data, s’ha resolt el següent:
El BOE número 128 de 30 de maig de 2005 , ha publicat la
resolució de 28 d’abril de 2005 , de la presidenta de l’Institut
Nacional d’Estadística i del director general de Cooperació Local
per al qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre
el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions
padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de
residència permanent que no siguin renovades cada dos anys.
Atès que l’INE mitjançant la incidència 111 ha comunicat les
persones als quals caduca la inscripció d’empadronament.
Atès que s’ha adreçat un escrit a l’ interessat el qual no s’ha pogut
notificat atès que no es troba al domicili on consta empadronat.
Atès que la renovació exigeix un acte exprés mitjançant el qual
el ciutadà o el seu representant manifesti la voluntat expressa de
renovar el padró.
Atès que aquest acte no s’ha portat a terme.
Atès el que es preveu a l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú i 16 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local .
He resolt
Declarar la caducitat de la inscripció d’empadronament de la
persona que es relaciona a continuació i donar-la de baixa del
padró municipal d’habitants :
NILSON XAVIER DE GODOY amb passaport 139486
Notificar aquesta resolució mitjançant la publicació d’edictes al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al BOP .
Notificar-ho a l’INE.
Recursos
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar potestativament recurs de reposició davant
l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des de la
present notificació, o bé, directament, recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida, en el termini de dos mesos. Tot això sense perjudici de
que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.

EDICTE

5823

Havent-se exposat al públic el pressupost general d’aquesta
Corporació aprovat inicialment corresponent a l’exercici 2009
que comprèn el de l’Ajuntament i el de l’OOAA Local Aula
Municipal de Música, així com la plantilla i la relació de llocs de
treball, segons consta en el BOP núm. 43, de 26 de març de 2009
ha quedat definitivament aprovat en no haver-se presentat cap
reclamació durant el termini d’exposició pública, pel que es
publica el pressupost definitiu resumit per capítols, així com la
plantilla i la relació de llocs de treball.
PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT
Estat d’ingressos
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impostos directes..............................................................429.022,28
Impostos indirectes .............................................................36.000,00
Taxes i altres ingressos.....................................................203.111,31
Transferències corrents ....................................................437.653,99
Ingressos patrimonials ..........................................................7.500,00
Alienació d’inversions reals ..............................................................0
Transferències de capital....................................................79.300,00
Actius financers.................................................................................0
Passius financers................................................................35.855,05
Total ingressos ...............................................................1.228.442,63

EUROS

CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

1
2
3
4
6
7
8
9

Despeses de personal ......................................................413.213,69
Despeses en bens corrents i serveis................................502.627,61
Despeses financeres ..........................................................33.849,61
Transferències corrents ......................................................75.832,91
Inversions reals.................................................................137.828,33
Transferències de capital....................................................12.354,21
Actius financers.................................................................................0
Passius financers................................................................52.736,27
Total despeses ...............................................................1.228.442,63

Estat de despeses
EUROS

PRESSUPOST ORGANISME AUTÒNOM AULA
MUNICIPAL DE MÚSICA
Estat d’ingressos
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

1
2
3
4

Impostos directes..............................................................................0
Impostos indirectes ...........................................................................0
Taxes i altres ingressos ......................................................45.100,00
Transferències corrents ......................................................84.000,00

EUROS
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CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

5
6
7
8
9

Ingressos patrimonials .................................................................3,00
Alienació d’inversions reals ..............................................................0
Transferències de capital..................................................................0
Actius financers.................................................................................0
Passius financers..............................................................................0
Total ingressos ..................................................................129.103,00

EUROS

Despeses
A) Operacions corrents
Capítol 1
Despeses de personal
Capítol 2
Des. béns corrents i serveis
Capítol 3
Despeses financeres
Capítol 4
Transferències corrents
B) Operacions de capital
Capítol 6
Inversions reals
Capítol 7
Transferències de capital
Capítol 8
Actius financers
Capítol 9
Passius financers
TOTAL

Estat de despeses
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

1
2
3
4
6
7
8
9

Despeses de personal ......................................................117.000,00
Despeses en bens corrents i serveis..................................12.044,00
Despeses financeres .................................................................59,00
Transferències corrents ....................................................................0
Inversions reals.................................................................................0
Transferències de capital..................................................................0
Actius financers.................................................................................0
Passius financers..............................................................................0
Total despeses ..................................................................129.103,00

EUROS

DENOMINACIÓ

B) operacions de capital
Capítol 6
Alienació d’inversions
Capítol 7
Transferències de capital
Capítol 8
Variació d’actius financers
Capítol 9
Variació de passius financers

1.209.390,58

79.300,00
35.855,05

115.155,05

137.828,33
12.354,21
52.736,27

PL

A) PERSONAL FUNCIONARI
I. Amb Habilitació de caràcter nacional
1.1 Secretari
1
II. Escala d’Administració General
2.2 Subescala administrativa
1
B) PERSONAL LABORAL PERMANENT O FIX
Auxiliar Administratiu
1
Auxiliar Administratiu
1
Personal serveis Oficial 1a
1
Personal serveis oficial 2a
1
Personal neteja
2
Mestra educació infantil
1
Tècnica especialista
1
Monitora Escoles
1
D) ALTRE PERSONAL TEMPORAL
Servei socorrista piscines
2
Personal suport administració
1
Oficina campanya fruita
1
Personal ofici varis
2
Personal neteja serveis generals
1
Personal Administratiu Consultoris mèdics
1

Ingressos
429.022,28
36.000,00
248.211,31
488.653,99
7.503,00

1.121.626,82

202.918,81
1.324.545,63

PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT

RESUM GENERAL CONSOLIDAT PER A L’EXERCICI DE
2009
A) operacions corrents
Capítol 1
Impostos directes
Capítol 2
Impostos indirectes
Capítol 3
Taxes i altres ingressos
Capítol 4
Transferències corrents
Capítol 5
Ingressos patrimonials

530.213,69
514.671,61
33.908,61
42.832,91

GRUP

SITUACIÓ

A2

Cobert

C1

Cobert

C2
C2
E
E
E
A2
C2
E

Cobert
Cobert
C.Indefinit
C.Indefinit
V Interí
V Interí
V Interí
V.Interí

Socorrista
Aux.adminis
Aux.Adminis.
Peó O.Varis
Subaltern
Aux.Adminis.

Temp.Parcial
Temp.Parcial
Temp.Parcial
Temporal
Temporal
Temp.Parcial

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL ANY 2009
1. Llocs de personal funcionari
DENOMINACIÓ DEL LLOC

Secretaria-Intervenció
Propietat
Administrativa

GRUP/SUBGRUP

ESCALA/SUBESCALA

NIVEL CD

COMPLEMENT ESPE.

SISTEMA PROVISIÓ

A2
1
C1

HN
C
Ad.general

26

Si

Comissió serveis/

22

Si

Concurs/oposició

NÚM. PLACES

1

ESTAT

C

2. Llocs de treball personal Laboral fix o permanent
DENOMINACIÓ

Aux.Administratiu
Aux.Administratiu
Operari serveis brigada
Operari serveis brigada
Netejadora
Netejadora
Mestra educació infantil
Tècnica educ.infantil
Monitora escoles

GRUP

C2
C2
E
E
E
E
A2
C2
E

CATEGORIA

TITULACIÓ

PROVISIÓ

Aux.Administra.
Aux.Administra.
Oficial 1a
Oficial 2a
Netejadora
Netejadora
Mestra
Tèc.ed.infantil
Monitora

Batxiller/FP 2 Grau
Batxiller/FP 2 Grau
Certif.Escolar
Cert.Escolar
Cert.Escolar
Cert.Escolar
Diplomada
FP.1r grau
Cert. Escolar

Concurs/oposició
Concurs/oposició
Concurs
Concurs
Concurs
Concurs
Concurs/oposició
Concurs/oposició
Concurs

ESTAT

C
C
CI
CI
VI
VI
VI
VI
VI

3. Llocs de treball personal Laboral temporal
DENOMINACIÓ

CATEGORIA

TITULACIÓ

CARÀCTER

Socorrista piscines
Personal reforç Administració
Oficina campanya fruita
Personal oficis varis
Personal oficis varis
Personal neteja. serv. generals
Aux.Admini. consultoris mèdics

Socorrista aquàtic
Auxiliar Administra.
Auxil.administratiu
Peó
Peó
Subaltern
Aux.Administratiu

Socorrista
Batxiller/FP
Batxiller/FP
Cert. Escolar
Ceert.Escolar
Cert .Escolar
Batxillar/FP

Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Indefinit
Temporal
Temporal

C:Coberta reglamentàriament
CI:Contracte indefinit
VI:Vacant i coberta interinament

PLANTILLA DE L’OOAA AULA MUNICIPAL DE MÚSICA
PLANTILLA

C) PERSONAL LABORAL NO PERMANENT
Professors de Música
Auxiliar Administratiu

NÚM. PLACES

GRUP

SITUACIÓ

9
1

A2
C2

VI
VI

NÚM. DE LLOCS

2
1
1
1
1
2
1
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL ANY 2008 AULA MUNICIPAL DE MÚSICA
DENOMINACIÓ

GRUP

Professors de Música
Auxiliar Administrativa

A2
C2

CATEGORIA

TITULACIÓ

PROVISIÓ

Professors música
Auxi.Administrativa

E.Musicals
Batxiller/FP

concurs/oposició
concurs/oposició

ESTAT

VI
VI

Segons preveu l’article 170 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, els interessats poden interposar contra aquesta aprovació definitiva, recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al BOP.
Ivars d’Urgell, 5 de maig de 2009
L’alcalde, Ramon Maria Guiu Pujol

−♦−
AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
EDICTE

5824

Havent estat publicada l’aprovació inicial en el BOP núm. 43 de
26 de març 2009 l’ expedients núm. 01/2009 de modificació del
pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2009 per mitjà de
generació de crèdit; i donat que durant el període d’exposició al
públic no s’han presentat reclamacions contra el mateix, l’acord
inicial ha esdevingut definitiu.
Per tot això i en compliment de l’establert a l’article 169.3 i 171.1
del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, es fa públic l’edicte
d’aprovació definitiva de les modificacions amb els següents
resums per capítols, perquè els interessats, si ho creuen oportú,
puguin interposar directament recurs contenciós administratiu,
en el termini de dos mesos des de la publicació d’ aquest edicte
al BOP de Lleida.
Altes en partides d’ingressos
PARTIDA

NÚM.

DESCRIPCIÓ

Econòmica

72000

Fons Estatal inversió local
Total ingressos

EUROS

PARTIDA

NÚM.

Funcional

Econòmica

313.101,00
313.101,00

Altes en partida de despeses
DESCRIPCIÓ

43622

Construcció Alberg Juvenil
Total despeses

EUROS

313.101,00
313.101,00

Resum total pressupost-2009
CRÈDIT INICIAL

MODIFICACIÓ

CRÈDIT DEFINITIU

1.228.442,63

316.101,00

1.544.543,63

Tercer. Donar coneixement d’aquest Decret al Ple en la propera
sessió que se celebri.
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, 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.
Alternativament i de forma potestativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos des del dia
següent de la seva notificació.
Ivars d’Urgell, 5 de maig de 2009
L’alcalde, Ramon Maria Guiu i Pujol

−♦−
AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 5 de febrer de 2009, va
aprovar la creació i establiment d’una llicència d’auto-taxis per a
cinc places, inclosa la del conductor.
L’acord s’exposa al públic per un termini de 30 dies, durant els
quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
al·legacions i suggeriments que considerin oportunes. En cas de
presentar-se cap al·legació l’acord inicial esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’adoptar cap altre acord.
Ivars d’Urgell, 9 de maig de 2009
L’alcalde, Ramon Maria Guiu Pujol

−♦−

Ivars d’Urgell 5 de maig de 2009
L’alcalde, Ramon Maria Guiu Pujol

AJUNTAMENT DE JOSA I TUIXENT

−♦−

EDICTE

AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
EDICTE

5905

5825

Es fa públic per a general coneixement, que en data 24 d’abril de
2009 s’ha dictat el Decret d’Alcaldia núm. 21/09 pel que es resol:
Primer. Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la
baixa en el Padró Municipal d’Habitants d’aquest municipi de les
persones que tot seguit es relacionen, en haver transcorregut el
termini de dos anys sense que s’hagi realitzat al renovació de la
inscripció en el Padró, a la qual estan obligats els ciutadans
estrangers no comunitaris sense autorització de residència
permanent, segons l’article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les Bases del Règim Local, donada per la Llei
Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de la Llei
Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social.
COGNOMS I NOM

Kerzazi Lala Fatna
Dahmani Kenza
Kharbouch Fatima
Segon. Donar publicitat d’aquest decret mitjançant notificació a
tots els interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns i
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

6118

Delegació a favor de l’Alcaldia de la competència de
l’adjudicació definitiva de les contractacions de les obres i altres.
Es fa saber que el Ple municipal en sessió ordinària, realitzada el
dia 7 de maig de 2009, va adoptar, entre altres, el següent acord:
- Delegació del Ple en l’Alcaldia de l’adjudicació definitiva de
les contractacions municipals, quan no hi hagi variació de les
circumstàncies de l’adjudicació definitiva respecte de
l’adjudicació provisional realitzada pel Ple.
Es dóna compte de la Proposta d’Alcaldia de delegar en
l’Alcaldia l’adjudicació definitiva de les contractacions que són
competències del Ple. Amb aquesta proposta es pretén agilitar el
procediment de contractació, de manera que les adjudicacions
provisionals que són competència del Ple les resolgui aquest
òrgan, però les adjudicacions definitives les resolgui l’Alcaldia
en tots els casos en què l’adjudicació definitiva hagi de fer-se en
favor de la persona o empresa que va resultar adjudicatària
provisionalment, per no haver-se produït cap modificació en les
circumstàncies de l’adjudicació, ja que en aquests casos el ple ja
ha tingut coneixement, en una primera instància, de la
contractació que es pretén.
D’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, són competència
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del Ple tant l’adjudicació provisional com la definitiva de les
contractacions d’obres, de subministraments, de serveis, de
gestió de serveis públics, dels contractes administratius especials
i dels contractes privats quan el seu import superi el deu per cent
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la
quantitat de sis milions d’euros, i les de caràcter plurianual quan
la durada superi els quatre anys o, si no la supera, quan l’import
acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, o
l’import assenyalat; i també, els contractes de col·laboració.
D’acord amb l’art. 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, abans
esmentada, en els processos de contractació l’òrgan de
contractació ha d’acordar l’adjudicació provisional en resolució
motivada i, posteriorment, en els terminis que s’hi assenyalen, ha
de realitzar l’adjudicació definitiva. Segons l’apartat 5 d’aquest
article, l’adjudicació definitiva s’ha de fer a la persona o empresa
licitadora que hagués resultat adjudicatària provisionalment,
sempre que hagi presentat la documentació exigida pel plec de
clàusules i la garantia exigida. En cas contrari, l’òrgan de
contractació pot realitzar una nova adjudicació provisional o bé
una nova convocatòria, en els termes exigits per aquest article.
De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i altra normativa
concordant, el Ple de la corporació pot delegar l’exercici de les
pròpies atribucions en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local,
sempre que no es trobin dins les matèries indelegables previstes
a l’article 22.4 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Entre aquestes matèries
indelegables no es troben les competències en matèria de
contractació que corresponen al Ple.
El Ple, per unanimitat dels membres presents, reunint el quòrum
de majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, exigida en l’art. 57 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, acorda:
Primer. Delegar en l’Alcaldia l’adjudicació definitiva de les
contractacions d’obres, de subministraments, de serveis, de
gestió de serveis públics, dels contractes administratius especials
i dels contractes privats quan el seu import superi el deu per cent
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la
quantitat de sis milions d’euros, i les de caràcter plurianual quan
la durada superi els quatre anys o, si no la supera, quan l’import
acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, o
l’import assenyalat, i també dels contractes de col·laboració,
sempre que la persona o empresa que hagi de resultar
adjudicatària definitiva de la contractació sigui la mateixa a la
qual es va adjudicar provisionalment la contractació, per no
haver-se produït cap modificació en les circumstàncies de
l’adjudicació.
De conformitat amb allò que estableix l’article 51.2 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals, aquesta delegació tindrà efectes des del dia següent a
l’adopció d’aquest acord.
Segon. Fer públic aquest acord mitjançant edicte que s’ha de
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercer. Fer constar que contra aquest acord, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la seva 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
al de la seva notificació.
El que es fa públic per a general coneixement.

Tuixent, 15 de maig de 2009
L’alcaldessa presidenta, Maria Carme Valls Piera

−♦−
AJUNTAMENT DE JUNEDA
ANUNCI

5908

La Junta de Govern en sessió de data 12 de març de 2009 va
aprovar la nova numeració del carrer Font del Gat.
Atès que no s’ha formulat cap reclamació en el període
d’informació pública, segons publicació en el BOP número 43 de
data 26 de març de 2009, l’acord inicial es considera elevat a
definitiu.
Contra els acords definitius en via administrativa es podrà
interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix
òrgan que ha dictat l’acte o bé directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa de Lleida en el termini de dos mesos a partir de la
publicació d’aquest anunci al BOP.
Juneda, 12 de maig de 2009
L’alcalde, Antoni Villas Miranda

−♦−
AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ
EDICTE

5893

Adjudicacions provisionals obres i gestió de serveis
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de 30 d’abril de
2009, va adoptar, entre d’altres, els acords d’adjudicació
provisional dels següents contractes d’obres i de gestió de serveis
públics, fet que es publica als efectes del que disposa l’article
135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
1) Execució de les obres de connexió del sanejament de les
piscines i càmping municipal a la xarxa general.
Tramitació i procediment: procediment obert ordinari.
Preu base: 68.779,68 (IVA inclòs).
Adjudicatari: Obres i Serveis Jordi Martí, SL. La Pobla de Segur.
Preu adjudicació: 64.779,68 .
2) Execució de les obres de grades i accés a la pista poliesportiva
de Llavorsí.
Tramitació i procediment: procediment obert urgent.
Preu base: 58.402,22 (IVA inclòs).
Adjudicatari: Cervós, SA. La Guingueta d’Àneu.
Preu adjudicació: 58.104,99 .
3) Execució de les obres d’urbanització de l’entorn de la pista
poliesportiva de Llavorsí, 2a fase.
Tramitació i procediment: procediment obert urgent.
Preu base: 59.907,57 (IVA inclòs).
Adjudicatari: Cervós, SA. La Guingueta d’Àneu.
Preu adjudicació: 58.890,00 .
4) execució de les obres de pavimentació i reposició de serveis
als carrers Nord, Santa Anna, de la Torre i plaça de l’Església a
Llavorsí.
Tramitació i procediment: procediment obert ordinari.
Preu base: 129.183,70 (IVA inclòs).
Adjudicatari: Riu Noguera, SL. Llavorsí.
Preu adjudicació: 128.800,00 .
5) Gestió del servei públic municipal del Càmping Riberies
mitjançant arrendament.
Tramitació i procediment: procediment obert ordinari.
Preu base: 18.000,00 a l’any.
Període de l’arrendament: sis anys ampliables per tres més.
Adjudicatari: Vicenç Llàcer Fuentes.
Preu adjudicació: 18.000,00 a l’any.
Llavorsí, 12 de maig de 2009
L’alcalde, Joan Ordi Gomà

−♦−
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Epígraf segon: Escoles Bressol – Curs 2009-10
5807

EUROS

El Ple de l’Ajuntament de Mollerussa, en sessió de data 7 de
maig de 2009, va adoptar, entre altres, l’acord que transcrit
literalment en la seva part dispositiva, és del tenor següent:
modificació de l’ordenança fiscal número 26, taxa per serveis
d’educació, curs 2009-10.
Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per serveis d’educació, pel proper curs 2009-10.
Vist l’informe obrant en l’expedient.
Atès el que disposen els articles 15 a 19 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 (TRLRHL).
En base a tot l’anterior el Ple de la Corporació, acorda:
Primer. Donar una nova redacció a l’article 6 (quota
tributària), epígraf primer, apartat A), quedant redactat de la
forma següent:
Epígraf primer: Escola Municipal de Música – Curs 2009-10

A) Tarifes
3. Servei de permanència
3.1 Per hora, (eventual) ..........................................................2,35
3.2 Per 1 hora, tot el mes......................................................20,85
4. Servei de menjador
4.1 Per dia, (eventual): 7,00 dels quals 3,70
és la quantitat
facturada en concepte de dinar i berenar per l’empresa de
càtering. La quantitat restant (3,30 ) fa referència a les despeses
dels monitors de menjador, necessaris per donar el servei.
4.2 Per mes: 128,30 euros.
- Si l’infant falta 5 dies consecutius dins del mes, es
descomptaran 17 euros.
- En les vacances de Nadal i de Setmana Santa la quota mensual
serà proporcional als dies que s’ha donat el servei.
Tercer. De conformitat al disposat en l’article 17 del TRLRHL, el
present acord provisional, s’exposarà al públic en el tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies
hàbils, comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc la
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, qui tingui
un interès directe, en els terminis previstos a l’article 18 del
TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimi oportunes.
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini
esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord
restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del
present expedient, els interessats podran interposar recurs
contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data
de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.
Quart. Les presents modificacions entraran en vigor el dia
següent de la seva publicació en el BOP i romandran vigents,
mentre no s’acordi altra modificació o derogació.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement dels
interessats i als efectes legals oportuns.
Mollerussa, 8 de maig de 2009
L’alcaldessa, Teresa Ginestà Riera

EDICTE

EUROS

A) Tarifes
1. Matrícula
1.1 Petits músics...................................................................31,20
1.2 Nivell inicial ...................................................................68,95
1.2 Nivell elemental .............................................................68,95
1.2 Nivell professional .........................................................82,47
1.3 Escola d’adults ...............................................................68,95
2. Mensualitat
Part variable: segons tarifa per assignatura
2.1 Petits músics
Mensualitat ...........................................................................38,80
2.2 Nivell inicial
Inicial 1.................................................................................36,57
Inicial 2.................................................................................36,57
Inicial 2 amb instrument.......................................................48,66
Inicial 3.................................................................................48,66
2.3 Nivell elemental
Elemental 1...........................................................................65,79
Elemental 2...........................................................................65,79
Elemental 3...........................................................................68,87
Elemental 4...........................................................................68,87
Instrument complementari nivell elemental 30’ ..................18,89
2.4 Nivell professional
2.4.1 Primer cicle
Nivell professional 1 ............................................................77,72
Nivell professional 2 ............................................................77,72
2.4.2 Segon cicle
Nivell professional 3 ............................................................77,72
Nivell professional 4 ............................................................77,72
2.4.3 Tercer cicle
Nivell professional 5 ............................................................92,24
Nivell professional 6 ............................................................92,24
2.4.4 Mòduls de nivell professional
Mòdul de llenguatge.............................................................50,29
Mòdul d’ instrument .............................................................56,73
Mòdul de llenguatge i instrument ........................................63,69
2.4.5 Instrument complementari nivell professional 45’ .....29,05
2.5 Escola d’adults
2.5.1 Difusió d’adults
Difusió adults (llenguatge + 45’ instrument) .......................70,47
Difusió adults sols instrument ..............................................59,57
Difusió adults sols llenguatge ..............................................59,57
2.5.2 Assignatures optatives
Cant coral ...............................................................................8,07
Segon. Donar una nova redacció a l’article 6 (quota tributària),
epígraf segon, apartats tercer i quart, quedant redactat de la forma
següent:

−♦−
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
EDICTE

5808

El Ple de l’Ajuntament de Mollerussa, en sessió de data 7 de
maig de 2009, va adoptar, entre altres, l’acord que transcrit
literalment en la seva part dispositiva, és del tenor següent:
modificació de l’ordenança fiscal número 17, taxa per l’ocupació
de terrenys d’ús públic local amb materials de construcció, runes,
tanques puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions
anàlogues.
Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb materials de
construcció, runes, tanques puntals, cavallets, bastides i altres
instal·lacions anàlogues.
Vist l’informe obrant en l’expedient.
Atès el que disposen els articles 15 a 19 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 (TRLRHL).
En base a tot l’anterior el Ple de la Corporació, acorda:
Primer. Afegir una nova tarifa a l’article 6 (quota tributària),
apartat 2.2 (tanques, bastides i similars), quedant redactat de la
forma següent:
2.2 Tanques, bastides i similars
Per obra nova: per m2 i dia, fins al primer forjat: 0,20 euros.
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Segon. De conformitat al disposat en l’article 17 del TRLRHL, el
present acord provisional, s’exposarà al públic en el Tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies
hàbils, comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc la
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, qui tingui
un interès directe, en els terminis previstos a l’article 18 del
TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimi oportunes.
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini
esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord
restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del
present expedient, els interessats podran interposar recurs
contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data
de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.
Tercer. Les presents modificacions entraran en vigor el dia
següent de la seva publicació en el BOP i romandran vigents,
mentre no s’acordi altra modificació o derogació.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement dels
interessats i als efectes legals oportuns.
Mollerussa, 8 de maig de 2009
L’alcaldessa, Teresa Ginestà Riera

−♦−

ESTAT DE DESPESES

Oliana, 11 de maig de 2009
L’alcalde, Antoni Vilaginés i Vila

−♦−
AJUNTAMENT DE PENELLES
EDICTE

−♦−

−♦−
AJUNTAMENT D’OLIANA
5844

En compliment del que disposa l’article 177.2 del RDL 2/2004,
es publica, resumit per capítols, el pressupost municipal per a
l’exercici 2009 resultant de la modificació número 1
definitivament aprovada per aquest Ajuntament:
ESTAT D’INGRESSOS

IMPORT

Capítol 1 (Impostos directes) ......................................................................606.123,67
Capítol 2 (Impostos indirectes) .....................................................................15.000,00
Capítol 3 (Taxes i altres ingressos).............................................................258.478,79
Capítol 4 (Transferències corrents).............................................................582.521,21
Capítol 5 (Ingressos patrimonials) ..................................................................4.300,00
Capítol 7 (Transferències de capital) .......................................................1.384.581,81
Capítol 9 (Passius financers) ...................................................................1.052.730,75
Total estat d’ingressos..............................................................................3.903.736,23
ESTAT DE DESPESES

AJUNTAMENT DE PONTS

5663

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària de 5 de març de 2009 l’expedient de modificació
de crèdit 1/2007 i 2/2007, s’exposa al públic per un termini de 15
dies hàbils a la secretaria de l’Ajuntament, d’acord amb l’article
169 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
per remissió a l’article 177 de la mateixa Llei. Durant aquest
termini hom podrà presentar al·legacions davant aquesta
Corporació, les quals seran resoltes pel Ple en un termini d’un
mes. Transcorregut aquest termini sense obtenir resolució
expressa, les al·legacions s’entendran denegades.
En el cas que no es presentin al·legacions, l’acord d’aprovació
inicial serà elevat a definitiu de manera automàtica.
Montgai, 21 d’abril de 2009
L’alcalde, Jaume Gilabert i Torruella

ANUNCI

5842

Germans Salse Trepat C.B, ha sol·licitat llicència d’obres i
ambiental per canvi d’ubicació i orientació productiva per
transformar-la en una explotació de 1.999 porcs d’engreix, al
polígon 9, parcel·la 3 del terme municipal de Penelles, emplaçada
en sòl no urbanitzable.
D’acord amb el que disposa l’article 48 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, es sotmet a informació pública durant el termini
d’un mes, a l’efecte d’examen i presentació d’al·legacions, si és
el cas.
L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament
en horari d’oficina.
Penelles, 5 de maig de 2009
L’alcalde, Eloi Bergós Farràs

AJUNTAMENT DE MONTGAI
EDICTE

IMPORT

Capítol 7 (Transferències de capital) ............................................................80.000,00
Capítol 9 (Passius financers) ......................................................................712.686,11
Total pressupost de despeses .................................................................3.903.736,23

IMPORT

Capítol 1 (Despeses de personal) ..............................................................690.300,00
Capítol 2 (Despeses en béns corrents i serveis)........................................634.073,67
Capítol 3 (Despeses financeres)...................................................................53.000,00
Capítol 4 (Transferències corrents)...............................................................57.200,00
Capítol 6 (Inversions reals) ......................................................................1.676.476,45

TRÀMIT D’AUDIÈNCIA

5852

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

Kalin Sofronov
Nadya Naydenova Koleva
Ivan Mihaylov Iliev
Veselka Ivanova Georgieva
Tsvyatko Borisov Rachev
Hristo Tsankov Berkov
Filip Todorov Atanasov
Rhimou Essarsri
Hammadi Achalhi
Milka Nikolova Sotirova
Mohamed Haidara
Nikolinka Koleva Dimitrova
Mohamed Ridouani
Ali Koubaa
El Madani Rabah
Volodya Volodiev Krastev
Abdellah Kassioui
Stanka Lyubenova Georgieva
Naima Aberkane

DNI/NIE/PASSAPORT

195077193
356711484
345326241
337327714
328511856
335393642
330210522
M059261
X03080251E
328511734
G920255
329416223
X01464505A
L470795
X03203091L
334076840
X04922802C
328075455
P271311
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Ponts, 11 de maig de 2009
L’alcalde, Jaume García Badias

−♦−
AJUNTAMENT DE RIALP
EDICTE

5862

Sobre aprovació plec de clàusules administratives particulars
El Ple de la Corporació Municipal, reunit en sessió ordinària de
data 26-03-2009, va acordar el plec de clàusules econòmic
administratives particulars per a l’adjudicació mitjançant
procediment negociat sense publicitat del contracte de serveis per
a la redacció dels projectes d’ordenació forestal dels forests CUP
170 “Bosc Real-Solà” i CUP 171 “La Mata de Roní”, i atès
l’article 277 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la LMRLC, s’exposa al públic per termini de 15
dies, a l’efecte de possibles reclamacions, en el cas de no
presentar-se s’entendrà definitivament aprovat.
Rialp, 31 de març de 2009
L’alcalde-president, Gerard Sabarich Fernàndez-Coto

−♦−
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
ANUNCI
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6252

Per resolució d’Alcaldia de data 20 d’Abril de 2009, es va
aprovar l’adjudicació definitiva del contracte d’obres
d’adequació de la Serra del Parc dels Dipòsits i els seus accessos
a Rosselló, fet que es publica als efectes de l’article 138 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Rosselló- Alcaldia
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: FEIL 2-2009
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: obres
b) Descripció de l’objecte: obres d’adequació de la Serra del Parc
dels Dipòsits i els seus accessos a Rosselló
3. Tramitació, procediment
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: Negociat sense publicitat
4. Preu del contracte
Preu 122.052,97 euros i 19.528,48 euros d’IVA.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 20 d’abril de 2009
b) Contractista: Excavacions Casanovas SL
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 121.933,97 euros i 19.509,43 euros
d’IVA.
Contra l’anterior acord que és definitiu en via administrativa
poden interposar-se de forma optativa i no simultània un dels
següents recursos
a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan
que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent a aquell en el què rebeu la present notificació,
amb els requisits de l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, i de conformitat amb el que determinen els articles
116 i 117 del mateix text legal
La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el
termini d’un mes i contra aquesta resolució expressa podreu
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu
notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini
d’un mes des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat
per silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs
davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de
sis mesos.

b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que
s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la recepció de la present notificació davant els
Jutjats Contenciosos Administratius de Lleida
Rosselló, 14 de maig de 2009.
L’alcalde, Jaume Fernández i González

−♦−
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
ANUNCI

6253

Per acord de Ple de l’Ajuntament de data 28 d’abril de 2009, es
va aprovar l’adjudicació definitiva del contracte d’obres projecte
d’urbanització Plaça de l’Església de Rosselló, fet que es publica
als efectes de l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del sector públic
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Rosselló- Ple
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: FEIL 1-2009
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: obres
b) Descripció de l’objecte: projecte urbanització Plaça Església
de Rosselló
3. Tramitació, procediment
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert amb diversos criteris d’adjudicació.
4. Preu del contracte
Preu 276.322,89 euros i 44.211,66 euros d’IVA.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 28 d’ abril de 2009
b) Contractista: Excavacions Casanovas SL
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 276.000,00 euros i 44.160,00 euros
d’IVA.
Contra l’anterior acord que és definitiu en via administrativa
poden interposar-se de forma optativa i no simultània un dels
següents recursos
a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan
que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent a aquell en el què rebeu la present notificació,
amb els requisits de l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, i de conformitat amb el que determinen els articles
116 i 117 del mateix text legal.
La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el
termini d’un mes i contra aquesta resolució expressa podreu
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu
notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini
d’un mes des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat
per silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs
davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de
sis mesos.
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que
s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la recepció de la present notificació davant els
Jutjats Contenciosos Administratius de Lleida
Rosselló, 14 de maig de 2009
L’alcalde, Jaume Fernández i González

−♦−
AJUNTAMENT DE SALÀS DE PALLARS
EDICTE

5927

Sobre adhesió a un consorci i aprovació inicial d’uns estatuts
El Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 31/03/2009, va

42

acordar adherir-se al Consorci de la Terreta-Sant Gervàs, i així
mateix aprovar inicialment els seus estatuts.
D’acord amb el que preveu l’article 313 del Decret 179/1995 de
13 de juny, pel qual s’aprova el ROAS, l’acord i els estatuts se
sotmeten a informació pública durant un termini de trenta dies a
comptar de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat, a
efectes d’al·legacions i/o reclamacions.
Els estatuts s’esdevindran aprovats definitivament si en aquest
termini no es formula cap al·legació i/o reclamació.
Salàs de Pallars, 28 d’abril de 2009
L’alcalde, Francesc Borrell i Grau

−♦−
AJUNTAMENT DE SANAÜJA
EDICTE

5915

El Ple de l’Ajuntament de Sanaüja reunit en sessió ordinària de 5
de maig de 2009, va aprovar inicialment amb el quòrum
legalment exigit el pressupost municipal, bases d’execució,
relació de llocs de treball i plantilla de personal corresponent a
l’exercici 2009, la qual cosa es fa pública per un termini de 15
dies, durant els quals els interessats podran presentar
reclamacions i al·legacions. En el cas que transcorregut el referit
termini no es presentin al·legacions el pressupost quedarà
definitivament aprovat, d’acord amb el que disposa 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.
Sanaüja, 6 de maig de 2009
L’alcaldessa, Mª Rosa Castellà Coletas

−♦−
AJUNTAMENT DE SIDAMON
EDICTE
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6231

Una vegada redactats els padrons de les taxes i preus públics,
d’acord amb la normativa vigent, per acord del Ple municipal
extraordinari, de data 14 de maig de 2009, s’acorda:
Primer: Aprovar els padrons de les taxes de l’any 2008, i
concretament els corresponents a: padró fiscal de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, per a l’any 2009.
Segon: Obrir un període d’informació pública de 30 dies, als
efectes de reclamacions.
Tercer: Publicar el present edicte al BOP i al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
Exposició pública dels padrons
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei
58/2003, general tributària, i 14.2.c) del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004) es notifica
col·lectivament la resolució aprovatòria dels padrons fiscals què
romandran exposats al públic pel termini d’un mes des de
l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de
la Província als efectes que puguin ser consultats per tots els
interessats a les oficines de l’Ajuntament, en horari d’Oficina,
(de dilluns a divendres, de 9 hores a 14 hores).
Règim de recursos
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs de reposició
prèvia la contenciós administratiu, davant de l’alcaldia, en el
termini d’un mes des de l’endemà de l’acabament del termini
d’exposició pública dels padrons senyalats anteriorment. Aquest
recurs s’entén desestimat presumptament si transcorre un mes
des de la seva interposició sense que es notifiqui cap resolució
expressa. Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs
de reposició, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el
termini de dos mesos des de l’endemà de la notificació de la
resolució del recurs de reposició o en el termini de sis mesos

comptadors des de l’endemà del dia en el qual el recurs de
reposició s’hagi d’entendre desestimat segons indica el paràgraf
anterior.
Tot això segons el disposat als articles 8.1 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. No obstant, es pot interposar qualsevol altre
recurs que considereu convenient.
Període de cobrament voluntari
El cobrament del període voluntari dels padrons aprovats es farà
durant el període establint que la recaptació en voluntària, dins
dels dos mesos següents a l’acabament de l’exposició del padró
fiscal.
Període de cobrament executiu
Finalitzats aquests terminis de pagament voluntari dels rebuts,
s’iniciaran els terminis de pagament executius que determinaran
la liquidació del corresponent recàrrec de constrenyiment i dels
interessos de demora d’acord amb l’establert a l’article 127 de la
Llei 58/2003, general tributària. Aquest recàrrec és del cinc per
cent fins al moment de la notificació de la providència de
constrenyiment, del deu per cent des de l’endemà de fer-se
efectiva aquesta notificació si el pagament es realitza dintre dels
terminis fixats en la pròpia notificació; i del vint per cent dels
interessos de demora si el pagament es fa un cop finalitzat el
termini voluntari que estableix la notificació esmentada.
Medis de pagament
El pagament es pot fer mitjançant la domiciliació en una entitat
bancària o caixa d’estalvi i en efectiu amb dinars de curs legal o
xec nominatiu i conformat a favor de l’Ajuntament.
En període voluntari es pot fer efectiu el deute a les dependències
municipals, de 9 hores a 14 hores, de dilluns a divendres o be a
les oficines de les entitats bancàries presentant el document de
pagament corresponent.
En període executiu només es pot fer efectiu a les oficines
municipals en horari d’oficina i un cop notificada la providència
de constrenyiment de pagament s’ha de fer tal com assenyali dita
notificació.
Sidamon, 18 de maig de 2009
L’alcalde, Josep M. Huguet i Farré

−♦−
AJUNTAMENT SOSES
EDICTE

5809

Aprovació definitiva d’un projecte d’obres
Havent transcorregut el termini d’exposició pública sense que
s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions, s’ha declarat
aprovat de manera definitiva el projecte tècnic titulat
“Arranjament del Local Social La Unió de Soses” amb un
pressupost de 255.106,89 euros més IVA (295.924 euros, amb
l’IVA inclòs), redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Miquel Simó
Andreu.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement, en
compliment d’allò que disposa l’article 38.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les corporacions locals.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa i
sense perjudici que es consideri oportú plantejar altres recursos,
es pot interposar, potestativament recurs de reposició davant de
l’alcalde o bé recurs jurisdiccional contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida. Si s’opta pel
recurs de reposició, no es pot presentar el recurs contenciós
administratiu fins que s’hagi resolt el primer o bé hagi
transcorregut un mes des de la seva presentació i no s’hagi
obtingut resposta.
Si s’opta pel recurs de reposició, el termini per interposar-lo és
d’un mes; si el recurs que es vol interposar és directament el
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contenciós administratiu, el termini que es té és de dos mesos. En
ambdós casos, el termini compta des de l’endemà del dia de la
publicació d’aquest anunci en l’últim dels diaris oficials, Butlletí
Oficial de la Província de Lleida
La interposició de recursos no suspèn l’execució dels actes
administratius.
Soses, 4 de maig de 2009
L’alcalde, Francesc Ribes Labrador

−♦−
AJUNTAMENT DE TÀRREGA
EDICTE DE LICITACIÓ

5864

La Junta de Govern Local, de data 4 de maig de 2009, va aprovar
el plec de clàusules econòmico-administratives particulars que
regiran la selecció dels adjudicataris per a l’atorgament de
llicències d’ocupació temporal d’espais per a la ubicació
d’establiments de restauració a la via pública durant la Fira de
Teatre al Carrer.
L’esmentat plec de clàusules s’exposa al públic pel termini de 15
dies als efectes de presentació de reclamacions, elevant-se a
definitiu si no s’interposen en el termini referenciat.
Simultàniament al període d’informació pública, s’anuncia el
procediment obert amb varis criteris d’adjudicació, essent els
següents els paràmetres més importants
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Tàrrega
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte
a) Atorgament de llicències d’ocupació temporal d’espais per a
establiments provisionals de restauració amb motiu de la
celebració de la Fira de Teatre al Carrer, als següents espais
- Lot 1. Plaça del Carme
- Lot 2. Espai Reguer
- Lot 3. Bar Llotja
- Lot 4. Plaça de les Nacions
- Lot 5. Zona de Paradistes
b) Termini de duració: 29a i 30a Fira de Teatre al Carrer + dos de
pròrroga
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
d) Forma: procés amb varis criteris d’adjudicació
4. Pressupost base de licitació
- Lot 1. Plaça del Carme .......................................11.000,00euros
- Lot 2. Espai Reguer.............................................5.500,00 euros
- Lot 3. Bar Llotja..................................................4.300,00 euros
- Lot 4. Plaça de les Nacions.................................3.500,00 euros
- Lot 5. Zona de Paradistes ...................................2.000,00 euros
5. Garanties
Garantia provisional: no s’exigeix
Garantia definitiva:5 % del pressupost del contracte
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Tàrrega
b) Domicili: Plaça Major, 1
c) Localitat i codi postal: Tàrrega- 25300d) Telèfon: 973311608
e) Telefax: 973500552
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 dies
naturals després de la publicació al BOP del present anunci de
licitació.
7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: Les proposicions es presentaran a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, de les 8 a les 15 hores, durant els
15 dies naturals següents a la publicació de l’anunci al BOP i al
perfil del contractant, de conformitat amb l’article 127 de la Llei
30/2007.
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L’ens contractant és l’Ajuntament de Tàrrega- art. 3 Llei
30/2007-, i l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la DA 2 Llei 30/2007, i a fi de garantir la
transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual difondrà a través d’Internet el seu perfil de
contractant, cosa que els possibles licitadors podran accedir-hi
per la pàgina web de l’Ajuntament- www.tarrega.cat.
Quan la documentació s’adreci per correu, el licitador haurà de
justificar que la data de lliurament de la documentació a l’oficina
de correus es troba dins el termini, i anunciar a la secretaria de
l’Ajuntament de Tàrrega la remissió de la documentació per
correu, mitjançant fax o telegrama, el mateix dia. A efectes de
justificar que l’enviament per correu s’ha produït dins de la data
i hora assenyalada com a límit per a la presentació de
proposicions, s’admetrà com a mitjà de proba que el fax o
telegrama faci referència el número del certificat de l’enviament
efectuat per correu.
En cas de concórrer ambdós requisits, l’Ajuntament podrà rebre
la documentació fins a les 15:00 hores del cinquè dia natural
següent a la data de finalització de la presentació de propostes;
transcorreguts aquests 5 dies naturals la proposta no serà admesa
en cap cas.
b) Documentació que integrarà les ofertes: La documentació a
presentar anirà continguda en dos sobres, “A” i “B”.
Si un licitador es presenta a més d’un Lot, el sobre A serà únic i
haurà de presentar un sobre B per cada Lot.
1. Sobre núm. A. Portarà la menció:
“Documentació general per a la selecció de l’adjudicatari relativa
a l’ocupació de la via pública amb establiments de restauració
amb motiu de FiraTàrrega per ubicar a.........................................
(determinar el lot) presentada per................................................”
i contindrà els següents documents
......a) Els que acreditin la personalitat de l’empresa i Document
Nacional d’Identitat (DNI), o document que el substitueixi, si es
tracta de persona física: tractant-se de persona jurídica, escriptura
de constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita
al registre corresponent.
..Quan el licitador no actuï en nom propi haurà d’aportar: el seu
propi document nacional d’identitat (o document que el
substitueixi) i el poder notarial, degudament inscrit al Registre
mercantil, que acrediti la seva representació i les seves facultats.
El poder notarial haurà de ser degudament validat.
c) Els que acreditin la solvència econòmica, financera, tècnica o
professional, d’acord amb els articles 64 a 68 de la Llei 30/2007.
d) Declaració responsable de no estar inclòs, el licitador, en cap
prohibició de contractar amb l’administració pública d’entre les
que recull l’article 49 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre.
e) Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment
de les obligacions tributàries i de la seguretat social, imposades
per les disposicions vigents. En concret
..............- Certificació expedida per l’Agència Estatal Tributària
acreditativa de trobar-se al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries.
.............- Certificació expedida per la Tresoreria Territorial de la
Seguretat Social acreditativa de trobar-s’hi al corrent de les
seves obligacions.
.............f) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol
eventualitat que pugui sorgir relacionada amb la prestació del
servei.
Si els anteriors documents es presenten mitjançant fotocòpies,
aquestes hauran d’estar legalitzades per notari, o compulsades
amb el seu original per l’òrgan de contractació.
De la documentació exigida en aquest article, les empreses
licitadores resten eximides de presentar aquella que es trobin en
poder de l’Ajuntament, sempre i quan aportin una declaració
responsable de certesa i vigència de documentació.
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2. Sobre núm. B. Portarà la menció
“Proposició econòmica i referències tècniques per a la selecció
de l’adjudicatari relativa a l’ocupació a la via pública amb
establiments de restauració amb motiu de FiraTàrrega per ubicar
a .....................................................................................................
(determinar el lot) presentada per ...............................................”
i contindrà
a) La proposició econòmica, degudament signada pel licitador o
persona que el representi, que haurà d’ésser necessàriament igual
o superior a la quantitat que s’ha previst com a mínim.
b) Les referències tècniques inclouran tota la documentació que
es cregui adient per valorar els criteris d’adjudicació de la
clàusula 16, malgrat tot, sempre contindran com a mínim
- Descripció i fotografies de l’establiment que es pretén
instal·lar.
- Certificació de que el material utilitzat i les instal·lacions
compleixen la Llei.
- Currículum de l’empresa.
- Llistat de venda al públic dels seus productes no inclosos en
l’annex 1
- Altres millores en la prestació del servei, si ho creu adient.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Tàrrega
1. Entitat: Ajuntament de Tàrrega
2. Domicili- Plaça Major
3. Localitat i codi postal- Tàrrega- 25300
d) Admissió de variants: no
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Tàrrega
b) Domicili: Plaça Major, 1
c) Localitat: Tàrrega
d) Data i hora: L’obertura de les proposicions es farà el sisè dia
hàbil següent al dia en què finalitzi el termini per presentar les
ofertes, a la sala de juntes de Plens, a les onze del matí.
10. Altres informacions
Per qualsevol altra informació poden posar-se en contacte amb
la Secretaria de l’Ajuntament de Tàrrega.
Tàrrega, 6 de maig de 2009
L’alcalde, Joan Amèzaga i Solé

−♦−
AJUNTAMENT DE TÀRREGA
EDICTE DE LICITACIÓ

5894

La Junta de Govern Local, de data 4 de maig de 2009, va aprovar
el plec de clàusules econòmico-administratives particulars que
regiran la selecció dels adjudicataris per a l’atorgament de
llicències d’ocupació temporal d’espais per a la ubicació de
xurreries i punts de venda de creps i/o sucs naturals a la via
pública durant la Fira de Teatre al Carrer.
L’esmentat plec de clàusules s’exposa al públic pel termini de 15
dies als efectes de presentació de reclamacions, elevant-se a
definitiu si no s’interposen en el termini referenciat.
Simultàniament al període d’informació pública, s’anuncia el
procediment obert amb varis criteris d’adjudicació, essent els
següents els paràmetres més importants
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Tàrrega
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte
a) Atorgament de llicències d’ocupació temporal d’espais per a
xurreries i punts de venda de creps i/o sucs naturals amb motiu
de la celebració de la Fira de Teatre al Carrer, als següents espais
- Lot 1. Xurreria Entrada al Mercat d’Artesans i Paradistes.
- Lot 2. Xurreria C/ Migdia (al costat de la passarel·la de
vianants)
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- Lot 3. Punt de venda de creps i/o sucs naturals al Mercat
d’Artesans i Paradistes.
Al lot 3 hi ha un total de 4 punts de venda repartits al llarg del
Mercat d’Artesans i Paradistes.
L’adjudicació de cada punt de venda de creps i/o sucs naturals es
farà segons el resultat del concurs, el guanyador del concurs
triarà el punt que més li interessi dels quatre que formen part del
lot 3, el licitador que hagi quedat segon triarà d’entre els tres
punts que quedin i així successivament.
En cas d’empat l’adjudicació es farà per sorteig públic obert als
interessats.
Aquests establiments només podran vendre els productes de la
seva especialitat.
b) Termini de duració: 29a i 30a Fira de Teatre al Carrer + dos de
pròrroga
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
d) Forma: procés amb varis criteris d’adjudicació
4. Pressupost base de licitació
- Lot 1. Xurreria entrada al Mercat d’Artesans i Paradistes .........
1.500,00 euros
- Lot 2. Xurreria C/ Migdia (al costat de la passarel·la de
vianants).................................................................1.500,00 euros
- Lot 3. Punt de venda de creps i/o sucs naturals.....650,00 euros
5. Garanties
Garantia provisional: No s’exigeix
Garantia definitiva:5 % del pressupost del contracte
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Tàrrega
b) Domicili: Plaça Major, 1
c) Localitat i codi postal: Tàrrega- 25300d) Telèfon: 973311608
e) Telefax: 973500552
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 dies
naturals després de la publicació al BOP del present anunci de
licitació.
7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: Les proposicions es presentaran a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, de les 8 a les 15 hores, durant els
15 dies naturals següents a la publicació de l’anunci al BOP i al
perfil del contractant, de conformitat amb l’article 127 de la Llei
30/2007.
L’ens contractant és l’Ajuntament de Tàrrega- art. 3 Llei
30/2007-, i l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la DA 2 Llei 30/2007, i a fi de garantir la
transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual difondrà a través d’Internet el seu perfil de
contractant, cosa que els possibles licitadors podran accedir-hi
per la pàgina web de l’Ajuntament- www.tarrega.cat.
Quan la documentació s’adreci per correu, el licitador haurà de
justificar que la data de lliurament de la documentació a l’oficina
de correus es troba dins el termini, i anunciar a la secretaria de
l’Ajuntament de Tàrrega la remissió de la documentació per
correu, mitjançant fax o telegrama, el mateix dia. A efectes de
justificar que l’enviament per correu s’ha produït dins de la data
i hora assenyalada com a límit per a la presentació de
proposicions, s’admetrà com a mitjà de proba que el fax o
telegrama faci referència el número del certificat de l’enviament
efectuat per correu.
En cas de concórrer ambdós requisits, l’Ajuntament podrà rebre
la documentació fins a les 15:00 hores del cinquè dia natural
següent a la data de finalització de la presentació de propostes;
transcorreguts aquests 5 dies naturals la proposta no serà admesa
en cap cas.
b) Documentació que integrarà les ofertes
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La documentació a presentar anirà continguda en dos sobres, “A”
i “B”.
Si un licitador es presenta a més d’un Lot, el sobre A serà únic i
haurà de presentar un sobre B per cada Lot.
1. Sobre núm. 1. Portarà la menció
“Documentació general per a la selecció de l’adjudicatari relativa
a l’ocupació a la via pública amb xurreries i punts de venda de
creps i/o sucs naturals amb motiu de FiraTàrrega per ubicar a ....
(determinar el lot) presentada per ...............................................”
i contindrà els següents documents
a) Els que acreditin la personalitat de l’empresa i Document
Nacional d’Identitat (DNI), o document que el substitueixi, si es
tracta de persona física: tractant-se de persona jurídica, escriptura
de constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita
al registre corresponent.
..Quan el licitador no actuï en nom propi haurà d’aportar: el seu
propi document nacional d’identitat (o document que el
substitueixi) i el poder notarial, degudament inscrit al Registre
mercantil, que acrediti la seva representació i les seves facultats.
El poder notarial haurà de ser degudament validat.
c) Els que acreditin la solvència econòmica, financera, tècnica o
professional, d’acord amb els articles 64 a 68 de la Llei 30/2007.
d) Declaració responsable de no estar inclòs, el licitador, en cap
prohibició de contractar amb l’administració pública d’entre les
que recull l’article 49 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre.
e) Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment
de les obligacions tributàries i de la seguretat social, imposades
per les disposicions vigents. En concret
- Certificació expedida per l’Agència Estatal Tributària
acreditativa de trobar-se al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries.
- Certificació expedida per la Tresoreria Territorial de la
Seguretat Social acreditativa de trobar-s’hi al corrent de les seves
obligacions.
f) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol
eventualitat que pugui sorgir relacionada amb la prestació del
servei.
Si els anteriors documents es presenten mitjançant fotocòpies,
aquestes hauran d’estar legalitzades per notari, o compulsades
amb el seu original per l’òrgan de contractació.
De la documentació exigida en aquest article, les empreses
licitadores resten eximides de presentar aquella que es trobin en
poder de l’Ajuntament, sempre i quan aportin una declaració
responsable de certesa i vigència de documentació.
2. Sobre núm. 2. Portarà la menció
“Proposició econòmica i referències tècniques per a la selecció
de l’adjudicatari relativa a l’ocupació a la via pública amb
xurreries i punts de venda de creps i/o sucs naturals amb motiu
de FiraTàrrega per ubicar a ...........................................................
(determinar el lot) presentada per ...............................................”
i contindrà
a) La proposició econòmica, degudament signada pel licitador o
persona que el representi, que haurà d’ésser necessàriament igual
o superior a la quantitat que s’ha previst com a mínim.
b) Les referències tècniques inclouran tota la documentació que
es cregui adient per valorar els criteris d’adjudicació de la
clàusula 15, malgrat tot, sempre contindran com a mínim
- Descripció i fotografies de l’establiment que es pretén instal·lar.
.........- Certificació de que el material utilitzat i les instal·lacions
compleixen la Llei.
- Currículum de l’empresa.
- Llistat de venda al públic dels seus productes
- Altres millores en la prestació del servei, si ho creu adient.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Tàrrega

1. Entitat: Ajuntament de Tàrrega
2. Domicili- Plaça Major
3. Localitat i codi postal- Tàrrega- 25300
d) Admissió de variants: no
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Tàrrega
b) Domicili: Plaça Major, 1
c) Localitat: Tàrrega
d) Data i hora: L’obertura de les proposicions es farà el sisè dia
hàbil següent al dia en què finalitzi el termini per presentar les
ofertes, a la sala de juntes de Plens, a les onze del matí.
10. Altres informacions
Per qualsevol altra informació poden posar-se en contacte amb la
Secretaria de l’Ajuntament de Tàrrega.
Tàrrega, 6 de maig de 2009
L’alcalde, Joan Amèzaga i Solé

−♦−
AJUNTAMENT DE TARRÉS
EDICTE

5896

Aprovació Plec de clàusules
El Ple de l’Ajuntament de Tarrés, en sessió de 7 de maig de 2009,
ha aprovat inicialment el Plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir la contractació de l’obra “Reforma
edifici per a nou consultori municipal”, per mitjà de procediment
negociat sense publicitat, atenent les condicions que estableix el
Plec.
D’acord amb el que estableix l’article 99 de la Llei de contractes
del sector públic i l’article 277 del Text refós de la Llei MRLC,
s’exposa al públic per un termini de 20 dies hàbils, perquè es
puguin presentar possibles reclamacions.
La documentació i l’expedient es pot consultar a la Secretaria de
l’Ajuntament, en horari d’oficina, i també al perfil del contractant
: www.tarrés,cat.
Tarrés, 11 de maig de 2009
L’alcalde, Ramon Maria Arbós Palau

−♦−
AJUNTAMENT DE TARRÉS
EDICTE

5897

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 7 de maig de 2009, va
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han
de regir l’adjudicació del servei de bar i recinte de les piscines
municipals, per mitjà de procediment d’adjudicació directa,
atenent les condicions que estableix el Plec.
El plec s’exposa al públic per un termini de 20 dies als efectes de
la presentació d’al·legacions. Finalitzat aquest termini si no s’han
presentat al·legacions quedarà definitivament aprovat sense
necessitat de cap altre acord.
Tarrés, 11 de maig de 2009
L’alcalde, Ramon Maria Arbós Palau

−♦−
AJUNTAMENT DE TORÀ
EDICTE

5836

Aprovació inicial de la memòria valorada per la consolidació i
millora de l’entorn del castell de l’Aguda
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, de data 8 de
maig de 2009, la memòria valorada per la “Consolidació i millora
de l’entorn del castell de l’Aguda”, redactada per l’arquitecte
Albert Villar Ribera; amb un pressupost per contracte de
48.978,24 euros (IVA inclòs).
El document aprovat se sotmet a informació pública per un
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termini de 30 dies, a comptar a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest edicte en el BOPL, a l’efecte de presentació
de possibles al·legacions i/o reclamacions, d’acord amb el que
preveu l’article 37 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
En el cas de què no es presentin al·legacions durant aquest
termini, l’acord d’aprovació s’elevarà a definitiu.
Torà, 11 de maig de 2009
L’alcalde, Domènec Oliva Bonsfills

−♦−
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
EDICTE

5861

Aprovat inicialment per l’Ajuntament en Ple a la seva sessió del
dia 7 de maig de 2009, l’expedient núm. 1 de modificació de
pressupost general de 2009, amb la concessió de crèdits
extraordinaris (suplements i habilitacions), fent aplicació del
romanent líquid de tresoreria i de majors ingressos, afectant al
pressupost de la pròpia entitat, s’exposa al públic durant el
termini de quinze dies hàbils als efectes d’examen i reclamació,
si s’escau.
En cas que no es presentin reclamacions o al·legacions els acords
esdevindran definitius sense cap altre acord exprés.
La Torre de Capdella, 11 de maig de 2009
L’alcalde, Josep Maria Dalmau Gil

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
5810

Car Expres, SCP, ha demanat a aquesta Alcaldia la Llicència
Municipal per establir una activitat dedicada a manteniment i
reparació de vehicles amb motor que fan operacions de pintura,
situada a C/ Vall d’Aran 13, del TM de Torrefarrera.
Atès el que disposa l’article 8 apartat 3 de l’Ordenança municipal
número 22 d’Obertura i Control d’Activitats i l’article 41 de la
Llei 3/1998 d’Intervenció integral de l’Administració Ambiental
de la Generalitat, s’exposa aquesta sol·licitud a informació veïnal
durant el termini de 20 dies perquè qui es consideri afectat per
l’activitat esmentada, pugui efectuar les observacions i
reclamacions que cregui convenients. Es podrà examinar
l’expedient a la Secretaria d’aquest Ajuntament en hores
d’oficina.
Torrefarrera, 23 d’abril de 2009
L’alcalde, Alejandro Mir i Fo

−♦−
AJUNTAMENT DE LES VALLS D’AGUILAR

−♦−
AJUNTAMENT DE VERDÚ
EDICTE

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
5910

Aprovat inicialment per l’Ajuntament de la meva Presidència
l’expedient número 1 de modificacions de crèdit, en el pressupost
ordinari vigent, està exposat al públic pel termini de 15 dies
hàbils, durant els quals podrà ser examinat en la Secretaria de
l’Ajuntament i presentar-se les reclamacions que s’estimin
adients.
Si no es formulés cap reclamació, l’expedient es donarà com
aprovat definitivament per haver-ho així disposat a l’acord
d’aprovació inicial.
El que es fa públic per a general coneixement.
Torrefarrera, 6 de maig de 2009
L’alcalde, Alejandro Mir Fo

−♦−

5845

Havent-se aprovat per la Comissió de Govern, en la sessió
ordinària del dia 3 d’abril de 2009, per unanimitat les baixes del
padró d’habitants d’ofici, per inscripció indeguda.
Per tot això, la Comissió de Govern adopta el següent acord:
Primer. Donar de baixa d’ofici els següents expedients:
- G-93/08, DNI: 6682
- G-96/08, DNI: 41070897G
- G-97/08, DNI: 41051406V
- G-98/08, DNI: 52307620P
- G-99/08, DNI: 38171092Q.
Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat, de conformitat
amb l’article 58 de la Llei 30/1992, i si el domicili és desconegut,
fer publicació edictal.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el BOP i en el taulell
d’anuncis d’aquest Ajuntament.
Noves de Segre, 11 de maig de 2009
L’alcaldessa, Maria Dolors Vidal i Guiu

−♦−
EDICTE

5911

En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que
l’Ajuntament en sessió del Ple, de 5 de maig de 2009, va prendre
per majoria absoluta entre d’altres el següent acord:
Primer. Aprovar inicialment per l’exercici 2009 i següents la
següent ordenança: ordenança número 28, reguladora de civisme
i convivència de Torrefarrera.
Segon. De conformitat amb allò que preveu els articles 49b) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;
article 17.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals i 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de règim local de
Catalunya, els acords inicials i les ordenances fiscals aprovades,
estaran exposades al públic a la Secretaria de l’Ajuntament
durant el període de 30 dies hàbils, comptadors de l’endemà de
la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província,
perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi
les al·legacions que considerin adients.
En cas de no haver-hi reclamacions, l’acord inicial esdevindrà
definitiu.
Torrefarrera, 6 de maig de 2009
L’alcalde, Alejandro Mir i Fo

EDICTE

−♦−
EDICTE

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
EDICTE

6428

Adjudicació provisional de les obres del projecte del sistema
d’abastament d’aigua en alta al nucli de Verdú
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Verdú
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Expedient: 441.611.01
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: administratiu
b) Descripció de l‘objecte: obres del projecte del sistema
d’abastament d’aigua en alta al nucli de Verdú
3. Tramitació, procediment
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: negociat sense publicitat, amb un únic criteri de
valoració
4. Pressupost base de licitació
Import sense IVA: 140.724,37 euros
IVA: 22.515,90 euros
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5. Adjudicació provisional
a) Data: 14 de maig de 2009
b) Contractista: Cassa, Aigües i Depuració
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 163.240’27 euros
La qual cosa es fa pública pel termini de 15 dies hàbils, de
conformitat amb l’art. 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre
de contractes del sector públic.
Verdú, 16 de maig de 2009
L’Alcalde (il·legible)

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.
Vilanova de la Barca, 13 de maig de 2009
L’alcalde, Antoni Argilés i Pujol

−♦−

−♦−

AJUNTAMENT DE VILA-SANA

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE LA BARCA
EDICTE

EDICTE
6022

Aprovació de padrons fiscals
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca, en sessió
ordinària celebrada el dia 12 de maig de 2009, va aprovar els
següents padrons fiscals corresponents a l’exercici de 2009:
• Taxa de conservació de cementiri any 2009.
• Taxa de recollida d’escombraries any 2009.
Els padrons fiscals s’exposen 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 reguladora de les hisendes locals,
es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquests
padrons.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de
la finalització del termini d’exposició al públic dels padrons
fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un
mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva
resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós

6170

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
en el Butlletí Oficial de la Província Núm. 57 de data 21 d’abril
de 2009, i atès que no s’ha presentat en contra del mateix cap
reclamació, s’ha de considerar el mateix com aprovat
definitivament i d’acord amb el que estableix l’article 169.3 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, es fa públic a continuació
el pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla orgànica i
relació de llocs de treball:
ESTAT D’INGRESSOS 2008
Cap. 1. Impostos directes. ...........................................251.179,60
Cap. 2. Impostos indirectes ...........................................80.000,00
Cap. 3. Taxes i altres ingressos. ..................................371.946,77
Cap. 4. Transferències corrents. ..................................147.000,00
Cap. 5. Ingressos patrimonials. .....................................21.000,00
Cap. 7. Transferències d’entitats locals.......................216.143,23
Cap. 9. Passius financers. ..............................................44.979,31
Total pressupost ingressos ........................................1.132.248,91
ESTAT DE DESPESES 2008
Cap. 1. Despeses de personal ......................................275.572,45
Cap. 2. Compra de b. corrents i de serveis .................419.630,00
Cap. 3. Despeses financeres ............................................8.800,00
Cap. 4. Transferències corrents .....................................17.219,92
Cap. 6. Inversions reals ...............................................385.679,36
Cap. 7. Transferències de capital...................................13.347,18
Cap. 9. Variació de passius financers ............................12.000,00
Total pressupost despeses.........................................1.132.248,91

PLANTILLA DE PERSONAL
a) Funcionaris carrera
Subescala secretaria:
Secretaria Intervenció
Subescala tècnica
Enginyer tècnic
Subescala serveis especials
Agutzil-Recaptador
b) Personal laboral
Subescala Administració
Administrativa
Auxiliar Administrativa
Subescala Llar Infants
Tècnic Direcció
Tècnic Auxiliar

NUM.
LLOCS

VACANTS

GRUP

JORNADA

TIPUS

COMP.
DESTÍ

COMP
ESPEC.

1

1

A2

Parcial

Interina

22

No

1

0

A2

Complerta

Propietat

26

Si

1

1

E

Complerta

Vacant

8

No

1
1

0
0

3
5

Parcial
Parcial

Fix indefinit
Vacant

No
No

Si
No

Montse Miro Nabau
Natàlia El Bekali Caballé

1
2

0
0

3
5

Complerta
Parcial

Temporal
Fix indefinit
Temporal

No
No
No

Si
Si
Si

Goretti Ballebrera Serra
Maria Sanahuja Alsina
Núria Moya Naves

Subescala Instal. Esportives
Socorrista Piscines
Socorrista Piscines
Subescala Obres i Serveis:
Peó Oficis varis
Operari oficis varis

1
1

1
1

4
4

Parcial
Parcial

Temporal
Temporal

No
No

No
No

1
1

0
0

5
5

Parcial
Complerta

Temporal
Fix Indefinit

No
No

No
Si

Neteja

2

0

5

Parcial

Interina

No

No

TITULAR

Mireia Pardell Cartes
Jaume Torra Felip

Diego Bonjorn Querol
Pere Sanahuja Martí
Maria Molina Castellví
Hortensia Villorbina Marsiñach
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Vila-sana, 18 de maig de 2009
L’alcalde, Joan Sangrà i Farré

−♦−
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ARRÓ
EDICTE

5906

Aprovat inicialment per l’EMD d’Arró el pressupost per a
l’exercici de 2009, juntament amb la plantilla orgànica i la relació
de llocs de treball, s’exposa al públic a la secretaria de
l’Ajuntament, per un termini de quinze dies hàbils, durant els
quals s’admetran reclamacions davant aquesta corporació, el Ple
de la qual resoldrà en un termini de trenta dies, d’acord amb el
que disposa la legislació vigent.
Arró, 11 de maig de 2009
El president, Jesús Bernadets Puyol

−♦−

EDICTE
6106

Aprovat per la Junta de Veïns la memòria de l’obra anomenada
“Local social i oficines municipals del poble de Bescaran, 3ª
fase”, redactada per l’arquitecte en Martí Gasa Colom, s’exposa
al públic pel termini de 30 dies, als efectes que es puguin
presentar reclamacions i al·legacions, segons disposa l’article 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
La Seu d’Urgell, 4 de maig de 2009
El president, Francisco Canillo Cadena

−♦−
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE JOSA DE CADÍ
EDICTE

6007

Al Butlletí Oficial de la Província número 35, de data 10 de març
de 2009, es va publicar l’anunci d’aprovació inicial del
pressupost general de l’Entitat per a l’any 2009.
Aquesta aprovació ha esdevingut definitiva per absència de
reclamacions, per la qual cosa i en compliment del disposat a
l’article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, es publica el resum per capítols i la plantilla de personal,
fent-se públic per al coneixement general.
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.
Josa de Cadí, 12 de maig de 2009
El president, Alfons Escribano Paz
PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOLS I DENOMINACIÓ

III
IV
V
VII

EUROS

Taxes i altres ingressos ........................................................................2.200,00
Transferències corrents ......................................................................19.798,00
Ingressos patrimonials........................................................................22.819,53
Transferències de capital..................................................................510.548,33
Total ingressos..................................................................................555.365,86

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS I DENOMINACIÓ

I
II
III
IV
VI

−♦−
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE JOSA DE CADÍ

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE BESCARAN
EDICTE

ANNEX DE PERSONAL
Donant compliment a l’article 168.1.c) 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’especifica la relació de
personal i plantilla orgànica següent:
PLANTILLA ORGÀNICA
Personal laboral
Secretari - interventor.
Administratiu. En col·laboració amb l’Ajuntament de Josa i
Tuixent.

EUROS

Despeses de personal ..........................................................................4.063,64
Despeses de béns corrents i serveis .................................................19.720,00
Despeses financeres ...............................................................................150,00
Transferències corrents ........................................................................2.100,00
Inversions reals.................................................................................529.332,22
Total despeses..................................................................................555.365,86

6008

El Ple de l’Entitat, en data 30 d’abril de 2009, ha adoptat l’acord
d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública la memòria
valorada per adquisició d’un terreny per la construcció d’un
edifici per Local Social, redactada per l’arquitecte Sr. Josep
Novellas i Casabella, amb un valor del terreny de noranta-set mil
dos-cents vint-i-quatre euros amb setanta-cinc cèntims d’euro
(97.224,75 ).
De conformitat amb el que disposa l’article 235.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els
articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
l’acord queda exposat al públic per un termini de 30 dies, durant
els quals es podrà examinar i presentar les reclamacions que es
consideren oportunes.
Si un cop transcorregut el termini d’informació pública, no es
presenten al·legacions ni reclamacions, l’acord inicial s’entendrà
amb caràcter definitiu.
Josa de Cadí, 12 de maig de 2009
El president, Alfons Escribano Paz

−♦−
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE PI
EDICTE NÚM. 2/2009

5832

S’ha rendit el compte general d’aquesta Entitat Municipal
Descentralitzada de Pi de l’exercici 2008, i s’ha informat
favorablement per la Comissió Especial de Comptes en sessió del
dia 28 d’abril de 2009 juntament amb els seus justificants i resta
de documentació.
S’exposen al públic per tal que tots els interessats puguin
examinar-los durant un termini de 15 dies comptadors des de la
publicació d’aquest edicte al BOP de Lleida. Durant aquest
termini i 8 dies més es podran presentar les al·legacions i les
observacions que s’estimin adients.
Pi, 4 de maig de 2009
El president, Joan Capdevila Caldés

−♦−
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ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE LLEIDA
EDICTE

6361

Alfons Serrano Masip, secretari de la Junta Electoral Provincial
de Lleida
Certifica, que convocades eleccions a diputats al Parlament
Europeu per Reial Decret núm. 482/2009, de 3 d’abril, que es
celebraran el proper 7 de juny, aquesta Junta Electoral Provincial
de Lleida ha quedat formada definitivament de la manera
següent:
President: senyor Antonio Robledo Villar.
Vocals judicials: senyores Eva María Chesa Celma i María Lucía
Jiménez Márquez.
Vocals no judicials: senyors Teresa Areces Piñol i Alexandre
Sárraga Gomez.
Delegada del Cens Electoral: senyora Nuria Pastor Fernández.
Secretari: senyor Alfons Serrano Masip.
I per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida, lliuro aquest edicte a Lleida 21 de maig de 2009.
(Signatura il·legible)

−♦−
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LLEIDA
ACTA

6362

Lleida, vint de maig de dos mil nou
A l’hora assenyalada per a la celebració d’aquesta sessió es
reuneixen en les dependències de la Junta Electoral de Zona de
Lleida, Eduardo María Enrech Larrea, M. Carmen Huerta
Manzano i Maria Roser Garriga Queralt, asistits del Secretari del
Jutjat Degà de Lleida, Antonio Casas Capdevila.
L’objecte d’aquesta reunió degudament convocada i celebrada en
única convocatòria amb l’assistència de la totalitat dels senyors a
dalt esmentats en virtut d’allò que s’ha disposat a la Llei orgànica
2/1990 de 18 de gener i a la Llei orgànica 5/85 de la Llei
Electoral de 19 de juny, és el nomenament dels vocals no
judicials en les persones següents:
- Sra. Mercedes Serrano Masip i Sr. Ramiro Navio Alcalà
Es dona per acabada la sessió que signen tots els assistents. En
dono fe.
(Signatura il·legible)

−♦−
JUNTA ELECTORAL DE LA ZONA DE BALAGUER
EDICTE
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6364

Mª Luisa de Jesús Alcañiz, Secretaria de la Junta Electoral de
Zona de Balaguer,
Hace saber: Que en virtud de lo establecido en los arts. 14.1 y
14.3 de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio del Régimen
Electoral General y de conformidad con el Real Decreto número
482/2009 de fecha 3 de abril de 2009, publicado en el Boletín
Oficial del Estado de fecha 14 de abril de 2009, en el día de hoy
se ha procedido a la constitución de la Junta Electoral de Zona de
Balaguer, integrada por los vocales judiciales designados por el
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, D. Juan José Cortés
Hidalgo, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº
1 de Balaguer, D. Miquel Valls Marquilles, Juez de Paz de la
población de Agramunt, y D. Joan Nogués Sirvant, Juez de Paz
de la población de Artesa de Segre, por los vocales no judiciales
Alexandre Rubio Calvet y Mª Llüisa Mora Ballesteros, habiendo

resultado elegido presidente Dª Marta Monrabà Egea, siendo
asistida la Junta por, Dª Maria Luisa de Jesús Alcañiz, Secretaria
del Juzgado Decano de Balaguer.
Para que conste y para su publicación en los medios a que hace
referencia al precepto citado, expido el presente en Balaguer a 20
de mayo de 2009.
La Secretaria de la Junta (ilegible)

−♦−
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CERVERA
6434

Dña. Marisa Banyeres Lega, secretaria de la la Junta Electoral
de Zona de Cervera,
Hace saber: Que en virtud de nombramiento de vocales no
judiciales por acuerdo de la Junta Electoral Provincial en sesión
celebrara el día 19 de mayo, la Junta Electoral de Zona de
Cervera ha quedado constituida con los siguientes miembros:
Presidenta: Dña. Mª Ángeles Andrés Llovera, Jueza del Juzgado
de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Cervera.
Secretaria: Dña. Marisa Banyeres Lega, Secretaria del Juzgado
de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Cervera.
Vocal judicial: Dña. Ester Castellà Mata, Jueza de Paz de
Bellpuig.
Vocal judicial: D. Vicenç Valentines Binefa, Juez de Paz de
Anglesola.
Vocal no judicial: D. Marià Canal Ramón
Vocal no judicial: D. Francesc Doménech Puig
Y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Lleida, y a los efectos oportunos, expido y firmo el presente, en
Cervera, a 21 de mayo de 2.009.
La secretaria, Marisa Banyeres Lega

−♦−
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LA SEU D’URGELL
EDICTO

6366

Dña. Débora Morales Albós, secretaria de la Junta Electoral de
Zona de la Seu d’Urgell, hace saber:
Que en el día de hoy se ha celebrado sesión de la Junta Electoral
de Zona de la Seu d’Urgell, de la cual se ha extendido acta con el
tenor literal siguiente:
“Acta de constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de
la Seu d’Urgell
En La Seu d’Urgell, a 20 de mayo de 2.009.
Siendo las 9:00 del día de la fecha, de conformidad con lo
prevenido en el art. 11.1.b de la Ley Orgánica nº 5/1985, de 19
de junio del Régimen Electoral General, se constituye la Junta
Electoral de Zona de la Seu d’Urgell, compuesta por el presidente
Ilmo. Sr. D. Joan Lluís Cardona Ibañez, y por los vocales
judiciales Ilmo. Sr. D. Joan Font Font e Ilmo. Sr. D. Josep
Majoral Sala, asistidos de mí, Dña. Débora Morales Albós,
secretaria de la Junta Electoral.
Abierta la sesión por mí, la secretaria, y dado principio al acto
hallándose presentes Dña. Marta Vilaseca Delsams y Dña. Maria
Sanz Baraut, previamente convocadas al efecto, manifiestan no
tener impedimento alguno para aceptar el cargo de vocal no
judicial de esta Junta Electoral de Zona, y en consecuencia se
procede a su definitiva constitución, quedado integrada de la
siguiente forma:
Presidente: Ilmo. Sr. D. Joan Lluís Cardona Ibañez, Juez del
Juzgado de Solsona
Vocales judiciales: Ilmo. Sr. D. Joan Font Font Juez de Paz de
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Montferrer Castellbó (Lleida) e Ilmo. Sr. D. Josep Majoral Sala,
Juez de Paz de Ribera d’Urgellet (Lleida)
Vocales no judiciales: Dña. Marta Vilaseca Delsams licenciada
en derecho y residente en este Partido Judicial, y Dña. Maria
Sanz Baraut, licenciada en derecho, procuradora de los
Tribunales y residente en este Partido Judicial.
Secretaria: Dña. Débora Morales Albós, Secretaria Judicial
Decana de los Juzgados de La Seu d’Urgell.
Seguidamente se acuerda proceder a la publicación de la presente
acta de constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona en el
Boletín Oficial de la Provincia, mediante el oportuno edicto.
Y no teniendo nada más que tratar se da por terminada la presente
sesión, tras lo cual se extiende esta acta que una vez leída y
hallada conforme es firmada por todos los asistentes, lo cual
certifico.
Joan Lluís Cardona Ibañez, Presidente.
Joan Font Font, Voca judicial.
Josep Majoral Sala, Vocal judicial
Marta Vilaseca Delsams, Vocal no judicial.
Maria Sanz Baraut, Vocal no judicial
Débora Morales Albós, Secretaria”
Y para público conocimiento, expido el presente en La Seu
d’Urgell, a 20 de mayo de 2009.
La Secretaria de la Junta Electoral de Zona, Débora Morales
Albós

−♦−
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TREMP
EDICTE

6363

ELECCIONS EUROPEES 2009
Xavier Aiguadé Aiguadé, secretari de la Junta Electoral de Zona
de Tremp,
Faig saber: Que d’acord amb Reial Decret 482/09 de 3 d’abril
que convoca Eleccions de Diputats al Parlament Europeu i
atenent a allò disposat a l’article 14 en relació amb l’11.2 de la
LO 5/1985 de 19 de juny, la Junta Electoral de Zona de Tremp en
sessió de data d’avui, ha quedat definitivament constituïda per les
següents persones:
President: Sr. Rafael Franco Lloan, Jutge de Pau de Vall de Boí.
Vocals judicials: Sr. Josep Rabasa Arajol Jutge de Pau de Sort; i
Sr. Joan Feliu Plana, Jutge de Pau d’Isona i Conca Dellà.
Vocals no judicials: Sra. Maria Lluisa Llimiñana Montanuy i Sr.
Xavier Nayach Rius
Secretari: Sr. Xavier Aiguadé Aiguadé, Secretari del Jutjat de
Primera Instància i Instrucció de Tremp.
Tremp, 21 de maig de 2009
El Secretari (il·legible)

−♦−
JUNTA ELECTORAL DE ZONA
DE VIELHA E MIJARAN
EDICTO

6365

D. Xavier Buil Bellmunt, secretario de la Junta Electoral de
Zona de Vielha-Mijaran (Lleida),
Hago saber: Que habiéndose convocado elecciones al
Parlamento Europeo por Real Decreto 482/2009 de 3 de abril de
dos mil nueve, publicado en el B.O.E. de 14 de abril de 2009, y
según lo acordado por la Junta en fecha de hoy, se hace público
que esta Junta Electoral de Zona ha quedado constituida de modo
definitivo en el día de hoy, a tenor de lo dispuesto en el artículo
11 de la L.O. 5/1985, quedando su composición de la siguiente
forma:

Presidente: D. Javier Vazquez Pariente, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Vielha.
Secretario: Don Xavier Buil Bellmunt, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Vielha- Mijaran.
Vocales judiciales: Don Miguel Milanes Cortes, Juez de Paz de
Bossost, y Dª Maria Remei Bravo Morello, Juez de Paz de Naut
Aran
Vocales no judiciales: Don José Vicente Español Aventin y D.
Angel Buerba Mur.
Vielha, a 20 de mayo de 2009
El Secretario de la Junta (ilegible)

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

6382

Procedimiento demandas 363/2008
Parte actora: Hamid Meziati Sabour
Parte demandada: Asociacios González Berenguer 2002 SL
Secretaria judicial, Itziar Valero
Según lo acordado en los autos 363/08, seguidos en este Juzgado
a instancia de Hamid Meziati Sabour contra Asociacios González
Berenguer 2002 SL en relación a demandas por el presente se
notifica a Asociacios González Berenguer 2002 SL en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
“En Lleida, a 13/05/2009
Dada cuenta; por recibido el anterior escrito por vía de fax de la
letrada doña Nieves Rams Serrano en representación de la
mercantil Asociacios González Berenguer 2002 SL, únase a las
actuaciones y, a la vista de las manifestaciones vertidas en el
mismo respecto a la situación de concurso de la empresa
demandada, consúltese con fecha de hoy el Registro Público de
resoluciones concursales al objeto de verificar la situación de
concurso de la empresa y averiguar la composición de la
administración concursal al objeto de su citación a la nueva
comparecencia de conformidad a lo dispuesto en el art 278 de la
Ley de procedimiento laboral ante la Sala de Audiencia de este
Juzgado de lo Social el próximo día 9 de junio, a las 9.10 horas
, suspendiendo el señalamiento previsto para el día 14 de mayo ,
a las 9.15 horas, citando a tal efecto a las partes y a los
administradores concursales averiguados, 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
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que
no es firme y que contra la misma podrán interponer recurso de
reposición, ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles.
Lo manda y firma la magistrada jueza. 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, a13 /05/2009.
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

6042

Procedimiento ejecutorias 13/2009
Parte actora: Abdoulaye Coulibaly
Parte demandada: Spider Red, S.L.U.
Secretario judicial, Luis Francisco Bernal Martín
Según lo acordado en los autos 13/09, seguidos en este Juzgado
a instancia de Abdoulaye Coulibaly contra Spider Red, S.L.U. en
relación a ejecutorias por el presente se notifica a Spider Red,
S.L.U. en ignorado paradero la resolución dictada en los
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presentes autos en fecha 6 de mayo de 2009, cuyo tenor literal de
su parte dispositiva dice:
PARTE DISPOSITIVA
Procede ejecutar el título ejecutivo indicando en los antecedentes
de hecho de esta resolución a instancia de Abdoulaye Coulibaly
contra Spider Red, S.L.U. por un principal de 12.449,76 euros y
1.244,98 euros intereses provisionales, (art. 576 L.E.C.) más
1.244,98 euros (art. 249 L.P.L.) . que se fijan provisionales para
costas, y en su consecuencia:
Trábese embargo de bienes de la demandada en cantidad
suficiente para cubrir las cantidades reclamadas.
Sirva esta resolución de mandamiento en forma a la Comisión
Ejecutiva que practicará la diligencia de embargo en el domicilio,
o en cualquier otro en que se hallara la empresa, con sujeción al
orden y limitaciones legales establecidas en el art. 592 de la Ley
de enjuiciamiento civil, de constar la suficiencia de los bienes
embargados (Art. 252 L.P.L.) y depositándose los que se
embarguen con arreglo a derecho, con advertencia al depositario
de sus obligaciones (art. 252 y 435 CP), pudiéndose recabar para
todo ello el auxilio de la Policía Judicial si fuere preciso (arts.
443 y 445 de la L.O.P.J.).
No obstante, desconociéndose por el momento la existencia de
bienes suficientes titularidad de la apremiada, practíquense los
trámites de averiguación de bienes de la misma con arreglo a las
normas previstas en los artículos 248 y 274 de la L.P.L. y
expídanse por el secretario judicial los correspondientes oficios y
mandamientos al Ilmo. Sr. alcalde y a los Sres. registradores de
la Propiedad de los domicilios de la apremiada, al Ilmo. Sr.
delegado de Hacienda y en su caso al Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya y a la Gerencia
Territorial del Area Metropolitana (Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria) a fin de que, en el plazo máximo de un
mes faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tengan constancia, tras la realización por los
indicados organismos, si fuere preciso, de las averiguaciones
legalmente posibles. Adviértase a las autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo ordenado (arts. 75-3 y 239-3
de la L.P.L.).
Se da audiencia al Fondo de Garantía Salarial por el plazo
máximo de quince días, para que designe bienes e inste lo que a
su derecho convenga, procediéndose, en su caso, a dictar la
insolvencia provisional de ser negativas las averiguaciones. Sin
perjuicio de ello, requiérase a la parte actora para que, en el plazo
de quince días, pueda facilitar nuevos domicilios o bienes sobre
los que trabar embargo bajo apercibimiento de que, de no
efectuarlo y bajo su responsabilidad, podrá entenderse que ignora
esta circunstancia.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial. Requiérase y adviértase al apremiado en los términos de
la misma. Se advierte que esta resolución no es firme y que
contra la misma podrán interponer en plazo de cinco días hábiles
recurso de reposición ante este Juzgado u oponerse el apremiado
en el mismo plazo, salvo cuando su domicilio no fuere conocido
o se ignorase su paradero, en cuyo caso la oposición podrá
formularse en el plazo de nueve días desde la notificación por
edictos de este auto.
Adviértase al ejecutado notificado por edictos que, en lo
sucesivo, todas las providencias que recaigan, y cuantas
citaciones y emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.
Y líbrese oficio al órgano correspondiente en averiguación del
domicilio exacto y demás datos en relación con la parte
ejecutada.
Se tiene por designado a la letrada Montserrat Ricart Arnau en
nombre y representación de Abdoulaye Coulibaly.
Lo acuerda y manda la Ilma. Sra. Dña. M. José Gil Lázaro
magistrada juez del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lleida.
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Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas
notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto en
Lleida, a 6 de mayo de 2009.
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

6044

Ejecución núm. 164/2008
Parte ejecutante: Hassan El Bahraoui
Parte ejecutada: Construcciones R. Abdi 2005 SL
Principal: 1.466,15 euros
Intereses provisionales: 146,62 euros
Costas provisionales: 146,62 euros
Por esta cédula, dictada en méritos de lo acordado en el proceso
de ejecución número, instruido por este Juzgado de lo Social
número de Lleida a instancia de Hassan El Bahraoui contra
Construcciones R. Abdi 2005 SL se notifica a, Construcciones R.
Abdi 2005 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 7 de mayo de 2009
PARTE DISPOSITIVA
Procede declarar al ejecutado Construcciones R. Abdi 2005 SL
en situación de insolvencia legal por importe de 1.466,15 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 7 de mayo de 2009
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO
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6045

Ejecución núm. 70/2009
Parte ejecutante: Doru Belchim
Parte ejecutada: Excavaciones Andinapa, SL
Por esta cédula, dictada en méritos de lo acordado en el proceso
de ejecución número 70/09, instruido por este Juzgado de lo
Social número 2 de Lleida a instancia de Doru Belchim contra
Excavaciones Andinapa, SL, se notifica a, Excavaciones
Andinapa, 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
Magistrada juez, M. José Gil Lázaro
En Lleida, a 6 de mayo de 2009
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo:
Primero. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Excavaciones Andinapa, SL con
Doru Belchim.
Segundo. Se condena a Excavaciones Andinapa, SL a que abone
a Doru Belchim la cantidad de 4.502,83 euros como
indemnización sustitutoria de la readmisión, más otras 9.997,45
euros como salarios de tramitación, en cuya cantidad se incluyen
las que fueron objeto de condena en la sentencia.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta su
total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de
enjuiciamiento civil.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que podrán
interponer recurso de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184de la Ley de procedimiento laboral).
Así, lo pronuncia, manda y firma.
La 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 Lleida a 6 de mayo de 2009
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

6046

Ejecución n 188/2008
Parte ejecutante: Antonio Escuer Terrats
Parte ejecutada: J.F. Riegos, S.L.
Principal: 4.561,15 euros
Intereses provisionales: 456,11 euros
Costas provisionales: 456,11 euros
Por esta cédula, dictada en méritos de lo acordado en el proceso
de ejecución número ,188/08 instruido por este Juzgado de lo
Social número 2 de Lleida a instancia de Antonio Escuer Terrats
contra J.F. Riegos, S.L., se notifica a J.F. Riegos, S.L. en
ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en el
indicado proceso, cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
AUTO
En Lleida, a 5 de mayo de 2009
PARTE DISPOSITIVA
Procede declarar al ejecutado J.F. Riegos, S.L. en situación de
insolvencia legal por importe de 4.561,15 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
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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 5 de mayo de 2009
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

6047

Ejecución n 78/2009
Parte ejecutante: Maria Carles Llarras
Parte ejecutada: Associació per a l’Orientació Empresarial i
Laboral de Lleida (APLOELL)
Por esta cédula, dictada en méritos de lo acordado en el proceso
de ejecución número, 78/09 instruido por este Juzgado de lo
Social número 2 de Lleida a instancia de Maria Carles Llarras
contra Associació per A l’Orientació Empresarial i Laboral de
Lleida (APLOELL), se notifica a, Associació per A l’Orientació
Empresarial i Laboral de Lleida (APLOELL) en ignorado
paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en el indicado
proceso, cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
AUTO
Magistrada Juez M. José Gil Lazaro
En Lleida, a 6 de mayo de 2009
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo:
Primero. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Associació per A l’Orientació
Empresarial i Laboral de Lleida (APLOELL) con Dña Maria
Carles Llarras.
Segundo. Se condena a Associació per A l’Orientació
Empresarial i Laboral de Lleida (APLOELL) a que abone a
Maria Carles Llarras la cantidad de 22.584, 88 euros como
indemnización sustitutoria de la readmisión, más otras 23.165, 60
euros como salarios de tramitación, en cuya cantidad se incluyen
las que fueron objeto de condena en la sentencia.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta su
total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de
enjuiciamiento civil.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que podrán
interponer recurso de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184 de la Ley de procedimiento laboral).
Así, lo pronuncia, manda y firma.
La 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 6 de mayo de 2009
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTE

6079

Procedimiento ejecutorias 103/2009
Parte actora: Francisco Núñez López y Cristian Andrés Tobar
Catalán
Parte demandada: Serveis a Domicili de Ponent SL y Justina
Sonia Ruiz Sarria
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Secretario judicial, Luis Francisco Bernal Martín
Según lo acordado en los autos 103/09, seguidos en este Juzgado
a instancia de Francisco Núñez López y Cristian Andrés Tobar
Catalán contra Serveis a Domicili de Ponent SL y Justina Sonia
Ruiz Sarria en relación a ejecutorias por el presente se notifica a
Serveis a Domicili de Ponent SL y Justina Sonia Ruiz Sarria en
ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en
fecha 8 de mayo de 2009, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
PARTE DISPOSITIVA
Procede ejecutar el título ejecutivo indicando en los antecedentes
de hecho de esta resolución a instancia de Francisco Núñez
López y Cristian Andrés Tobar Catalán contra Serveis a Domicili
de Ponent SL y Justina Sonia Ruiz Sarria por un principal de
6.093,82 euros y 609,38 euros intereses provisionales, (art. 576
L.E.C.) más 609,38 euros (art. 249 L.P.L.). Que se fijan
provisionales para costas, que se desglosan de la siguiente
manera según Sentencia:
Procede ejecutar el título ejecutivo contra la empresa ejecutada
Serveis a Domicili de Ponent SL a favor de Francisco Núñez
López por un principal de 1.117,60 euros de principal, 117,60
euros de intereses provisionales, más 117,60 euros de costas
provisionales.
Asimismo, procede ejecutar el título ejecutivo contra Serveis a
Domicili de Ponent SL y contra Justina Sonia Ruiz Sarria de
manera solidaria a favor de Cristian Andrés Tobar Catalán por un
principal de 3.766,22 euros, 376,62 euros de intereses
provisionales, más 376,62 euros de costas provisionales.
Asimismo, procede ejecutar el título ejecutivo contra Justina
Sonia Ruiz Sarria a favor de Cristian Andrés Tobar Catalán por
un principal de 1.210 euros, 121 euros de intereses provisionales,
más 121 euros de costas provisionales.
y en su consecuencia:
Trábese embargo de bienes de la demandada en cantidad
suficiente para cubrir las cantidades reclamadas.
Sirva esta resolución de mandamiento en forma a la Comisión
Ejecutiva que practicará la diligencia de embargo en el domicilio,
o en cualquier otro en que se hallara la empresa, con sujeción al
orden y limitaciones legales establecidas en el art. 592 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, de constar la suficiencia de los bienes
embargados (Art. 252 L.P.L.) y depositándose los que se
embarguen con arreglo a derecho, con advertencia al depositario
de sus obligaciones (art. 252 y 435 CP), pudiéndose recabar para
todo ello el auxilio de la Policía Judicial si fuere preciso (arts.
443 y 445 de la L.O.P.J.).
No obstante, desconociéndose por el momento la existencia de
bienes suficientes titularidad de la apremiada, practíquense los
trámites de averiguación de bienes de la misma con arreglo a las
normas previstas en los artículos 248 y 274 de la L.P.L. y
expídanse por El Secretario Judicial los correspondientes oficios
y mandamientos al Ilmo. Sr. Alcalde y a los Sres. Registradores
de la Propiedad de los domicilios de la apremiada, al Ilmo. Sr.
Delegado de Hacienda y en su caso al Departament d’Economia
i Finances de la Generalitat de Catalunya y a la Gerencia
Territorial del Area Metropolitana (Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria) a fin de que, en el plazo máximo de un
mes faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tengan constancia, tras la realización por los
indicados Organismos, si fuere preciso, de las averiguaciones
legalmente posibles. Adviértase a las Autoridades y Funcionarios
requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo ordenado (arts. 75-3 y 239-3
de la L.P.L.).
Se da audiencia al Fondo de Garantía Salarial por el plazo
máximo de quince días, para que designe bienes e inste lo que a
su derecho convenga, procediéndose, en su caso, a dictar la
insolvencia provisional de ser negativas las averiguaciones. Sin
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perjuicio de ello, requiérase a la parte actora para que, en el plazo
de quince días, pueda facilitar nuevos domicilios o bienes sobre
los que trabar embargo bajo apercibimiento de que, de no
efectuarlo y bajo su responsabilidad, podrá entenderse que ignora
esta circunstancia.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial. Requiérase y adviértase al apremiado en los términos de
la misma. Se advierte que esta resolución no es firme y que
contra la misma podrán interponer en plazo de CINCO días
hábiles recurso de reposición ante este Juzgado u oponerse el
apremiado en el mismo plazo, salvo cuando su domicilio no fuere
conocido o se ignorase su paradero, en cuyo caso la oposición
podrá formularse en el plazo de nueve días desde la notificación
por edictos de este auto.
Adviértase al ejecutado notificado por edictos que, en lo
sucesivo, todas las providencias que recaigan, y cuantas
citaciones y emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.
Y líbrese Oficio al Órgano correspondiente en averiguación del
domicilio exacto y demás datos en relación con la parte
ejecutada.
Se tiene por designado a la Letrada Blanca Rivas Roigé en
nombre y representación de Cristian Andrés Tobas Catalán y
Francisco Núñez López.
Lo acuerda y manda la Ilma. Sra. Dña. M. José Gil Lázaro,
magistrada juez de Juzgado de lo Social núm. 2 de Lleida.
Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas
notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto en
Lleida, a 8 de mayo de 2009.
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTE
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6141

Procedimiento ejecutorias 105/2009
Parte actora: Antonio León Gutiérrez
Parte demandada: Construccions i Estructures Juul, S.L.
Secretario judicial, Luis Francisco Bernal Martín
Según lo acordado en los autos 105/09, seguidos en este Juzgado
a instancia de Antonio León Gutiérrez contra Construccions i
Estructures Juul, S.L. en relación a ejecutorias por el presente se
notifica a Construccions i Estructures Juul, S.L. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 13
de mayo de 2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
PARTE DISPOSITIVA
Procede ejecutar el título ejecutivo indicando en los antecedentes
de hecho de esta resolución a instancia de Antonio León
Gutiérrez contra Construccions i Estructures Juul, S.L. por un
principal de 59.084,44 euros y 5.908,44 euros intereses
provisionales, (art. 576 L.E.C.) más 5.908,44 euros (art. 249
L.P.L.), que se fijan provisionales para costas, y en su
consecuencia:
Trábese embargo de bienes de la demandada en cantidad
suficiente para cubrir las cantidades reclamadas.
Sirva esta resolución de mandamiento en forma a la Comisión
Ejecutiva que practicará la diligencia de embargo en el domicilio,
o en cualquier otro en que se hallara la empresa, con sujeción al
orden y limitaciones legales establecidas en el art. 592 de la Ley
de enjuiciamiento civil, de constar la suficiencia de los bienes
embargados (Art. 252 L.P.L.) y depositándose los que se
embarguen con arreglo a derecho, con advertencia al depositario
de sus obligaciones (art. 252 y 435 CP), pudiéndose recabar para

todo ello el auxilio de la Policía Judicial si fuere preciso (arts.
443 y 445 de la L.O.P.J.).
No obstante, desconociéndose por el momento la existencia de
bienes suficientes titularidad de la apremiada, practíquense los
trámites de averiguación de bienes de la misma con arreglo a las
normas previstas en los artículos 248 y 274 de la L.P.L. y
expídanse por el secretario judicial los correspondientes oficios y
mandamientos al Ilmo. Sr. alcalde y a los Sres. registradores de
la Propiedad de los domicilios de la apremiada, al Ilmo. Sr.
delegado de Hacienda y en su caso al Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya y a la Gerencia
Territorial del Area Metropolitana (Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria) a fin de que, en el plazo máximo de un
mes faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tengan constancia, tras la realización por los
indicados organismos, si fuere preciso, de las averiguaciones
legalmente posibles. Adviértase a las autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo ordenado (arts. 75-3 y 239-3
de la L.P.L.).
Se da audiencia al Fondo de Garantía Salarial por el plazo
máximo de quince días, para que designe bienes e inste lo que a
su derecho convenga, procediéndose, en su caso, a dictar la
insolvencia provisional de ser negativas las averiguaciones. Sin
perjuicio de ello, requiérase a la parte actora para que, en el plazo
de quince días, pueda facilitar nuevos domicilios o bienes sobre
los que trabar embargo bajo apercibimiento de que, de no
efectuarlo y bajo su responsabilidad, podrá entenderse que ignora
esta circunstancia.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial. Requiérase y adviértase al apremiado en los términos de
la misma. Se advierte que esta resolución no es firme y que
contra la misma podrán interponer en plazo de cinco días hábiles
recurso de reposición ante este Juzgado u oponerse el apremiado
en el mismo plazo, salvo cuando su domicilio no fuere conocido
o se ignorase su paradero, en cuyo caso la oposición podrá
formularse en el plazo de nueve días desde la notificación por
edictos de este auto.
Adviértase al ejecutado notificado por edictos que, en lo
sucesivo, todas las providencias que recaigan, y cuantas
citaciones y emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.
Y líbrese oficio al órgano correspondiente en averiguación del
domicilio exacto y demás datos en relación con la parte
ejecutada.
Se tiene por designado al letrado Ramon Reñé Argilés en nombre
y representación de Antonio León Gutiérrez.
Lo acuerda y manda la Ilma. Sra. Dña. M. José Gil Lázaro,
magistrada juez del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lleida.
Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas
notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto en
Lleida, a 13 de mayo de 2009.
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

6143

Procedimiento ejecutorias 109/2009
Parte actora: José Ignacio Gutiérrez Romero
Parte demandada: J.F. Riegos, S.L.
Secretario judicial, Luis Francisco Bernal Martín
Según lo acordado en los autos 109/09, seguidos en este Juzgado
a instancia de José Ignacio Gutiérrez Romero contra J.F. Riegos,
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S.L. en relación a ejecutorias por el presente se notifica a J.F.
Riegos, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los
presentes autos en fecha 13 de mayo de 2009, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:
PARTE DISPOSITIVA
Procede ejecutar el título ejecutivo indicando en los antecedentes
de hecho de esta resolución a instancia de José Ignacio Gutiérrez
Romero contra J.F. Riegos, S.L. por un principal de 6.903,47
euros y 690,35 euros intereses provisionales, (art. 576 L.E.C.)
más 690,35 euros (art. 249 L.P.L.), que se fijan provisionales para
costas, y en su consecuencia:
Trábese embargo de bienes de la demandada en cantidad
suficiente para cubrir las cantidades reclamadas.
Sirva esta resolución de mandamiento en forma a la Comisión
Ejecutiva que practicará la diligencia de embargo en el domicilio,
o en cualquier otro en que se hallara la empresa, con sujeción al
orden y limitaciones legales establecidas en el art. 592 de la Ley
de enjuiciamiento civil, de constar la suficiencia de los bienes
embargados (Art. 252 L.P.L.) y depositándose los que se
embarguen con arreglo a derecho, con advertencia al depositario
de sus obligaciones (art. 252 y 435 CP), pudiéndose recabar para
todo ello el auxilio de la Policía Judicial si fuere preciso (arts.
443 y 445 de la L.O.P.J.).
No obstante, desconociéndose por el momento la existencia de
bienes suficientes titularidad de la apremiada, practíquense los
trámites de averiguación de bienes de la misma con arreglo a las
normas previstas en los artículos 248 y 274 de la L.P.L. y
expídanse por el secretario judicial los correspondientes oficios y
mandamientos al Ilmo. Sr. alcalde y a los Sres. registradores de
la Propiedad de los domicilios de la apremiada, al Ilmo. Sr.
delegado de Hacienda y en su caso al Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya y a la Gerencia
Territorial del Area Metropolitana (Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria) a fin de que, en el plazo máximo de un
mes faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tengan constancia, tras la realización por los
indicados organismos, si fuere preciso, de las averiguaciones
legalmente posibles. Adviértase a las autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo ordenado (arts. 75-3 y 239-3
de la L.P.L.).
Se da audiencia al Fondo de Garantía Salarial por el plazo
máximo de quince días, para que designe bienes e inste lo que a
su derecho convenga, procediéndose, en su caso, a dictar la
insolvencia provisional de ser negativas las averiguaciones. Sin
perjuicio de ello, requiérase a la parte actora para que, en el plazo
de quince días, pueda facilitar nuevos domicilios o bienes sobre
los que trabar embargo bajo apercibimiento de que, de no
efectuarlo y bajo su responsabilidad, podrá entenderse que ignora
esta circunstancia.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial. Requiérase y adviértase al apremiado en los términos de
la misma. Se advierte que esta resolución no es firme y que
contra la misma podrán interponer en plazo de CINCO días
hábiles recurso de reposición ante este Juzgado u oponerse el
apremiado en el mismo plazo, salvo cuando su domicilio no fuere
conocido o se ignorase su paradero, en cuyo caso la oposición
podrá formularse en el plazo de nueve días desde la notificación
por edictos de este auto.
Adviértase al ejecutado notificado por edictos que, en lo
sucesivo, todas las providencias que recaigan, y cuantas
citaciones y emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.
Y líbrese oficio al órgano correspondiente en averiguación del
domicilio exacto y demás datos en relación con la parte
ejecutada.

Se tiene por designado al graduado social Alberto Salmerón
Ribes en nombre y representación de José Ignacio Gutiérrez
Romero.
Lo acuerda y manda la Ilma. Sra. Dña. M. José Gil Lázaro,
magistrada juez del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lleida.
Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas
notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto en
Lleida, a 13 de mayo de 2009.
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTE

6389

Procedimiento reclamación de cantidad 703/2008
Parte actora: Abdelmalek Laidami
Parte demandada: Nomax, S.L.
Secretario judicial, Luis Francisco Bernal Martín
En Lleida, a 13 de mayo de 2009.
Por la presente cedula de citación dictada en méritos de
resolución de fecha 13.05.09 en autos instruido por este Juzgado
de lo Social a instancia de Abdelmalek Laidami contra Nomax,
S.L. en sobre reclamación de cantidad seguido con el número
703/08 se cita a la mencionada empresa Nomax S.L. y al
liquidador de la empresa el Sr. Juan Rei Bermudez de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala de Audiencias de este
organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 1 de junio de 2009
a las 9.20 horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia en
tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de
que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en estrados salvo aquéllas
que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
El Secretario Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA
NÚM. 2 DE BALAGUER
EDICTE

6121

Procediment: expedient de domini excés cabuda 60/2009. Secció
C.
Part actora: Maria Coca Mases i Eusebi Llordes Balsells.
Procuradora: Elisabet Guarné Tañà.
Secretària judicial, Maria Lluïsa Mora Ballesteros.
Balaguer, 6 d’abril de 2009.
La secretària judicial, Maria Lluïsa Mora Ballesteros del Jutjat
de Primera Instància número 2 de Balaguer, faig saber: Que a
les actuacions d’expedient de domini esmentat que se segueixen
en aquest Jutjat amb el número 60/2009, a instàncies de Maria
Coca Mases i Eusebi Llordes Balsells, sobre excés de cabuda,
s’ha dictat provisió de data 6 d’abril de 2009 en la qual s’ha
decidit convocar a les persones ignorades a les que puguin
perjudicar les inscripcions de les finques que s’indiquen més
avall, per tal que en el termini de 10 dies puguin comparèixer
davant d’aquest Jutjat per al·legar el que al seu dret convingui.
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Descripció de les finques
Finca urbana: terreno destinado a solar, sito en el término de
Linyoola, pasaje Ronda Sant Pau, número seis, de extensión
inscrita sesenta palmos de ancho y una total superficie de
trescientos ochenta y cuatro metros cuadrados. Linda: frente,
calle sin nombre; derecha entrando, Pasaje Ronda Sant Pau;
fondo, calle sin nombre, e izquierda, Pedro Clarisó Solé y
Francisca Solsona Raichs, registral 4.379. Referencia catastral:
5403022CG2250S0001OA.
Finca urbana: porción de terreno, patio o solar, en término de
Linyola, calle sin nombre, número cuatro, de cabida inscrita
trescientos ochenta y cuatro metros cuadrados. Linda: frente,
calle sin nombre, derecha entrando, Antonio Rufat, registral
3.689; fondo, calle sin nombre; e izquierda, Ramon Altisent.
Referencia catastral: 5403023CG2250S0001KA.
I, perquè serveixi de citació a les persones ignorades a qui pugui
perjudicar la inscripció sol·licitada, així com a les esmentades
més amunt, de qui es desconeix el domicili, expedeixo i signo
aquest edicte a Balaguer, 6 d’abril de 2009.
La Secretària Judicial (il·legible)

−♦−

5846

Procedimiento: declaración de herederos ab-intestato 582/2008
Parte demandante: J. Ramón Vidal Cabiro
Parte demandada: Francisco Grané Lastrada
D. Xavier Buil Bellmunt, secretario del Juzgado de Primera
Instancia de Vielha e MIjaran.
Hago saber: Que en el expediente de declaración de herederos
abintestato seguido en este Juzgado con el número 582/2008, por
el fallecimiento sin testar de D. Francisco Grané Lastrada,
ocurrido el día 18 de agosto de 1968, promovido por D. José
Ramón Vidal Cabiro, solicitando se dicte auto declarando
herederos abintestato a doña María Josefa Campá Grané, a don
Aurelio Setién Lezcano, a doña María Teresa Vidal Cabiró, a don
José Ramón Vidal Cabiró, a doña María Aran Vidal Cabiró, a
doña María Pilar Cabiró Fernández de Casadevante, a don Luis
Alberto Rial Vidal y a don Alejandro Rial Vidal, se ha acordado
por providencia de esta fecha llamar a los que se crean con igual
o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que
comparezcan en este Juzgado a reclamarla dentro de treinta días
a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de
no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
Vielha e Mijaran, 4 de mayo de 2009
El Secretario (ilegible)

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

5568

En virtut del que s’ha disposat en el procediment abreujat
63/2007, executòria 412/2008, es cancel·len i deixen sense
efectes les ordres de crida i cerca que s’havien sol·licitat de
Ngolo Diarra, en data d’avui ja que ha estat trobat/ada.
Lleida, 27 d’abril de 2009
El Secretari Judicial (il·legible)

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

−♦−
JUTJAT PENAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTE REQUISITÒRIA

5673

Nom: José María Estada Estarague.
DNI: 40863961.
Nascut: Tremp.
Data: 24-3-1960.
Fill/a de José i de Rosa.
Últim domicili: C. Asunción, 3, 2º-B Lleida.
Procediment abreujat 28/2008, excutòria 467/2008.
Delicte: lesions.
Heu de comparèixer davant d’aquest Jutjat Penal núm. 1 de
Lleida, dins del termini de deu dies per practicar diligències, amb
l’advertiment que si no ho feu sereu declarat/ada rebel i us
afectarà el perjudici legal corresponent.
Lleida, 28 d’abril de 2009
El Secretari Judicial (il·legible)

−♦−

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓN
NÚM. 1 DE VIELHA E MIJARAN
EDICTO

Lleida, 27 d’abril de 2009
El Secretari Judicial (il·legible)

5672

En virtut del que s’ha disposat en el procediment abreujat
702/2001, executòria 574/2005, es cancel·len i deixen sense
efectes les ordres de crida i cerca que s’havien sol·licitat d’Ioan
Filip, en data d’avui ja que ha estat trobat/ada.

JUTJAT PENAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTE REQUISITÒRIA

6076

Nom: Rafael del Valle Abril
DNI: 75393347.
Nascut: La Puebla de los Infantes (Sevilla)
Data: 14 de febrero de 1959.
Fill/a de rafael i d’Isabel.
Últim domicili: C. Alcaudon, 3 Algeciras (Cádiz).
Procediment abreujat 70/2005, eecutòria 77/2006.
Delicte: altres.
Heu de comparèixer davant d’aquest Jutjat Penal núm. 1 de
Lleida, dins del termini de deu dies per constituir-vos en presó,
amb l’advertiment que si no ho feu sereu declarat/ada rebel i us
afectarà el perjudici legal corresponent.
Lleida, 30 d’abril de 2009
El Secretari Judicial (il·legible)

−♦−
JUTJAT PENAL NÚM. 2 DE LLEIDA
CANCELACIÓN DE REQUISITORIA

5766

Causa: procedimiento abreviado 407/2008.
Contra: Hassan Dahou Darkaoui.
Delito: malos tratos en ámbito familiar.
En virtud de lo acordado en causa arriba referenciada, este
Juzgado de lo Penal núm. 2 de Lleida, cancela y deja sin efecto
las requisitorias interesando la busca y captura del acusado que
se indica, por haber sido hallado.
Acusado/penado: Hassan Dahou Darkaoui.
Filiación: Hassan Dahou Darkaoui, nacionalizado en España, con
DNI núm. 18062769, nacido en Casablanca, el día 3-9-69, con
domicilio en Lleida, calle Ballester, 13, 1º, 3ª.
Causa: procedimiento abreviado 407/2008.
Delito: malos tratos en ámbito familiar.
Dado en Lleida, a 4 de mayo de 2009
La Magistrado Juez (ilegible)
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
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ANUNCIOS VARIOS
ANUNCIS DIVERSOS
COMUNITAT DE REGANTS NÚM. 124
CANAL D’ARAGÓ I CATALUNYA
ALPICAT
EDICTE

6433

El Sr. President de la Comunitat de Regants número 124 del CAC
d’Alpicat, convoca a tots els regants a l’assemblea general
ordinària que se celebrarà el proper divendres, dia 12 de juny, al
es 21.30 hores, en primera convocatòria, i a les 22.00 hores, en
segona convocatòria, a la sala d’actes d’aquesta Comunitat de
Regans, carrer Majors, número 23, per a tractar el següent Ordre
del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’estat de comptes
corresponents a l’any 2008.
3. Aprovació, si s’escau, del pressupost d’ingressos i despeses
per a l’any 2009.
4. Renovació de la meitat dels membres de la Junta Directiva.
5. Informe de la Presidència.
6. Torn obert de paraules.
Alpicat, 22 de maig de 2009
El president, Josep Antoni Ortiz Roure

−♦−
CONSORCI MUSEU DE L’AIGUA
DELS CANALS D’URGELL
EDICTE

6032

Informat favorablement per la Junta General del Consorci del
Museu de l’Aigua dels Canals d’Urgell, en sessió del dia 20
d’abril de 2009, el compte general corresponent a l’exercici
2008.
De conformitat amb el que preveu l’article 212 del RDL 2/2004
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, s’exposa al públic pel termini de 15 dies.
Durant aquest període i 8 dies més, els interessats podran
presentar les reclamacions i suggeriments que s’estimin
convenients.
Mollerussa, 4 de maig de 2009
El president, Ramon Carné i Teixidó

−♦−
CONSORCI DEL MUSEU DE L’AIGUA
DELS CANALS D’URGELL
EDICTE
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6033

Als efectes del que disposen els arts. 177 i en relació al 169,170
i 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la LRHL, i l’article 20.3 en relació amb l’article 38.2 del
RD 500/1990, de 20 d’abril, es fa públic que la Junta General del
Consorci en sessió del dia 20 d’abril de 2009, va aprovar
l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de
l’any 2009 del Consorci del Museu de l’Aigua, per aplicació de
crèdits extraordinaris, suplements de crèdits i generació de
crèdits, i que incorpora el finançament per aplicació del romanent
de tresoreria, més ingressos i aportacions.
Els interessats segons el que disposa l’article 169 del RDL
esmentat, podran presentar les reclamacions que considerin
pertinents en el termini de 15 dies hàbils a partir del següent de
la publicació d’aquest edicte, davant la Junta General d’aquest
Consorci en el registre d’aquesta Entitat. En cas de que no es
presenti cap reclamació l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu.

Contra l’aprovació definitiva d’aquest expedient els interessats
poden presentar recurs contenciós administratiu davant els
tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar
del dia següent a la data d’elevar-se l’acord a definitiu.
RESUM GENERAL DE LES DESPESES
Suplements de crèdits .................................................2.210 euros
Crèdits extraordinaris ...............................................34.612 euros
Generació de crèdits ...............................................133.053 euros
Total modificació de despeses ................................169.875 euros
RESUM GENERAL DEL FINANÇAMENT
Romanent de Tresoreria............................................32.358 euros
Més ingressos .............................................................4.464 euros
Aportacions.............................................................133.053 euros
Total modificació d’ingressos.................................169.875 euros
Mollerussa, 4 de maig de 2009
El president, Ramon Carné i Teixidó

−♦−
CONSORCI DE L’ESTANYA D’IVARS I VILA-SANA
EDICTE
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Als efectes del que disposen els arts. 177 i en relació al 169, 170
i 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la LRHL, i l’article 20.3 en relació amb l’article 38.2 del
RD 500/90, de 20 d’abril, es fa públic que el Consell General del
Consorci en sessió del dia 13 de març de 2009, va aprovar
l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de
l’any 2009 del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, per
aplicació de crèdits extraordinaris, suplements de crèdits i
generació de crèdits, i que incorpora el finançament per aplicació
del romanent de tresoreria i més ingressos.
Els interessats segons el que disposa l’article 169 del RDL
esmentat, podran presentar les reclamacions que considerin
pertinents en el termini de 15 dies hàbils a partir del següent de
la publicació d’aquest edicte, davant el Consell General d’aquest
Consorci en el registre d’aquesta entitat. En cas de que no es
presenti cap reclamació l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu.
Contra l’aprovació definitiva d’aquest expedient els interessats
poden presentar recurs contenciós administratiu davant els
tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar
del dia següent a la data d’elevar-se l’acord a definitiu.
Resum general de les despeses:
Suplements de crèdits ..........................................44.197,52 euros
Crèdits extraordinaris ............................................4.000,00 euros
Generació de crèdits ............................................13.500,00 euros
Total modificació de despeses............................61.697,52 euros
Resum general del finançament :
Romanent de tresoreria........................................45.197,52 euros
Més ingressos ......................................................16.500,00 euros
Total modificació d’ingressos.............................61.697,52 euros
Mollerussa, 4 de maig de 2009
El president, Joan Reñé i Huguet

−♦−

