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PERíODO IMPORTE

11041104 252,88
11041104 652,63
11041104 765,23
02960296 1.415,40

PERíODO IMPORTE

03030603 472,90

TD NUM. RECLAMACiÓN

02252005011530033
02252005011558325
02252005011592172
10252005010636522

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde
aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante
documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de
deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley general de la Seguridad
Social y 55.2, 66 Y 74 del Reglamento general de recaudación,
(R.O. 14515/04, de 11 de junio, B.O.E. 25-6-04) los sujetos
responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se 1IllCJara el
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia
de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo
27 de la mencionada Ley y en el artículo 10 de dicho Reglamento
general.

Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Administración correspondiente;
transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común (B.O.E. 27-11-92), que no
suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada confonne a lo dispuesto en el
artículo 46 del citdo Reglamento general de recaudación de la
Seguridad Social.

Lleida, a 18 de abril de 2005
La jefa del Servicio Técnico, Pi lar Longares Felipe

artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento
administrativo común, mediante la publicación del presente
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial
correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al
deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días
hábiles ante la correspondiente Unidad de Recaudación
Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses
en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento general
de recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del día
siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley general de la Seguridad Social citada
anterionnente, debidamente justificadas, suspendiéndose el
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 25 LLEIDA
RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL

DIRECCiÓN C.P. POBLACiÓN
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El jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones,
de acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común (B.O.E. 27
11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas
comprendidos en la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo en el régimen de la Seguridad Social en
el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia,
ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las
reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.3 de la Ley general de la Seguridad
Social, de 20 de junio (B.O.E. 29-06-94), según la redacción
dada al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/03, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E.
11-12-03), en los plazos indicados a continuación, desde la
presente notificación, podrán acreditar ante la Administración
cOlTespondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3
(Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos),
7 (Reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (Documento
acumulado de deuda) y 10 (Derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días I y 15 de cada mes, desde aquélla
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior

3323

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA

REG. T1IDENTIF. RAZÓN SOCIAUNOMBRE

Cl SAN MARTIN 76 25004 llEIDA
Cl COMTES D'URGEll 25142 BEllVis
AV CATALUNYA 79 25300 TÁRREGA
Cl CRISTOBAl DE BOLEDA 25006 llEIDA

DIRECCiÓN PROVINCIAL: 36 PONTEVEDRA
RÉGIMEN 05 R.E. TRABAJADORES CUENTA PROPIA OAUTÓNOMOS

REG. TlIDENTIF. RAZÓN SOCIAUNOMBRE DIRECCiÓN C.P. POBLACiÓN TD NUM. RECLAMACiÓN

0111 1025100950078 NOGUERA PUJOl JOSE
0111 1025103344463 PUNT DE DISTRIBUCIO BEll
01111025104214938 FLOTA SllVEIRA BRUNO
0111 1025104519072 ARBEA SALLA EVA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA

EDICTO 3324

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO
A DEUDORES NO LOCALIZADOS

El jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la
Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que
figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica
en la citada relación, ha dictado la siguiente:

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere
el artículo 34 de la Ley general de la Seguridad Social, aprobada
por Real decreto legislativo 1/94, de 20 de junio (B.O.E. 29-06
94) y el artículo 84 del Reglamento general de recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real decreto 1415/04, de 11 de
junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el
patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar
la notificación de la providencia de apremio, confonne prevé el

054007080192472678 lORA RODRIGUEZ MARIA CAR Cl BAlMES 1 25230 MOllERUSSA 02 36 2004 031219727
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Dichas causas son: pago; prescripción; error material o
aritmético en la detenninación de la deuda; condonación o
aplazamiento de la deuda; suspensión del procedimiento; falta de
notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda,
del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las
autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de

alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y de procedimiento administrativo común (B.O.E. 27
11-92).

L1eida, a 18 de abril de 2005
La jefa del Servicio Técnico, Pilar Longares Felipe

PERíODO IMPORTE

05040504 303,90

PERíODO IMPORTE

.05040504 45,05

PERíODO IMPORTE
0704 0704 270,130521 07251002251171 JIMENEZ VllLAlBA lUIS M. Cl SANT PERE CLAVER 25005 llEIDA 0344 2004 012753938
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0521 07501019405813 lAREZ ROJAS JOSLlMAR Cl HUMBERT TORRES 22 25008 llEIDA 02502004027954757

DIRECCiÓN PROVINCIAL: 44 TERUEL
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RÉG. TJlDENTlF. RAZÓN SOCIAUNOMBRE DIRECCiÓN C.P. POBLACiÓN TD NÚM.PROV. APREMIO

0521 07430049730351 ANDREU GARGALLO LUIS Cl BEllPUIG 5 25300 TARREGA 02082004125265588
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DIRECCiÓN PROVINCIAL: oa BARCELONA
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RÉG. TJIDENTIF. RAZÓN SOCIAUNOMBRE DIRECCiÓN C.P. POBLACiÓN TD NÚM.PROV. APREMIO

MINISTERIO DE TRABAJO y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCiÓN PROVlNCIAL DE LLEIDA

U.R.E.25/02

EDICTO DE EMBARGO DE BIENES MUEBLES (TVA-343) 3202

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nLÍmero 2 de
Lleida.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Sucacons, S.L., por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en calle Irissa de Vielha, se procedió con
fecha 14-1-05, al embargo de bienes muebles, de cuya diligencia
se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá fonnularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, confonne
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
general de la Seguridad Social, aprobado por el Real decreto
legislativo 1/94, de 20 de junio (B.O.E. del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre (B.O.E. del día 27), de régimen jurídico de tas
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de dicha Ley 30/92.

Balaguer (Lleida), a 7 de abril de 2005
La recaudadora ejecutiva, Irene Larrégola Navarro

DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHÍCULOS (TVA-333)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor, de
referencia, por deudas a la Seguridad Social cuyo importe
pendiente arriba se indica, una vez notificadas al mismo las
providencias de apremio por los débitos perseguidos y no
habiéndolos satisfecho, confonne a lo previsto en el artículo
102.6 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad
Social aprobado por el Real decreto 1415/04, de I1 de junio
(B.O.E. del día 25), declaro embargados los siguientes vehículos
de su propiedad:

Vehículo
Matrícula: O126BDK.
Marca: Valva.
Modelo 3846132121.

En virtud de lo dispuesto en el citado artículo del mencionado
Reglamento los vehículos trabados deben ponerse, en el plazo de
cinco días, a disposición inmediata de esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, con su documentación y llaves
necesarias para su apertura, funcionamiento y, si procede,
custodia, con la advertencia de que en caso contrario, se
procederá a solicitar a las autoridades que tengan a su cargo la
vigilancia de la circulación, y a los demás que proceda, la
captura, el depósito y el precinto de los vehículos objeto de
embargo, en el lugar donde se hallen, poniéndolos a disposición
del recaudador embargante, así como que impidan la transmisión
o cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de la
Seguridad Social.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, o por la persom\s o colaboradores que se indican en el
mencionado Reglamento, a efectos de la posible venta en pública
subasta de los mismos, si no se atiende el pago de la deuda,
sirviendo el valor de tasación para fijar el tipo de subasta, de no
mediar objeción por palie del apremiado. Asimismo, se expedirá
mandamiento al Registro correspondiente para la anotación
preventiva del embargo a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social y solicitar del mismo la certificación de cargas
que graven los bienes embargados.

Notifííquese la presente diligencia al deudor y a las demás
personas o entidades que proceda.

Balaguer (L1eida), a 14 de enero de 2005
La recaudadora ejecutiva, Irene Larrégola Navarro

-+-

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURJDAD SOCIAL
DIRECCiÓN PROVINCIAL DE LLEIDA

U.R.E.25/02

EDICTO 3203

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
detenninación del actual domicilio de los deudores relacionados,
procede practicar la siguiente notificación mediante publicación
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, del último domicilio
conocido, así como en el Boletín Oficial de la Provincia, de
confonnidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
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MINISTRIO DE TRABAJO y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA

U.R.E.03
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En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta 10 siguiente:
l. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de
subasta son los indicados en relación adjunta, distribuidos en
lotes.

2. Los bienes se encuentran en poder del depositario don Juan
Aragonés Peirau y podrán ser examinados por aquellos a quienes
interesen en partida Torres de Sanuy, 171 25193 L1eida, previa
solicitud a la Unidad de Recaudación Ejecutiva actuante, desde
el día 5 de abril de 2005 hasta el día 24 de mayo de 2005, en
horario de 9.00 horas a 14.00 horas.

3. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros pÚblicos, los
licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad
que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a
exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la
escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos por el
artículo 199.b) de la Ley hipotecaria y, en los demás casos en que
sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el
Título VI de dicha Ley.

4. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no
destinándose el precio del remate a su extinción.

5. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme
al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de
la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de las
mismas 24-5-05.

Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e
independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose
en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su
interior copia del documento nacional de identidad o, si se trata
de extranjeros, de su documento de identificación y de la
acreditación de la representación con que, en su caso, se actúe así
como el importe de la postura con la firma del interesado.

Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá
constituir depósito, acompañando a cada postura cheque
conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del
tipo de subasta.

6. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por
ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la
subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento
del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado
previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente
depósito.

7. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del
tipo de subasta.

8. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta,
cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General
de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia
entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito
constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la
adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le
exigirán las responsabilidades en que pudiere incurrir por los
mayores petjuicios que, sobre el importe depositado origine la no
efectividad de la adjudicación.

9. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la
adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses,
recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso, a
la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la
constitución del depósito.

10. Al deudor te asiste el derecho a presentar tercero que mejore
las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado
5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres días
hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

CONCEPTO

Req. bienes
Req. bienes
Req. bienes
Req. bienes
Req. bienes
Req. bienes
Req. bienes
Req. bienes
Req. bienes
Req. bienes
Req. bienes
Req. bienes
Req. bienes
Req. bienes
Req. bienes

-+-

Baró Fierro Miguel 40797824X 9600081945
Bernard Robert Fabre X4B48220G 0400123312
Ginés Antón Mercedes 78086554J 9900042321
González Gordillo Juan Carlos 507993798 9100175671
J. Turma Auxiliar de la Cons!. B25425000 0000096726
Martín 8ánchez Juan Antonio 780700428 0100033604
Muntada Comardons Pedro 39315178J 0300163394
Nunanlad Tradé, 8.L. B62456132 0300179461
Palmero Cerezo Rafael 41083372J 9300022953
Puebla Abad Esther 14576705H 0000042718
Ruiz Alcalá Emilio 40879241 F 9700072676
8ánchez Palma José Antonio 52304123F 0100090790
80rts Ricart Miguel 37242668X 0000057017
TecsoI20oo,8.L. B25464629 0200124062
Torres Torregrosa José 4OB03301J 9300064177

Balaguer, a 11 de abril de 2005
La recaudadora ejecutiva, Irene Larrégola Navarro

30 D'ABRIL 2005

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES (TVA-404)

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nÚmero 03 de
Lleida, hace saber:

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad a mi cargo contra el deudor Hidro Gix, S.L., por
débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el director
provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la
siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 29 de marzo de
2005, la subasta de bienes muebles propiedad del deudor de
referencia, que le fueron embargados en procedimiento
administrativo de apremio seguido contra dicho deudor,
procédase a la celebración de la citada subasta el día 25 de mayo
de 2005, a las 9.30 horas, en calle Salmerón, 14 de Lleida, y
obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los
artículos 114 a 121 del Reglamento general de recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real decreto 1415/04, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así
como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.

Notifiquese esta providencia al deudor, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores
hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de
embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento
anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los
mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el
principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en
cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

de reglmen jurídico de las administraciones pÚblicas y del
procedimiento administrativo comÚn (Ley 30/92, de 26 de
noviembre, B.O.E. del 27).

Se les requiere para que al amparo de lo dispuesto en el artículo
89.2 del RD 1415/04, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social
(B.O.E. del 25 de junio de 2004), hagan manifestación de bienes
y derechos de los que sean titulares, a los efectos previstos en el
artículo 87 del mismo. Se informa igualmente que por esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva se ha solicitado de los
diferentes registros pÚblicos y entidades información que permita
la localización e identificación de bienes y derechos de los que
los apremiados sean titulares a efectos de proceder, de
conformidad con lo previsto en el artículo 89 y siguientes del
citado Reglamento general, a su embargo y traba.
APELLIDOS vNOMBRE DEL DEUDOR D.N.JI N.I.F. NÚM. EXP.
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11. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del
certificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en
el plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien
subastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que
se devolverá el depósito que hubiera constituido y, en su caso, el
resto del precio satisfecho.

12. Mediante el presente anuncio, se tendrá por notificados, a
todos los efectos legales, a los deudores con domicilio
desconocido.

13. En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio de
subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de
recaudación citado.

L1eida, a 5 de abril de 2005
La recaudadora ejecutiva, OIga Laguens Fernández

RELACIÓN ADJUNTA DE BIENES (QUE SE SUBASTAN)

El deudor: Hidro Gix, S.L.
Número de lote: l.
Bien: Audi 100 2.5TD, matrícula T-9277-AJ.
Tasación: 3.000,00 euros.
Sin cargas.

Para cualquier información relativa a subastas, los interesados
podrán consultar en la dirección de internet http:1www.seg
social.es

Valor de tasación: 3.000,00 euros.
Carga preferente: 0,00 euros.
Valor bien: 3.000,00 euros.
Valor lote: 3.000,00 euros.

L1eida, a 5 de abril de 2005
La recaudadora ejecutiva, OIga Laguens Fernández

-+-

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

COMISARÍA DE AGUAS

NOTA ANUNCIO 3198

El Ayuntamiento de L1adorre ha solicitado la concesión cuyos
datos y circunstancias se indican a continuación.

CIRCUNSTANCIAS

Solicitante: Ayuntamiento de L1adorre.
Objeto: abastecimiento de la población de Tavascan.
Cauce: barranco de la Font Verda.
Municipio: L1adorre (L1eida).
Caudal medio equivalente mes máximo consumo: 1,05 l./seg.

Según el proyecto presentado la captación se piensa hacer en la
salida del manantial que da origen al barranco mediante
excavación, tela impermeabilizante, lecho de gravas, muro de
cerramiento permeable y dos pozos de registro circulares
situados sobre una base de hormigón. El agua se conducirá hasta
un depósito regulador de 250 m3 a través de tubería enterrada en
zanja.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que
quienes se consideren peIjudicados por esta petición puedan
presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación
Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de 25 días hábiles,
contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y la
documentación técnica estarán de manifiesto en. la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 26-28
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, a 31 de marzo de 2005
El comisario de Aguas, Rafael Romeo García

-+-

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ADMINISTRA CIÓ LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓ PROVINCIAL

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

RECURSOS PATRIMONIALS

ANUNCI 3386

D'acord amb el previst a l'article 93.2 del RDL 2/00, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, es fa pública l'adjudicació deis
contractes que tot seguit s'assenyalen:

J. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de L1eida
b) Dependencia que tramita I'expedient: Negociat de Recursos
Patrimonials de la Diputació de Lleida

2. Objecte del contracte
b) Descripció de l'objecte: venda, mi~ans:ant subhasta amb
procediment restringit, de les accions del Servei d'Analisi de
Sols-Diputació de L1eida, SA, propietat de la Diputació de Lleida
d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de I'anunci de
licitació: BOP número 161, de 21 de desembre de 2004, i DOGC
número 4285, de 22 de desembre de 2004

3. Tramitació, procediment iforma d'adjudicació
a) Tramitació: ordinaria
b) Procediment: restringit
c) Forma: subhasta

4. Pressupost base de licitació
Import total: 1.248.477,12 euros, representades per 132 accions,
a I'als:a.

5. Adjudicació
a) Data: 18 de febrer de 2005
b) Contractista: Applus Servicios Tecnologicos, SL (NIF: B
61122933)
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d'adjudicació: 1.350.000,00 euros, per a la compra de
132 accions ~

L1eida, 14 d'abril de 2005
En dono fe, el secretari general accta1., Ramon Bernaus
Abellana
El president, Isidre Gavín i Valls

-+-

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

RECURSOS PATRlMONIALS

ANUNCI 3387

D'acord amb el previst a 1'article 93.2 del RDL 2/00, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el text refós de la L1ei de contractes de les
administracions públiques, es fa pública I'adjudicació deIs
contractes que tot seguit s'assenyalen:

1. Enfitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Lleida
b) Dependencia que tramita l'expedient: Negociat de Recursos
Patrimonials de la Diputació de Lleida

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: obres
b) Descripció de I'objecte: projecte refors: del ferm. LP-4033
Bellver de Cerdanya al LP Girona. PK. 5+600 a 7+300; LV-4051
N-260 a Alas. PK. 0+000 a 1+500; LV-4055 N-260 a Montella.
PK. 0+000 a 2+800
d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de I'anunci de
licitació: BOP número 5, de 8 de gener de 2005
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3. Tramitació, procediment iforma d'adjudicació
a) Tramitació: ordinaria
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4. Pressupost base de licitació
Import total: 806.753,19 euros.

5. Adjudicació
a) Data: 11 d'abril de 2005
b) Contractista: José Antonio Romero Polo, S.A. (NIF: A
25036880) CI Comery, 2 25007 Lleida
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d'adjudicació: 723.657,61 euros

Lleida, 14 d'abril de 2005
En dono fe, el secretari general acctal., Ramon Bemaus
Abellana
El president, Isidre Gavín i Valls

-+-

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
RECURSOS PATRlMONIALS

ANUNCI 3388

D'acord amb el previst a I'article 93.2 del RDL 2/00, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, es fa pública l'adjudicació deis
contractes que tot seguit s'assenyalen:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Lleida
b) Dependencia que tramita l'expedient: Negociat de Recursos
Patrimonials de la Diputació de Lleida

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: obres
b) Descripció de l'objecte: projecte estabilització de plataforma i
nou trayat. PK. 0+000 a 3+030. LV-9124 de la C-13 a Moror.
Tram: Guardia de Tremp
d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de I'anunci de
licitació: BOP número 146, de 18 de novembre de 2004

3. Tramitació, procediment iforma d'adjudicació
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4. Pressupost base de licitació
Import total: 834.645,03 euros.

5. Adjudicació
a) Data: 21 de mary de 2005
b) Contractista: Sorigué, SA (NIF: A-25007832) CI Alcalde
Pujol, 4 25006 Lleida
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d'adjudicació: 825.802,68 euros

Lleida, 14 d'abril de 2005
En dono fe, el secretari general acctal., Ramon Bemaus
Abel1ana
El president, Isidre Gavín i Valls

-+-

DlPUTACIÓ DE LLEIDA

RECURSOS PATRlMONIALS

ANUNCI 3389

D'acord amb el previst a I'article 93.2 del RDL 2/00, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, es fa pública l'adjudicació deIs
contractes que tot seguit s'assenyalen:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Lleida
b) Dependencia que tramita I'expedient: Negociat de Recursos
Patrimonials de la Diputació de Lleida
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2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: obres
b) Descripció de I'objecte: projecte de condicionament, mil1ora,
eixample i reordenació accessos LV-7031 de les Borges Blanques
a Cervia de les Garrigues. PK. 0+000 a 0+990
d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de I'anunci de
licitació: BOP número 162, de 23 de desembre de 2004
3. Tramitació, procediment iforma d'adjudicació
a) Tramitació: ordinaria
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4. Pressupost base de licitació
Import total: 300.506,05 euros.

5. Adjudicació
a) Data: 21 de mary de 2005
b) Contractista: Sorigué, SA (NIF: A-25007832) CI Alcalde
Pujol, 4 25006 Lleida
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d'adjudicació: 267.819,34 euros
Lleida, 14 d'abril de 2005
En dono fe, el secretari general acctal., Ramon Bemaus
Abellana
El president, Isidre Gavín i Valls

-+-

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA

EDlITE 3480

Per tal de donar compliment al principi de publicitat establert per
la Llei general de subvencions i per a general coneixement, es
dóna compte que el Consel1 d' Administració del Patronat de
Promoció Economica de la Diputació de Lleida, en sessió
ordinaria de data 4 d'abril de 2005, aprova les bases per a la
Convocatoria deis premis Mil10rs Emprenedors de l'any 2004.
Les bases integres es troben en la Secretaria i en el tauler
d'anuncis del Patronat de Promoció Economica de la Diputació
de Lleida.
Les sol·licituds s'han de presentar al Registre del Patronat de
Promoció Economica de la Diputació de Lleida (rambla Ferran,
18, la. planta 25007 Lleida), abans del dia 6 de maig de 2005.
Lleida, 21 d'abril de 2005
El president, Isidre Gavín i Valls
En dono fe. El secretari general, Basilio Gómez i Monzón

-+-

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
PATRONAT DE PROMOC¡Ó ECONÓMICA

EDICTE 3481

Per tal de donar compliment al principi de publicitat establert per
la Llei general de subvencions i per a general coneixement, es dóna
compte que el Consel1 d' Administració del Patronat de Promoció
Economica de la Diputació de Lleida, en sessió ordinaria de data 4
d'abril de 2005, aprova les bases per a la convocatoria de la
primera edició deIs premis Mil10rs Idees Empresarials
d'Universitaris de les Terres de Lleida, curs 2005-2006.

Les bases integres es troben en la Secretaria i en el tauler
d'anuncis del Patronat de Promoció Economica de la Diputac'ió
de Lleida.
Les soHicituds s'han de presentar al Registre del Patronat de
Promoció Economica de la Diputació de Lleida (rambla Ferran,
18, 1a. planta 25007 Lleida), com a data maxima el dia 30 de
juny de 2006.
Lleida, 21 d'abril de 2005
El president, Isidre Gavín i Valls
En dono fe. El s~cretari general, Basilio Gómez i Monzón

-+-
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CONSELLSCOMARCALS

CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES

ANUNCI 3411

Rendits els comptes del Consell Comarcal de les Garrigues,
corresponents a I'exercici de 2004, juntament amb tots els seus
justificants i el dictamen emes per la Comissió Especial de
Comptes, s'exposen al públic durant el període de 15 dies habils
i vuit dies més, perque es pugui presentar per escrit totes les
objeccions i observacions que es considerin oportunes.

Les Borges Blanques, 25 d'abril de 2005
El president, Juli Muro i Manso

-+-

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÁ

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA 3337

El PIe del Consell Comarcal del Pallars Jussa, reunit en sessió del
dia 14 de mary de 2005, va acordar aprovar inicialment la
primera modificació del Reglament del servei d'atenció
domiciliaria del Consell Comarcal del Pallars Jussa, de
conformitat amb I'article 178 del decret legislatiu 2/03, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la L1ei municipal i de
regim local de Catalunya.

La qual cosa es sotmet a informació pública, a efectes de
presentació d'al'legacions, reclamacions o suggeriments.

L'expedient es podra consultar en les oficines del Consell
Comarcal tots els dies feiners, entre les vuit i les quinze hores,
durant el termini d'informació pública que sera de 30 dies habils
a comptar des de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat.

Les al'legacions, recIamacions o suggeriments, si s'escau, es
podran presentar en aquest Consell Comarcal, dins del termini
esmentat, per qualsevol deIs mitjants que permet la L1ei 30/92,
del 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú. Si no se'n presenta
cap, el Reglament , es considerara aprovat de forma definitiva
sense necessitat de pendre un altre acord.

Tremp, Pallars Jussa, 19 d'abril de 2005
El president, Xavier Pont Jordana

-+-

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÁ

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA 3338

El PIe del Consell Comarcal del Pallars Jussa, reunit en sessió del
dia 7 de febrer de 2005, va acordar aprovar inicialment la quarta
modificació del Reglament organic i de funcionament deIs
organs de govem del Consel1 Comarcal del Pal1ars Jussa, de
conformitat amb I'article 178 del decret legislatiu 2/03, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la L1ei municipal i de
regim local de Catalunya.

La qual cosa es sotmet a informació pública, a efectes de
presentació d'al'legacions, recIamacions o suggeriments.

L'expedient es podra consultar en les oficines del Consel1
Comarcal tots els dies feiners, entre les vuit i les quinze hores,
durant el termini d'informació pública que sera de 30 dies habils
a comptar des de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat.

Les al'legacions, recIamacions o suggeriments, si s'escau, es
podran presentar en aquest Consel! Comarcal, dins del termini
esmentat, per qualsevol deIs mitjants que permet la Llei 30/92,
del 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú. Si no se'n presenta
cap, el Reglament , es considerara aprovat de forma definitiva
sense necessitat de pendre un altre acord.

Tremp, Pallars Jussa, 19 d'abril de 2005
El president, Xavier Pont Jordana

-+-

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÁ

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA

ANUNCI DE RECTlFICACIÓ 3417

Advertida una elTada en la transcripció de l'edicte del Consel1
Comarcal del Pal1ars Jussa publicat en el BOP número 45, de 2
d'abril de 2005, amb el número de registre 2393, sobre devolució
de garanties definitives, es fa públic per a general coneixement
que en el punt tercer envers retorn al' empresa Construccions
Avui, SL de la fianya definitiva que va dipositar per respondre del
compliment de les contractacions, s'ha omes el segÜent paragraf:

Obra: Execució de la nau magatzem per als camions de la
recol1ida de RSU a Tremp.
Impor/: 6.478,41 euros.

Lleida, 20 d'abril de 2005
El cap del Depmiament, Jaume Pastó i Sanuy

-+-

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÁ

ANUNCI TI~

Es fa· pública la devolució de la fianya definitiva per la
responsabilitat que es pogués derivar per la realització de les
obres, que a continuació es relaciona, amb la finalitat que en el
termini de 20 dies habils, es puguin formular reclamacions per
part de les persones que puguin tenir algun dret sobre
I'adjudicatari, per raó del contracte garantit. De no formular-se
cap recIamació en el termini esmentats es procedira a la
devolució de la fianya dipositada.

Nom de I'empresa: Pafor, SL.
Concepte: condicionament de I'accés a Berrós Jussa (tram la
Torrassa).
Import de la fianya: 1.140 euros.

Sort, 20 d'abril de 2005
El president, Ángel Guiu i Abella

-+-

CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL

EDlCTE 3376

El PIe del Consel1 Comarcal del Pla d'Urgel1, en sessió realitzada
el dia 7 de mary de 2004, va aprovar inicialment el text del
Reglament deIs serveis públics de sanejament del Consel1
Comarcal del Pla d'Urgel1 i, va acordar alhora el sometiment de
I'esmentat Reglament, a informació pública durant 30 dies a
efectes de presentació d'al'legacions i recIamacions.

L'expedient es podra consultar a les oficines d'aquesta entitat tots
els dies feiners entre les 8.30 hores i les 15 hores, durant el
termini d'informació pública que sera de 30 dies a comptar des
de I'endema de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial
de la Província.

Les al'legacions i recIamacions, si s'escau, es podran presentar al
Consell Comarcal del Pla d'Urgel1 dins del termini esmentat per
qualsevol deis mitjans que permet la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Mollerussa, 22 de mary de 2005
El president, Joan Reñé i Huguet

-+-
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LLEIDA

ANUNCI 3295

El Pie de l' Ajuntament, en sessió d' 1 d'abril de 2005, va aprovar
les bases per a la concessió d'ajuts a projectes d'entitats ve'inals
de la ciutat de Lleida, per a !'any 2005. Simultfl11iament a la
pubJicació i convocatoria s'exposen al pÚblic les presents bases
durant el termini d'un mes.

Lleida, 14 d'abril de 2005
L'alcalde, Ángel Ros i Domingo

BASES PER LA CONCESSIÓ D'AJUTS A PROJECTES
D'ENTITATS VE'iNALS DE LA CIUTAT DE LLEIDA

PERA L'ANY 2005

Exposició de molius
L'estructura de la nostra ciutat així com la seva historia han portat
a desenvolupar en el seu si una estructura associativa important i
molt especialment pel que fa a l'associacionisme entom el
territori .

Per tal de donar suport a aquest movlment assoclatlu,
l' Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Participació
Ciutadana i Promoció de la Dona fa pÚblica la següent
convocatoria.

Secció 1. Objecle
l. L'Ajuntament de Lleida estableix una convocatoria per a I'any
2005 per regular la distribució deIs fons destinats a cofinan'Yar
projectes i/o activitats d'entitats ve'inals encaminats al foment de
la participació ciutadana i a la promoció de les persones d'un
determinat barri, segons els principis d'igualtat i no
discriminació, de publicitat, transparencia, concurrencia
competitiva, objectivitat, eficacia i eficiencia, establerts en I'art.
17 de la Llei 38/03, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Seran subvencionables I'organització i la realització de
programes, projectes i/o activitats que persegueixin les finalitats
descrites anteriorrnent. Secció n.
Secció 11. Pressuposl
l. L'import global deIs ajuts compresos en la present
convocatoria per a I'any 2005 corresponents a la Regidoria de
Participació Ciutadana i Promoció de la Dona, sera de 239.000
euros en concepte de despeses derivades de la realització de
projectes, programes i/o activitats de participació ciutadana de
les entitats ve'inals i de les vocalies de la dona corresponents i de
les seves festes majors.

2. L'import global deIs ajuts compresos en la present
convocatoria per a I'any 2005 corresponents a la Regidoria de
Serveis Personals, sera de 3.000 euros en concepte de despeses
derivades de la realització de projectes, programes i/o activitats
de les entitats ve'inals per a la Gent Gran.

3. L'import global deIs ajuts compresos en la present
convocatoria per a I'any 2005 corresponents a l'Institut
Municipal d'Acció Cultural (IMAC), sera de 74.225 euros en
concepte de despeses derivades de la realització de projectes,
programes i/o activitats culturals.

L'import global deis ajuts compresos en la present convocatoria
per a I'any 2005 corresponents a la Regidoria d'Esports sera de
17.180 euros en concepte de despeses derivades de la realització
de projectes, programes i/o activitats esportives.

5. Les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Lleida en regim
de concurrencia competitiva no podran superar el 50% del cost
de I'actuació subvenciona, tal i com estableix la Secció 9
Subvencions, de les bases d'execució del pressupost de
l' Ajuntament de Lleida.

Secció 111. Requisils deIs beneficiarislaries
Tenen accés a la convocatoria les organitzacions ve'inals i la seva
Federació, sempre que compleixin els requisits següents:

l. Estar legalment constituí'da com a Associació de Ve'ins sense
anim de lucre, tenir presencia i base social a la ciutat de Lleida i
demostrar I'experiencia mínima d'un any.

2. Estar inscrita al Registre Municipal d' Associacions de
l'Ajuntament de Lleida i tenir-hi les dades actualitzades (full
annex).

3. Que entre els objectius de I'entitat es prevegi la realització
d'activitats relacionades amb I'objecte de la convocatoria.

4. Complir els requisits legals pertinents.

5. Disposar de I'estructura suficient per garantir el compliment
deis objectius als quals es destinara la subvenció.

6. Les Entitats que en la data de presentació en aquesta
convocatoria tinguin algun projecte subvencionat per
l'Ajuntament de Lleida anterior a la convocatoria 2004 pendent
de justificació final, en quedaran automaticament excloses.

7. No podran obtenir la condició de beneficiaris les persones o
entitats que es trobin en algunes de les circumstancies establertes
a la Secció 9, article 43 de les bases d'execució del pressupost de
l'Ajuntament de Lleida.

Secció IV. Termini i l/oc de preselllació de les so¡'¡icituds
l. Les sol'licituds s'han d'adre'Yar a I'alcalde de Lleida i s'han de
presentar al Registre Municipal (Ajuntament de Lleida: Oficina
d'Atenció Ciutadana, edifici Pal'las, pla'Ya de la Paeria, 11 baixos
25007 Lleida). La tramitació d'aquestes sol·licituds és a carrec de
la Regidoria de Participació Ciutadana i Promoció de la Dona
(carrer de la Tallada, 32/34; telefon: 973 700 453 l 54). EIs
models de sol'licituds i de documentació consten com a annexes
en la present convocatoria.

2. El terrnini de presentació de les sol·licituds sera d'un mes des
de I'endema de la publicació d'aquestes bases al Bull/etí Oficial
de la Província. Si el terrnini finalitzés en dissabte, diumenge o
dia festiu, aquest terrnini es prorrogara fins el següent dilluns o
dia habil posterior.

3. Les sol'iicituds aniran signades pel representant legal de
I'entitat i contindran la documentació següent:
a) Fotocopia del NIF del/de la sol'licitant i documentació que
acrediti la identitat jurídica de I'entitat, escriptura de constitució
de l' entitat i deis seus estatuts, NIF de l' entitat i escriptura de
poders del representant i el seu DNI

b) Memoria explicativa i detallada de l'activitat que es dura a
terrne, I'import de la subvenció que es demana, el detall de les
fonts de finan'Yament i el pressupost detallat

L'import de la subvenció concedida haura de destinar-se al
finan'Yament de I'actuació per a que ha estat sol, licitada, quedant
facultat l'Ajuntament de Lleida per establir el sistema de
vigilancia i control que estimi oportÚ.

c) Declaració sobre si s'han demanat altres ajuts per la mateixa
finalitat i el volum d'aquest finan'Yament

d) Memoria justificada i documentada de I'acompliment de les
activitats de I'any 2004

e) Memoria economica de I'entitat corresponent a l'any 2004,
acreditada amb documentació provatoria

t) En els projectes presentats per més d'una entitat, cal aportar la
documentació que reguli les responsabilitats de cada organització
en relació a la gestió del projecte, així com qualsevol altra
documentació que es consideri de rellevancia

g) Acreditació de la realització d'un mínim d'una assemblea
anual corresponent a I'any 2004

h) Especificació del tipus d'asseguran'Ya de quOe disposa l'Entitat
(fotocopia del resum de la polissa)

i) Nombre d'associats, acreditat amb documentació suficient, i
quotes que paguen

j) Organigrama directiu de I'entitat, amb indicació del personal
emp!eat

k) .Tota la documentació que I'entitat consideri oportuna
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4. D'acord amb el que disposa l'article 35.f) de la LRJAPPAC no
sera necessaria la presentació de la documentació que ja hagi
estat presentada al'Ajuntament de Lleida., sempre que no hagin
transcorregut més de cinc anys des de la finalització del
procediment a que correspongui. Només en aquests casos caldra
indicar la data i l'organ o dependencia on ha estat presentada
aquesta documentació.

5. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o
incompleta, l'Ajuntament de Lleida soHicitara a l'entitat que
s'esmeni o completi durant un període de 10 dies, bo i adveliint
que, d'incomplir-se el termini establert, s'arxivara d'ofici
1'expedient sense cap tramit posterior.

6. L' Ajuntament de Lleida, en el procés de valoració deIs
projectes presentats, pot sol'licitar, per escrit o mitjanyant
entrevista personal, la infonnació complementaria, les dades i les
acreditacions que consideri necessaries.

Secció V. Vaioració.deis projectes
1. Es valorara positivament, d'una manera general:
a) La presentació conjunta de projectes per més d'una entitat a la
convocatoria, així com I'agrupació d'esforyos d'entitats

b) L'aportació directa i valorada de l'entitat que presenta el
. projecte

c) Que racionalitzin la despesa d'acord amb I'impacte pevisible

d) Incidencia de les activitats en el teixit social de la ciutat

2. Els projectes s'han d'ajustar al maxim a les prioritats marcades
en aquestes bases i es valorara de manera especial la innovació
d'aquests així com la promoció real de la participació.

3. Sectorialment es prioritzara:
a) L'enfortiment i la formació del capital huma i el
desenvolupament del teixit associatiu així com les accions
encaminades a aconseguir nous associats

b) La prevenció de conflictes i el foment de la cultura de la pau

c) La defensa de l'equitat entre hqmes i dones i la promoció deIs
drets de les dones

d) Que promocionin l'educació i la formació

e) La realització d'activitats conjuntes entre associacions que
fomentin la solidaritat, la tolerancia i la integració

f) Les accions, activitats o programes encaminats a la unificació
d 'associacions

g) El foment d'una ciutat sostenible amb la realització
d'activitats de desenvolupament sostenible entom el medi
ambient i els recursos naturals

h) Que les activitats lúdiques s'organitzin potenciant clarament el
civisme entre el ve'inat i la ciutadania en general

i) La promoció de la interculturalitat

Secció VI. Criteris de i'atorgament deis ajuts
EIs criteris objectius en base als quals s'atorgaran els ajuts són:

Tematica/objectius
Adaptació a l'objecte de la convocatoria: activitats encaminades
al foment de la participació ciutadana, promoció de I'educació i
la formació, prevenció de conflictes i el foment de la cultura de
la pau, equitat de genere, foment de la sostenibilitat, promoció de
la interculturalitat.

Innovació.

Puntuació: de Oa 10 punts.

Coeficient de ponderació: 5.

Participantslbeneficiaris
Presentació conjunta amb altres entitats, unificació
d'associacions o entitats.
Nombre de socis de l'entitat.
Incidencia en el teixit social, nombre de participantslbeneficiaris.

Puntuació: de Oa 10 punts.
Coeficient de ponderació: 2.

Pressupostoslcostos
Aportació directa i valorada.
Racionalització de la despesa.
Relació cost/pmiicipants.

Puntuació: de Oa 10 punts.
Coeficient de ponderació: 3.

Secció Vll. Tramitació
La tramitació de l'expedient de concessió d'ajuts correspondra a
una comissió tecnica nomenada per la Junta de Govem Local de
l'Ajuntament de Lleida que analitzara els expedients aixecant
acta de les seves deliberacions i elevant la seva proposta a I'organ
instructor, nomenat també per la Junta de Govem Local.

Aquestes comissions poden ser assessorades per organs
avaladors o per expelis extems a l'Ajuntament de Lleida.

Secció VIII. Notificació de la resolució
La notificació de la resolució de concessió de les subvencions es
fara d'acord amb l'estableli a l'al1icle 26 de la Llei 38/03, de 17
de novembre, general de subvencions.

Secció IX. Terminis d'execució deis projectes
EIs projectes presentats en aquesta convocatoria s'han de
desenvolupar, preferentment, de 1'·1 de gener del 2005 al 31 de
desembre del 2005.

Secció X. Forma de pagament ijustificació
1. La tramitació del pagament de les subvencions s'iniciara a
partir de la presentació de tota la documentació requerida previ
informe de la comissió tecnica i resolució de la Junta de Govem
Local.

2. Amb caracter previ a I'abonament de la subvenció, el
beneficiari haura de presentar:
a) Els documents acreditatius de j'actuació subvencionable, com
ara factures originals, certificat d'ingressos i despeses i altres
justificants de la seva execució 'en concordanya amb els
pressupostos presentats inicialment. AIs efectes de determinació
deIs costos, els ingressos associats a les activitats, amb
independencia del seu origen i regim jurídic, es consideraran com
a minoració del costo Per a la imputació deIs ingressos es seguira
el principi comptable de l'acreditament i no el criteri de caixa

b) Memoria de j'activitat desenvolupada en relació amb la
finalitat de la subvenció,i el compliment de les condicions de la
convocatoria

c) Comunicació de l'obtenció d'altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos que contribueixin a finanyar les activitats
subvencionades, en el benentes que la suma de les aportacions
rebudes no podra superar el total del pressupost del projecte
subvencionat

d) Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i tributaries
amb la Hisenda Pública Estatal i Autonomica, la Seguretat Social
i l'Ajuntament de Lleida

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer,
aportant tota la informació que li sigui requerida

3. Es podran realitzar, a sol'licitud del/de la beneficiari/aria,
bestretes a compte i pagaments anticipats, que seran autoritzats
per la Junta de Govem Local.

4. La justificació s'haura de realitzar en el termini establert. En
tot cas l'entitat ha de presentar a l'Ajuntament un informe final
en el termini de 3 mesos després de la data de finalització del
projecte i, com a maxim, el dia 31 de mary de 2006.
L'Ajuntament de L1eida, a través de la Regidoria de Participació
Ciutadana i Promoció de la Dona facilitara els models d'aquesta
documentació.

Secció XI. Obiigacions del/de la beneficiari/aria
El/la beneficiari/aria haura de complir amb totes les obligacions
establertes a la Secció 9 de les bases d'execució del pressupost de
l'Ajuntament de Lleida.

Secció XII. Seguiment i avaluació
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l. Qualsevol modificació essencial en el projecte s'ha de
comunicar a l' Ajuntament de Lleida.

2. Així ti1ateix, quan l'Entitat disposi de mitjans divulgatius
propis al seu abast (editorials i d'altra índole) adquirira el
compromís de fer la divulgació oportuna de la. realització del
projecte i la col'laboració de l'Ajuntament de L1eida.

3. sí per causes alienes a la seva voluntat no és possible acabar
el projecte, l'Entitat ha de tomar els fons economics de
l'Ajuntament de L1eida que no s'hagin gastat i justificar la
despesa realitzada, pels suposits d'efectiva realització del
projecte.

4. L'Ajuntament de L1eida pot fer auditories o altres
comprovacions a I'empara d'aquestes bases a les entitats que
hagin rebut subvenció.

5. L'Entitat ha d'inc1oure en tota la publicitat referent al projecte
subvencionat, I'anagrama de la Paeria precedit del text " ...amb el
cofinan~ament de l' Ajuntament de Lleida", d'acord amb el
disseny que !'Ajuntament li facilitara.

6. L'Entitat subvencionada té I'obligació de retomar la subvenció
concedida per l' Ajuntament en els casos següents:
a) En finalitzar el termini de justificació que estableixen aquestes
bases, sense haver justificat el projecte, sempre que no s'hagi
sol'licitat un ajomament degudament motivat i I'hagi aprovat
l' organ competent

b) Per incomplir o contravenir alguna d'aquestes bases

c) Per destinar els fons subvencionats a altres finalitats diferents
de les que van motivar-ne la concessió

Secció XIII. Incompliment i reintegrament
L'incompliment per causes imputables al beneficiari de les
obligacions imposades com a conseqüencia de la concessió de les
subvencions, així com el falsejament, la inexactitud o I'omissió

, de les dades subministrades que hagin servit per a la concessió de
les subvencions, comportara la perdua total o parcial d'aquestes
i, si procedeix, al corresponent reintegrament de les mateixes,
amb I'abonament deIs interessos de demora pertinents, segons
esta previst en la legislació vigent.

Secció XIV Infraccions administratives
Són infraccions administratives els incompliments de les
obligacions recollides en aquestes bases reguladores.

El procediment per establir i aplicar la seva corresponent sanció
es troba establert a la Secció 9 article 54 i següents de les bases
d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Lleida.

Secció XV Normes d'aplicació
En tot allo que no estigui previst en aquestes bases i en les
específiques de cada línia d'ajuts, regira el que disposen els
preceptes basics de la Llei 38/03, de 17 de novembre, general de
subvencions, les normes del Reglament d'activitats, obres i
serveis, aprovat pel decret 179195, en mesura que siguin
d'aplicació i les bases d'execució del pressupost de l' Ajuntament
de L1eida.

-+-

AJUNTAMENT DE LLEIDA

ANUNCI 3296

El PIe de !'Ajuntament, en sessió de 25 de febrer de 2005, va
aprovar les bases de la convocatoria Premi Baula d'experiencies
participatives. En aplicació del que disposa el decret legislatiu
2/03, de 28 d'abril, pe! qual s'aprova el text refós de la L1ei
municipal i de regim local de Catalunya, s'exposa al públic,
sense que s'hagi presentat cap al'legació, per la qual cosa
s'inserta íntegrament en el Butlleti Oficial de la Provincia,
donant-se per aprovades definitivament.

L1eida, 18 d'abril de 2005
L'alcalde, Angel Ros i Domingo

La Regidoria de Participació Ciutadana i Promoció de la Dona de

l' Ajuntament de L1eida convoca el premi "Baula" amb la
voluntat de contribuir al foment d'experiencies participatives en
1'ambit de la gestió de polítiques locals, i a la difusió d'aquelles
que hagin estat més exitoses i innovadores.

BASES

l. Participan/s: Podran concórrer al premi "Baula" totes les
administracions locals, les persones que en són responsables, o
les entitats que han treballat en experiencies de participació
ciutadana de l'ambit de les comunitats de lIengua catalana.

2. Tema/ica: Els treballs presentats hauran de refiectir el procés
d'implementació i avaluació, pel que fa als seus resultats finals,
d'una experiencia de participació ciutadana.

3. Presentació: Les experiencies que es presentin al premi han de
ser escrites en lIengua catalana i han de contenir:
a) EIs objectius que han p'retes

b) Els segments de la població a que han estat adre~ades

c) L' Administració que les ha promogudes o que les ha
patrocinades, si escau

d) La descripció del model d'experiencia participativa

e) EIs documents i materials que han estat necessaris per posar en
practica l' experiencia

f) La transversalitat de les accions, si escau, i les diverses arees
de gestió que hi han estat implicades

g) La valoració deIs resultats obtinguts

h) El cost final del projecte

L'extensió deis treballs és lliure. Caldra presentar el treball per
sextuplicat i hi ha de constar el títol, a més ha d'anar acompanyat
d'un sobre tancat, a I'exterior del qual figurara el títol que consta
al treball. A I'interior del sobre cal ressenyar el nom, I'adre~a, i
el telMon de la institució; especificar la persona de contacte i/o
responsable de I'entitat, els autors i autores i un breu currículum,
si escau.

4. Termini de presentació: El termini de presentació acaba el dia
15 de setembre de 2005.

EIs treballs han d'adre~ar-se a la Regidoria de Participació
Ciutadana i Promoció de la Dona de l'Ajuntament de L1eida.
Jurat del Premi "Baula".

L10c de presentació: Registre de l'Ajuntament de L1eida, pla~a

Paeria, 11 baixos (edifici Pal'las) 25007 Lleida.

5. Premi: El premi no té dotació economica i consisteix en el
lIiurament d'un diploma d'acreditació i un objecte d'art per a la
institució, entitat o persona guanyadora, encarregat a artistes
Ileidatans. El valor de I'objecte d'art sera com a mínim de 3.000
euros.

6. Veredicte i lliurament del premi: El Jurat podra atorgar fins a
dues mencions especials a les experiencies presentades que no
hagin obtingut el premio Aquestes mencions tindran igualment
una acreditació i un objecte d'artic1e.

El veredicte i el l1iurament del premi es faran públics
oportunament.

7. Jurat: El jurat estara format per personalitats de
l' Administració local, de les entitats velnals i associatives i al tres
de reconeguda experiencia o trajectoria professional en I'ambit
dela participació.

El veredicte del jurat, tant si adjudica el premi com si el declara
desert, sera inapel·lable.

El premi podra declarar-se deserto

La Regidoria de Participació Ciutadana i Promoció de la Dona es
reserva el dret de reempla~ar, si calgués, qualsevol membre del
jurat.

8. Publicació deIs treballs guardona/s: L'Ajuntament de Lleida
té la intenció de publicar les experiencies guanyadores del Premi
"Baula" bianualment i difondre'n I'edició.
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-+-

-+-

Contra aquest acte administratiu que posa fi a la via
administrativa es podra interposar recurs potestatiu de reposició
davant de I'organ que I'ha dictat en el tel111ini d'un mes a
comptar des del dia segÜent al de la recepció de la notificació
d'aquest acte, o bé es podra interposar directament recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de LJeida en el termini de dos mesos, a comptar
des del dia segÜent al de la recepció de la notificació d'aquest
acte, de confollllitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de
la LJei 30/92, de 26 de novembre, de regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
modificats per la L1ei 4/99, i I'article 46 de la LJei 29/98, 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 que s'interposi el recurs de reposició potestatiuno es
podra interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui
resolt expressament o s'hagi produi't la desestimació presumpta
del recurs de reposició interposat.

L1eida, 21 d'abril de 2005
La Tinent d' Alcalde i Regidora de l' Ámbit d'Urbanisme
(il'legible)

-+-

AJUNTAMENT DE LLEIDA

SERVEI JURÍDIC D'URBANISME
SECCIÓ DE GESTIÓ URBANÍSTICA

EXPEDIENT 276/04 GEEX

ANUNCI 3405

Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govem
Local, en sessió de data 12 d'abril de 2005, va adoptar el segÜent
acord:

Ir. Aprovar inicialment el procediment d'ocupació directa i la
relació de béns i drets afectats de les finques situades en sol
urbanitzable (SUR 14) i en sol urba (Unitat d'actuació número 22
i Pla especial número 4) les quals es troben afectades parcialment
de sistema general (futura avinguda de Pinyana) pel Pla General
de L1eida (1995-2015).

2n. Sotmetre a informació pública la relació de béns i drets
afectats, durant el termini é1'un mes al BOP, a la premsa i al tauler
d'anuncis municipal.

3r. En cas que no es facin al-legacions considerar-lo aprovat
definitivament.

41. Notificar-ho individualment als titulars afectats.

Relaeió de béns i drets afeetats
del proeediment d'ocupaeió directa

Finques situades en el SUR 14 (sol urbanitzable) i en sol urba
(UA número 22).

Finca número 2 (sol urbanitzable) SUR 14.
Propietari: Ramon Escarp Gort.
Domicili: partida Boixadors, número 1 L1eida.
Referencia cadastral: poJígon 10, parcel'la 501.
Superficie afectada: 3.774 m2.

Finca número 3 (sol urbanitzable SUR 14).
Propietari: Manuel Merola Serrando.
Domicili: partida Guindavols, número 10 Lleida.
Referencia cadastral: polígon 10, parcel'la 498.
Superficie afectada: 5.362 m2.

Finca número 4 (sol urbanitzable SUR 14).
Propietari: Ángel Batlle Alenta.
Domicili: partida Balafia, número 32 L1eida.
Referencia cadastral: polígon 10, parcel'la 499.
Superficie afectada: 1.620 m2.

Finca número 5 (sol urbanitzable SUR 14).
Propietari: M.l! Josefa Porqueras Mestres i altres.

AJUNTAMENT DE LLEIDA

SERVEI JURÍDIC D'URBANISME
SECCIÓ DE GESTIÓ URBANÍSTICA

EXPEDIENT 291/04 GECR

ANUNCI 3403

Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govem
Local, en sessió de data 12 d'abril de 2005, va adoptar el segÜent
acord:

l1'. Aprovar inicialment el projecte de reparcel'lació a executar en
la modalitat de compensació basica del Pla parcial del SUR 2
(Ciutat Jardí), presentat per la Junta de Compensació d'aquest
ambit d'actuació, amb les segÜents presclipcions que caldra
incorporar, com a documentació complementaria, previament a
I'aprovació definitiva:

a) Caldra recollir les despeses d'urbanització contemplades en el
projecte d'urbanització que s'aprovi definitivament
b) Caldra ajustar el compte de liquidació provisional del projecte
de reparcel'lació al pressupost del projecte d'urbanització

2n. Publicar-ho al BOP, al tauler d'edictes m'unicipal i a la
premsa local durant el termini d'un mes, i notificar-ho als
interessats.

Els esmentats documents s'exposen a la Secció de Gestió
Urbanística, situada a la 2a planta de !'edifici Pal'las, playa
Paeria, número 11, de dilluns a divendres, en horari de 10.00
hoers a 14.00 hores.

L1eida, 21 d'abril de 2005
La Tinent d' Alcalde i Regidora de l' Ámbit d'Urbanisme
(il'legible)

La presentació a aquest premi comporta autoritzar l' Aj untament
de L1eida (o I'organisme que aquest designi) per fer aquesta
publicació, en la qual es fara constar de forma destacada I'entitat
o les persones autores del treball. Aquesta autorització tindra
caracter incondicionat i atorgara al'Aj untament de L1eida tots els
drets de l'edició que legalment siguin cedibles. Si es publica el
treball, !'entitat o persona guanyadora tindra a rebre gratui'tament
un nombre d'exemplars de la publicació, que s'acordara entre
ambdues parts. .

9. Diposit: Els treballs no premiats es podran recollir, per qui
acrediti ser-ne l'autor, al lIarg deis tres mesos segÜents des de la
publicació del veredicte.

10. La participaeió: En aquest premi comporta I'acceptació
implícita d'aquestes bases.

AJUNTAMENT DE LLEIDA

SERVEI JURÍDIC D'URBANISME
SECCIÓ DE GESTIÓ URBANÍSTICA

EXPEDIENT 110/04 GECR

ANUNCI 3404

Es fa públic per a general coneixement que per la Junta de
Govem Local, en la sessió de data 12 d'abril de 2005, es va
adoptar el segÜent acord:

11'. Desestimar parcialment les a¡'¡egacions formulades pels Srs.
Francisco Piqué Bosque i Teresa Ferré Fort, en escrit de data 25
d'octubre del 2004, d'acord amb l'informe tecnic i jurídic del
Servei d'Urbanisme, de data 6 d'abril de 2005.

2n. Aprovar definitivament el text refós del projecte de
reparcel'lació a executar en la modalitat de compensació basica
de la Unitat d'actuació número 25, situada a Balafia, presentat
per la Junta de Compensació de I'esmentada Unitat d'actuació.

3r. Publicar l'acord d'aprovació definitiva al BOP, premsa local i
tauler d'edictes municipal.
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Domicili: avinguda de Madrid, número 32 Lleida.
Referencia cadastral: polígon lO, parcel'la 492.
Superficie afectada: 1.910 m2.

Finca número 6 (sol urbanitzable SUR 14).
Propietari: José Posino Melé.
Domicili: partida Balafia, número 9 Lleida.
Referencia cadastral: polígon 10, parcel'la 555.
Superficie afectada: 2.102 m2.

Finca número 7 (sol urba) VA número 22.
Propietari: Jomesa, SL.
Domicili: avenida Aragón, número 1 Fraga (Huesca).
Referencia cadastral: 1916102 CG0111F.
Superficie afectada: 5.037 m2.

Finca número 8 (sol urbanitzable) SUR14.
Propietari: Insolur, SL.
Domicili: avinguda Diagonal, número 454 4t Barcelona.
Referencia cadastral: polígon 10, parcel'la 462.
Superficie afectada: 1.080 m2.

Finca número 9 (sol urba) P1a Especial número 4.
Propietari: Posica, SL.
Domicili: carretera Vall d'Aran, número 11 Torrefarrera.
Referencia cadastral: 5998125CG0150B, 5998131CG0150B,
5998 l 24CGO l 50B, 5998 l 30CGO150B, 5998129CGO 150B,
5998132CGO 150B.
Superficie afectada: 2.156 m2.
Afectació: vialitat (sistema general).

Legitimació: Pla General de Lleida 1995-2015 aprovat
definitivament el seu darrer text refós per resolució del conseller
de Política Territorial i Obres Públiques, de data 16-1-03, havent
se publicat I'anunci d'aprovació definitiva en el DOG número
3924, de data 14-7-03.

L'esmentat expedient s'exposa a la Secció de Gestió Urbanística,
situada a la 2a planta de l'edifici Pal'las, platya Paeria, número 11,
de dilluns a divendres, en horari de 10.00 hores a 14.00 hores.

Lleida, 22 d'abril de 2005
La Tinent d'Alcalde i Regidora de I'Ámbit d'Urbanisme
(il'legible)

-+-

AJUNTAMENT DE LLEIDA

REGIDORlA DE SOSTENIBILITAT 1MEDI AMBIENT
EXPEDIENT SO-62/04

ANUNCI 3414

Amb data l d'abril de 2005 l'Excm. Ajuntament PIe va aprovar
la proposta d'ordenantya reguladora de la incorporació de
sistemes de captació d'energia solar per a usos terrnics al
municipi de Lleida.

S'exposa al públic, aquest acord,junt amb el text de I'ordenantya
mi~antyant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí
Oficial de la Provincia, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, un deIs mi~ans de comunicació escrita diaria i en el
tauler d'anuncis de la Corporació, per un terrnini de 30 dies
habils per a la forrnulació d'al'legacions i reclamacions. En cas
de no presentar-se cap, es considerara aprovad<l definitivament
I'ordenantya i es procedira a la seva publicació.

Aquest expedient es pot examinar en la Regidoria de
Sosteniblitat i Medi Ambient (carrer Tallada, número 32) en
horari d'oficina (9.00 hores a 14.00 hores).

Lleida, l d'abri1 de 2005
La tinent d'alcalde, Maria Burgués Bargues

-+-

AJUNTAMENT DE LLEIDA

D1RECCIÓ DE L'AMBIT DE SERVEIS GENERALS
CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT 70/04

3422

/. Enlilal adjudicadora
a) Ajuntament de L1eida
b) Contractació
c) Expedient número 70/04

2. Objecte del contracte
a) Memoria valorada de la coberta de la pista esportiva de L1ívia
b) L10c d'execució: L1eida
c) Terrnini: tres mesos

3. Tramitació, procediment iforma d'adjudicació
a) Ordinaria
b) Obert
c) Concurs

4. Pressuposl base de licilació
lmport: 178.676,15 euros amb la següent pluriannualitat:
Any 2005: 100.000,00 euros.
Any 2006: 78.676, l 5 euros.

5. Garanlies
Provisional: no se n'exigeix.
Definitiva: el 4% de I'import de l'adjudicació.

6. Obtenció de documentació i illformació
a) Documentació: Ajuntament de Lleida, Centre de Distribució i
Manipulació de Paper, edifici Col'legi d'Arquitectes, carrer
Clavell; telefon 973 70 03 00, extensió 1132, de 9.00 hores a
14.00 hores. Inforrnació: Negociat de Contractació, edifici
Pal'las, la planta
b) Platya Paeria, número II
c) L1eida 25071
d) Telefon: 973 70 03 07
e) Fax: 973 700473 i 973 700472

7. Requisits especifics de/ contractista
a) Classificació: grup C, subgrup 3, categoria c)

8. Presentació d'oferles o de soUicituds per participar-hi
a) Data límit per presentar-les: a les 13.00 hores del 26e dia
natural a partir de la data de publicació de I'anunci al BOP
b) Documentació que s'ha de presentar: I'establerta en la clausula
novena del plec de clausules administratives generals per als
contractes d'obra de la Paeria
c) Lloc on s'ha de presentar: Registre General de la Corporació
(edifici Pal'las, planta baixa), platya de la Paeria, número ll
(planta baixa) Lleida 25071

9. Obertura d'ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Lleida
b) Domicili: playa Paeria, número 11 (edifici Pal'las)
c) Localitat: Lleida
d) Data: al'onze dia natural a partir de la data en que finalitzi la
presentació d'ofertes
e) Hora: a les 12.00 hores, en primera convocatoria, i a les 13.00
hores, en segona

JO. Altres informacions
S'exposa al públic el plec de clausules particulars per un terrnini
de 20 dies.
Tota vegada que les notificacions de I'adjudicació del contracte
es realitzaran mitjanyant fax, els licitadors hauran de fer constar
en les seves ofertes el número de fax i telefon.

lJ. Despeses deIs anuneis
Aniran a carrec de I'adjudicatari..

Lleida, 20 d'abril de 2005
La tinent d'alcalde, Maria Burgués i Bargues

-+-
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APROVACIÓ D'ESTUDI DE DETALL

L'Ajuntament de Ba1aguer per decret d' Alcaldia número 739, de
30 de desembre de 2004, va aprovar inicialment la modificació
de I'estudi de detall de la parcel-Ia situada entre el carrer Urgell,
carrer Campllong i carrer Serra d' Almenara, promogut per
Firesmi.
Havent transcorregut el termini d'exposició pública sense cap
al-legació ni reclamació, es considera aprovat definitivament. El
qual es fa públic per al coneixement general.

El recurs contenciós administratiu pot ser interposat directament
davant I'ordre jurisdiccional contenciós administratiu durant el
termini de dos mesos comptats des de la data de publicació de la
present resolució si no s'ha interposat recurs de reposició o
transcorreguts dos mesos comptats des del dia en que sigui
notificada la resolució expressa del recurs de reposició o des de
la data en que transcorri un mes des de la interposició d'aquest
recurs de reposició si s'ha interposat potestativament.

Balaguer, 20 d'abril de 2005
L'a1calde, Miquel Aguila Barril

-+-

AJUNTAMENT DE SOLSONA

ANUNCI 3274

Per acord de la Junta de Govem Local, en la sessió duta a terme
el dia 5 d'abril de 2005, es va aprovar el calendari de cobranya
del padró fiscal corresponent a la taxa per la distribució d'aigua,
la taxa per la recollida d'escombraries i la taxa per clavegueram
del 4t trimestre de 2004, establint que la recaptació voluntaria
s'efectuara del dia 6 de maig de 2005 al 6 de juliol de 2005.

El pagament es podra efectuar mitjanyant diners de curs legal,
xec conformat, nominatiu i creuat, transferencia bancaria a
qualsevol deIs comptes corrents oberts a nom de l'Ajuntament de
Solsona, gir postal o telegrafic i autorització de carrec en compte
corrent o llibreta d'estalvis mitjanyant domiciliació bancaria.

També es pot efectuar el pagament a les dependencies municipals
durant el termini esmentat de 8.30 hores a 14.30 hores.

Aquells contribuents que amb I'anticipació reglamentaria hagin
sol·licitat la domiciliació bancaria deis seus rebuts rebran, de la
corresponent entitat, amb carree al seu compte, el justificant de
pagament.
Transcorregut el període de pagament en voluntaria, s'iniciara el
període executiu, que determina la meritació del recarrec de
constrenyiment i deIs interessos de demora, d'acord amb el que
estableix a I'article 127 de la LIei general tributaria. Se satisfara
el recarrec de constrenyiment del 10% fins que no hagi estat
notificada la providencia de constrenyiment. Després d'aquesta
data, s'exigira el recarrec del 20% de l'import del deute no
ingressat i els interessos de demora.
Solsona, 15 d'abril de 2005
L'alcalde, Jordi Riart i Vendrell

-+-

EDICTE

AJUNTAMENT DE BALAGUER

3436

AJUNTAMENT DE SOLSONA

EDICTE 3352

Jaume Salas i Pujol ha sol·licitat el canvi de titularitat a favor seu
i de M. Carme Suades i Vilalta, del panteó número 18 de la part
nova A del cementiri municipal de Solsona, i que actualment esta
a nom de Rosa Pujol i Fabregas. La qual cosa es fa pública per
un termini de 15 dies, perque si algú es considera afectat pugui
presentar les reclamacions i al·legacions que consideri pertinents.

Solsona, 19 d'abril de 2005
L'alcalde, Jordi Riart i Vendrell

-+-

AJUNTAMENT DE SOLSONA

EDICTE 3353

Adria Freixes i Solanelles ha sol·licitat el canvi de titularitat a
favor seu i de Josep M. Torruella i Freixes, del nínxol número
418 de la part orient del cementiri municipal de Solsona, i que
actualment esta a nom d'Herminia Freixes i Solanelles. La qual
cosa es fa pública per un termini de 15 dies, perque si algú es
considera afectat pugui presentar les reclamacions i al·legacions
que consideri pertinents.

Solsona, 19 d'abril de 2005
L'alcalde, Jordi Riart i Vendrell

-+-

AJUNTAMENT DE SOLSONA

EDICTE 3354

Miracle Freixes i Solanelles ha sol·licitat el canvi de titularitat a
favor seu i de Pere Torruella i Freixes, del nínxol número 192 de
la part nova C del cementiri municipal de Solsona, i que
actualment esta a nom de L\uís Torruella i Buchaca. La qual cosa
es fa pública per un termini de 15 dies, perque si algú es
considera afectat pugui presentar les reclamacions i al·legacions
que consideri pertinents.

Solsona, 19 d'abril de 2005
L'alcalde, Jordi Riart i Vendrell

-+-'.
AJUNTAMENT DE SOLSONA

EDICTE 3355

Pere Solé i Planas ha sol·licitat el canvi de titularitat a favor seu
i de Josefa Ros i Albiñana, del nínxol número 214 de la part nova
C del cementiri municipal de Solsona, i que actualment esta a
nom de Rossend i Malina Planas i Solé. La qual cosa es fa
pública per un termini de 15 dies, perque si algú es considera
afectat pugui presentar les reclamacions i al·legacions que
consideri pertinents.

Solsona, 19 d'abril de 2005
L'a1calde, Jordi Riart i Vendrell

-+-

AJUNTAMENT DE SOLSONA

EDICTE 3351

L\uís Divins i Pujol ha sol·licitat el canvi de titularitat a favor seu
i de Claustre Pujol i Barrera, del nínxol número 334 de la part
orient del cementiri municipal de Solsona, i que actualment esta
a nom de Salvador Divins Marba i família. La qual cosa es fa
pública per un termini de 15 dies, perque si algú es considera
afectat pugui presentar les reclamacions i al·legacions que
consideri pertinents.

Solsona, 19 d'abril de 2005
L'a1calde, Jordi Riart i Vendrell

-+-

AJUNTAMENT DE SOLSONA

EDICTE 3356

Joan Malé i Solé ha sol·licitat el canvi de titularitat a favor seu i
de Rafael Malé i Solé, del nínxol número 84 de la part orient del
cementiri municipal de S01sona, i que actualment esta a nom de
Jacinto Penina i Torrebadella i Antonia Solé i Guix. La qual cosa
es fa pública per un termini de 15 dies, perque si algú es
considera afectat pugui presentar les reclamacions i al·legacions
que consideri pertinents.

Solsona, 19 d'abril de 2005
L'a1calde, Jordi Riart i Vendrell

-+-
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AJUNTAMENT DE L'ALBAGÉS

EDICTE 3271

Aprovat pel PIe de l' Ajuntament de l'Albagés, en sessió
ordinaria de 15 de mary de 2005, I'expedient de modificació de
credit 2/04 i publicat al BOP número 42, de 26 de mary de 2005,
sense que durant el termini d'exposició pública hagi estat
presentada cap al'legació al respecte i en compliment de I'artiele
168 del text refós de la LRHL, per remissió de I'article 177 de la
mateixa L1ei, l' expedient es considera definitivament aprovat de
la següent manera:

PRESSUPOST DE DESPESES
cAPiTOL CRÉDlT INICIAL MODIFICACIÓ CRÉDIT DEFINITIU

AJUNTAMENT DE TREMP

EDICTE 3362

Es fa públic per a general coneixement que, mitjanyant aquest
edicte, es procedeix a la correcció d'errades següent:

En el text publicat en el BOPL 162, de data 23-12-04, en relació
a 1'edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 41 0/2004-fcf, de
modificació d'ordenances fiscals i preus públics per a I'any 2005,
es transcrivia el text següent:
"Es fa públic per a general coneixement que durant el termini
d'informació pública de I'expedient de referencia, que fou
aprovat provisionalment pel PIe de l'Ajuntament, en la seva
sessió del dia 3-11-03".

El text correcte havia de ser:
"Es fa públic per a general coneixement que durant el termini
d'informació pública de I'expedient de referencia, que fou
aprovat provisionalment pel PIe de l' Ajuntament, en la seva
sessió del dia 3-11-04".

Tremp, 20 d'abril de 2005
L'alcalde, loan Ubach i Isanta

-+-

AJUNTAMENT DE TREMP

EDICTE D'APROVACIÓ PROVISIONAL 3318

Es fa públic per a general coneixement que, mitjanyant aquest
edicte, se sotmet a informació pública un expedient, les
característiques del qual són les que s'esmenten a continuació:

Dades de l'expedient:
Exp. 178/05-tmf contribucions especials per la urbanització C.
Santa Maria i claveguera del camp de futbol de Vilamitjana,
segona fase.

Termini d'informació pública:
30 dies comptadors des de la publicació de I'edicte.

Mitjans de publicació de l'edicte:
Butllelí Oficial de la Província i tauler d'anuncis.

L/oc on pot efectuar-se la consulta de 1'expedient:
Secretaria de l'Ajuntament, tots els dies habils de lO a 14 hores.

Forma de presentar les aUegacions:
Escrit adreyat a I'alcalde de l'Ajuntament amb els requisits de
I'article 70 de la L1ei 30/92 de 28 de novembre, de regim jurídic
de les administracions públiques i procediment administratiu
comú.

Les al'legacions es podran presentar per qualsevol deIs mitjans
previstos a ¡'article 38 de la 1.. 30/92 esmentada.

Aprovació de l'expedient:
Transcorregut el termini d'informació pública esmentat sense
que es presentin reclamacions l' expedient quedara aprovat
definitivamerrt

Tremp, 14 d'abril de 2005
L'alcalde, loan Ubach Isanta

-+-

C
D
E
E

GRUP

Vacant

TITULAR

4.300,00
9.079,43

363.197,20
7.233,53

608.874,33

CRÉDIT DEFINITIU

TIPUS
CONTRACTE

Temps complet

1.759,43
468,16

0,53
0,00

MODIFICACIÓ

LLOCS VACANTS

CRÉDIT INICIAL

l Administrativa Oficial administrativa

2b) Personal laboral eventual
NÚM. LLOC CATEGORIA TIPUS
ORO. TREBALL PROFESSIONAL CONTRACTE TITULAR

Peó d'ofici varis Peó Temps parcial Vacant
2 Personal de neteja Netejadora Temps parcial Vacant

En compliment del que disposen els articles 69.3 del text refós de
la L1ei reguladora de les hisendes locals, es fa públic aquest
edicte d'aprovació definitiva, contra el qual, els interessats poden
interposar directament recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
publicació d'aquest anunci en el BOP, davant el lutjat Contenciós
Administratiu de L1eida.

I 1
I l
1 l
1 l

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

2a) Personal laboral fix
NÚM. LLOC CATEGORIA
ORO. TREBALL PROFESSIONAL

Administratiu
Auxiliar administratiu
Peó d'oficis varis
Personal de neteja

J. Personal juncionari de carrera
Cap. Exempció de la playa de Secretaria-Intervenció per
resolució de la Direcció General de la Funció Pública 27-7-92
(BOE 11-8-92).

2. Personal laboral
DENOMINACIÓ

PRESSUPOST ÚNIC

INGRESSOS
CAPiTOL I DENOMINACIÓ EUROS

1 Impostos directes 75.940
2 Impostos indirectes 9.000
3 Taxes i altres ingresses 77.153
4 Transferencies corrents 107.604
5 Ingressos patrimonials 6.41 O
7 Transferencies de capital 235.395
Total 511.502

DESPESES
CAPiTOL I DENOMINACIÓ EUROS

1 Despeses de personal .48.930
2 Despeses en béns CQrrents i serveis 189.702
3 Despeses finaflceres 3.320
4 Transferencies corrents 11.598
6 Inversions n~als 252.681
9 Passius financers 5.271
Total .511.502

PLANTILLA ORGÁNICA

AJUNTAMENT DE L'ALBAGÉS

EDICTE 3272

Havent-se exposat a públic el pressupost per a I'exercici 2005 i
la plantilla organica i relació de lIocs de treball, segons s'anuncia
en el BOP número 42, de 26 de mary de 2005, i aprovat
definitivament, es fa públic a continuació resumit a nivell de
capítols, acompanyat de la plantilla organica i relació de lIocs de
treball, donant compliment a ¡'artiele 169.3 del text refós de la
LRHL.

-+-

CAPiTOL

III 4.300,00
IV 7.320,00
VI 362.729,04
IX 7.233,00
Total 608.874,33

L' Albagés, 18 d'abril de 2005
L'alcalde, Salvador Ortiz Prenafeta

53.859,22
171.204,95

2.197,22
-4.425,34

51.662,00
175.630,29

1
II
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L'A1bagés 18 d'abril de 2005
L'alca1de, Salvador Ortiz Prenafeta

-+-

CONTRACTACIÓ D'UNA OBRA

Aprovat per la Corporació Municipal, en la sessió extraordinaria
del dia 7 d'abril de 2005, el plec de clausules administratives
particulars que ha de regir la contractació de 1'obra: construcció

AJUNTAMENT D'ALGUAIRE

EDICTE 3306

Llicencia ambiental, expedient 6/03.

Ramaderia Argilés, SL ha sol'licitat lIicencia ambiental per a
I'exercici de I'activitat d'ampliació d'exp10tació bovina
d'engreix, a emplayar al poIígon 17, parcel'la 16 d'aquest terme
municipal.

En compliment del que disposa I'article 43 del Reg1ament
general de desplegament de la L1ei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d'aHegacions i pe]
termini de 20 dies habils a les oficines de l'Ajuntament.

AIguaire, 13 d'abril de 2005
L'alcaldessa, alga Fransi i González

-+-

3378

AJUNTAMENT DE RELlANES

EDICTE

APROVAC¡Ó DEFINITIVA DEL PRESSUPOST
I DE LA PLANTILLA ORGÁNICA

El pressupost per a l 'exercici de 2005 i la plantilla organica s'han
exposat al públic, segons s'anuncia en el Butlletí Oficial de la

-+-

d'un ramal del col·lector general de sanejament, i ates I'article
270 de la LIei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de regim local de
Catalunya, i I'article 86.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
de regim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, s'exposa al pÚblic per un
termini de 20 dies habils, a comptar de I'endema de la publicació
d'aquest allunci al BOP, perque es puguin presentar
reclamacions.

Simultaniament, s'anullcia el concurs, si bé condicionat al que
disposa el RDL 2/00, de 16 de juny, pe! qual s'aprova el text refós
de la Llei de contractes de les administracions pÚbliques, d'acord
amb el que disposa I'article 24 del Reial decret 390/96, d' 1 de
mary, de desenvolupament par?ial de I'esmentada Llei.

f. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament d' Anglesola
b) Dependencia que tramita I'expedient: Secretaria

2. Objecte del contracte
a) Descripció de I'objecte: construcció d'un ramal del col·lector
general de sanejament
b) Divisió per lots i nÚmero: no escau
c) L10c d'execució: Anglesola
d) Termini d'execució: dos mesos

3. Tramitació, procediment i forma d 'adjudicació
a) Tramitació: ordinaria
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4. Pressupost base de la licitació
Import total: noranta-tres mil quaranta-un amb vuitanta-dos
centims d'euro, IVA vigent inclos.

5. Garanties
La garantia provisional a constituir sera del 2% del pressupost del
contracte i la definitiva sera del 4% de I'import de I'adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació
Ajuntament d'Anglesola, playa Església, 7 25320 Anglesola;
telMon i fax: 973 30 8006.

7. Presentació d 'ofertes
a) data Iímit de presentació: 26 dies naturals posteriors al de
I'última publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Provincia de Lleida
b) Documentació que s'lla de presentar: la que detalla la clausula
6.2 del plec de clausules administratives particulars
c) L10c de presentació: Secretaria de ]'Ajuntament d' Anglesola,
en hores d'oficina
d) Termini durant el qual el licitador estara obligat a mantenir la
seva oferta: tres mesos
e) Admissió de variants: les assenyalades en el plec de clausules
particulars

8. Obertura de les ofertes
L'acte d'obertura de les proposicions economiques sera públic i
tindra lIoc a la sala d'actes de la Corporació, a les dotze hores del
dia que en faci sis, comptat a partir de l' endema del dia de
I'acabament de presentació de proposicions. Si aquest dia és
festiu, l 'acte es fara el primer dia habil següent.

9. Despeses deis anuncis
Les despeses de publicació deis anuncis sera a carrec del
contractista adjudicatari.

Anglesola, 30 de mary de 2005
L'AIcaldessa (il' legible)

3222

AJUNTAMENT D'ANGLESOLA

ANUNCI

AJUNTAMENT D'ALMACELLES

EDICTE 3396

El Sr. Alfred Farré Amó, en representació de la raó social
Pastisseria Amó, SCP, ha sol·licitat d'aquesta Alcaldia llicencia
d'activitat comercial de venda al detall i degustació de pastissos
al carrer Major, número 13 baixos d'aquesta 10calitat.

D'acord amb el que determina el decret 136/99, de 18 de maig,
pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/98, de 27 de febrer, de la lntervenció integral de
l'Administració ambiental, s'ha obert informació pública durant
el termini de 20 dies, perque aquelles persones que d'alguna
manera es considerin afectades per causa de 1'activitat que hom
pretén establir, pugui fer les observacions pertinents, mitjanyant
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, 22 d'abril de 2005
L'alcalde, Josep Ibarz Gilart

-+-

AJUNTAMENT D'ALGUAIRE

EDICTE 3305

. Llicencia ambiental, expedient 32/03.

Cefruco, S.C.c.L. ha sol'licitat Ilicencia ambiental per a
I'exercici de I'activitat d'adequació de central hortofrutícola a la
L1ei 3/98, d'IIAA, a emplayar al polígon 19, parcel'la 3 d'aquest
telme municipal.

En compliment del que disposa 1'article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d'al'legacions i pel
termini de 20 dies habils a les oficines de l'Ajuntament.

Alguaire, 13 d'abril de 2005
L'alcaldessa, alga Fransi i González

-+-
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EUROS

PRESSUPOST

Capítols d 'ingressos

Provincia nÚmero 43, de data 29 de man;: de 2005, i s'han aprovat
definitivament en data 18 d'abril de 2005.

A continuació es fan pÚblics el pressupost resumit per capítols i
la plantilla orgil1lica.

finalització del termini d'exposició al pÚblic deis padrons fiscals.
L'esmentat recurs s'entendra desestimat presumptament si
transcorre un mes des de la seva interposició sense que es
notifiqui la seva resolució. Contra la desestimació del recurs de
reposició es podra interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de L1eida, en el termini
de dos mesos comptats des de l'endema de la notificació de
I'acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap
acord resolutori, en el termini de 6 mesos a comptar des de
I'endema del dia en que el recurs de reposició s'hagi d'entendre
desestimat presumptament. Tot aixo, d'acord amb I'establert pels
articles 8.1 i 46.1 de la L1ei 29/98, de l3 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa. no obstant, es podra
interposar qualsevol altre recurs si es considera oportÚ.

El termini de pagament, en voluntaria, sera del 14 d'abril al 13 de
juliol de 2005.

Finalitzat el període de pagament en voluntaria, s'iniciara el
període executiu, que determina la meritació del recarrec de
constrenyiment i deis interessos de demora. Recarrec executiu
que sera del 5 per 100 fins que no hagi estat notificada la
providencia de constrenyiment. Notificada aquesta, s'exigira el
recarrec de constrenyiment redui't que sera del 10 per 100 de
I'import del deute no ingressat, sempre que el pagament es
realitzi dins els terminis establerts en la providencia de
constrenyiment. Transcorreguts els terminis de pagament abans
indicats sera exigible el recarrec de constrenyiment ordinari, que
sera del 20 per 100 de I'import del deute no ingressat més els
interessos de demora.

Belianes, 19 d'abril de 2005
L'alcaldessa, Teresa Golobardes Agustí

-+-
VA

VAPL

PL

B

GR

GR

Funcionaris

Secretari-interventor

Laborals

Capítol 1 85.000,00
Capítol II 18.000,00
Capítol III I11.728,00
Capítol IV 124.400,00
Capítol V 6.100,00
Capítol VII .40.085,00
Capítol IX .27 .693,00
Total .413 .006,00

Capítols de despeses
EUROS

Capítol 1 l29.100,00
Capítol II 174.038,00
Capítol nI 5.1 00,00
Capítol IV .5.300,00
Capítol VI 72.293,00
Capítol IX 27.175,00
Total .413.006,00

PLANTILLA

Tecnic mi~a B 1
Administratiu C 1
Auxiliars administratius D 3
Personal d'oficis E 2
Personal de neteja E 2

Contra l'aprovació del pressupost es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, des de la
publicació d'aquest edicte, davant la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Belianes, 18 d'abril de 2005
L'alcaldessa, Teresa Golobardes Agustí

-+-

AJUNTAMENT DE RELlANES

EDICTE 3475

Aprovació deIs padrons fiscals de la taxa sobre el
subministrament d'aigua corresponent al 2n semestre de 2004,
període de cobrament en voluntaria.

Per acord de la Junta de Govem Local de l'Ajuntament de
Belianes, adoptat en sessió celebrada el dia 14 d'abril de 2005, es
va aprovar el padró fiscal corresponent a la taxa sobre el
subministrament d'aigua del 2n semestre de l'exercici 2004, el
qual s'exposa al públic pel termini d'un mes, des de I'endema de
la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la
Provincia, estant a disposició deIs interessats a la Secretaria de
l'Ajuntament, en hores d'oficina, per a la seva consulta.

D'acord amb el que disposen els artic1es 102.3 de la Llei 58/03,
de 17 de desembre, general tributaria i I'article 14.2.c) del Reial
decret legislatiu 2/04, de 5 de mar¡¡:, 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 podra interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, davant el mateix organ que I'ha
dictat en el termini d'un mes a comptar des de I'endema de la

AJUNTAMENT DE BELLPUIG

ANUNCI 3385

La Junta de Govem Local, de 12-4-05, ha aprovat el plec de
clausules administratives que regiran la licitació de la gestió i
explotació del servei del bar restaurant del polisportiu municipal
de Bellpuig. Per aquesta raó i d'acord amb I'article 277 del DL
2/03, de 18 d'abril, s'exposen al pÚblic per un termini de 20 dies
a comptar de I'endema de la publicació d'aquest anunci en el
BOP, per tal que s'hi puguin presentar reclamacions.
Simultaniament es convoca la licitació per del mencionat servei,
si bé condicionada al que disposa l'article 122.2 del RDL 781/86.

l. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Bellpuig
b) Dependencia que tramita I'expedient: Secretaria

2.0bjecte
a) Descripció: contractació de la gestió i explotació del servei de
bar restaurant del poliesportiu municipal de Bellpuig
b) Termini d'execució: dos anys, prorrogables fins a un maxim de
quatre anys

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: ordinaria
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4. Canon d'explotació
A fixar pel contractista.

5. Garantia
No es demana fian¡¡:a provisional. La definitiva sera del 4% del
canon ofert, amb un mínim de 1.800 euros.

6. Oblenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Bellpuig
b) Domicili: Hómenatge a la Vellesa, 6
c) Localitat i codi postal: Bellpuig 25250
d) Telefon: 973 32 04 08
e) Telefax: 973 32 10 87
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t) Data límit per a obtenir documentació i informació: el darrer
dia de presentació de propostes
7. Requisits específics del contraclisla
EIs que s'estableixen al plec de clausules administratives
particulars.
8. Presentació de les ofertes
a) Data Iímit de presentació i horari: vint-i-sis dies naturals
comptats de l'endema de la publicació d'aquest anunci al Bulllelí
Oficial de la Província de Lleida, en hores d'oficina
b) Documentació que s'ha de presentar: es detalla a la clausula 6
del plec de clausules administratives
c) L10c de presentació: s'indica al punt 6 d'aquest anunci
d) Termini durant el qual el licitador esta obligat a manten ir la
seva oferta: tres mesos
9. Obertura de les ofertes
A la sala de comissions de l'Ajuntament a les 13 hores del dia
següent a I'acabament del termini per presentar les proposicions
(si fos dissabte o festiu, I'acte es faria el primer dia habil
següent).
10. A'ltres informacions
a) Les oficines de l'Ajuntament estan ofertes al públic, de dilluns
a divendres, de 8.00 hores a 15.00 hores
b) Si el venciment d'al·guns del terminis que s'assenyalen en
aquest anunci fos un dia inhabil o dissabte, s'entendra que
finalitza el primer dia habil següent
ll. Despeses deIs anuncis
Seran a carrec de I'adjudicatari.
BerJpuig, 15' d'abril de 2005
L'alcalde, losep Poni i Sans

-+-

AJUNTAMENT DE BELLVÍS
ANUNCI 3267
En compliment del que disposa l'article 43 del Reglament
autonomic aprovat pel decret 136/99, de 18 de maig, que
desplega la L1ei 3/98, d'Intervenció integral de l'Administració
ambiental, se sotrnet a informació pública I'expedient amb
número de referencia 912004, annex 11.1, que es tramita a
instancia de Concepció Bonjorn Serrano per a I'exercici
d'explotació de porcs i guatlles, ubicada a la partida Eral, polígon
12, parcel'la 273 de Bellvís, perque qualsevol persona que s'hi
consideri afectada pugui formular les aHegacions i observacions
i presentar els documents que estimi pertinents.
L'expedient esmentat es pot consultar a les oficines municipals
tots els dies laborables, durant el termini d'informació pública
que sera de 20 dies, a comptar a partir del següent a la inserció
d'aquest anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Les aHegacions i els suggeriments , si s'escau, han de presentar
se en el Registre General d'aquestAjuntament, dintre del termini
esmentat, personalment, per correu administratiu certificat o a
través de qualsevol deIs mitjans habils que estableix 1'article 38.4
de la L1ei 30/92, de 26 de novembre, de regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment comú.
Bellvís, 19 d'abril de 2005
L'a1calde, Francesc Fabregat i Talarn

-+-

AJUNTAMENT DE BELLVÍS
ANUNCI 3268
En compliment del que disposa l'article 43 del Reglament
autonomic aprovat pel decret 136/99, de 18 de maig, que
desplega la L1ei 3/98, d'Intervenció integral de l'Administració
ambiental, se sotmet a informació pública I'expedient amb
número de referencia 312004, annex JI.l, que es tramita a
instancia de Ramaderia Devesa, SL per a la concessió de lIicencia

ambiental municipal per a I'exercici d'explotació de vaques de
llet, ubicada a la partida Devesa, polígon 4, parcel'la 100 de
Bellvís, perque qualsevol persona que s'hi consideri afectada
pugui formular les al'iegacions i observacions i presentar els
docllments que estimi pertinents.
L'expedient esmentat es pot consultar a les oficines municipals
tots els dies laborables, durant el termini d'informació pública
que sera de 20 dies, a comptar a partir del següent a la inserció
d'aquest anunci en el tauler d'edictes de l'Ajllntament.
Les al'legacions i els suggeriments , si s'escau, han de presentar
se en el Registre General d'aqllest Ajllntament, dintre del termini
esmentat, personalment, per correll administratiu certificat o a
través de qllalsevol deIs mi~ans habils que estableix I'article 38.4
de la L1ei 30/92, de 26 de ntJvembre, de regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment comú.
Bellvís, 19 d'abril de 2005
L'alcalde, Francesc Fabregat i Talarn

-+-

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DE LA RIBERA
ANUNCI 3392

AOJUDICAC¡Ó O'UN CONTRACTE O'OBRES
El PIe de l'Ajuntament de Castellar de la Ribera, celebrat el 18
d'abril de 2005, ha acordat I'adjudicació del contracte
administratiu d'obres per a I'execllció de l'obra: tancament de la
pista poliesportiva.
l. Objecte del contracte
a) Descripció de I'objecte: execució de l'obra de tancament de 'Ia
pista poliesportiva
b) L10c d'execució: Castellar de la Ribera
c) BOP i DOGC de publicació de I'anunci de Iicitació: BOP de 3
de mary de 2005 i DOGC de 16 de mary de 2005
2. Tramitació, procediment iforma d'adjudicació
a) Tramitació: ordinaria
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs
3. Adjudicació
a) Data: 18 d'abril de 2005
b) Contractista: Taller de $erralIeria i Mecanització loan Ollé, SL
c) Import de l'adjudicació: 113.527,39 euros
Castellar de la Ribera, 21 d'abril de 2005
L'a1caldessa, M. Teresa Canal i Morera

-+-

AJUNTAMENT DE LA COMA 1 LA PEDRA
EDICTE 3366
El PIe de la Corporació, en sessió tinguda el dia 4 d'octubre de
2004, va aprovar inicialment l'expedient de modificació de credit
número 1/2004 del pressupost únic de l' exercici 2004.
D'acord amb els articles 150 i 158.2 de la L1ei 39/88 i els articles
20, 22 i 38 del Reial decret 500/90, l'expedient ha estat exposat
al públic per un termini de 20 dies habils sense que s'hagin
presentat reclamacions, havent esdevingut definitiu l'acord
inicial, que resumit per capítols, s'exposa al públic.

OESPESES

Suplements de credits
4/48900 Trasferéncies a inslilucions i particulars 7.500,005/21001 Reparació i manlenimenl camins 44.300,001/23000 Dietes membres Corporació 3.000,004/22607 Festes populars 7.000,004/22600 Activitats ex1raescolars 500,001/22707 Aigua 800,001/22200 Teléfon 200,004/22801 Neteja vies urbanes 500,001/22706 Preslació de serveis 17.oo0,004/21000 Reparacions, manlenimenl béns i serveis 24.200,00
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AJUNTAMENT DE LA GUINGUETA

EDICTE 3456

Aprovat inicia1ment per aquest Ajuntament, en sessió ordinaria
del dia 26 d'abril de 2005, el pressupost per a I'exercici de 2005
juntament amb la plantilla organica i relació de llocs de treball,
s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament per un termini
de 15 dies habils, durant el qual s'admetran reclamacions davant
d'aquesta Corporació, el Pie de la qualles resoldra en un termini
de 30 dies, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

La Guingueta, 27 d'abril de 2005
L'alcaldessa, Raquel Cases Blasi

-+-

L1CITAC¡Ó D'OBRES INCLOSES AL pu~s

Organ de contractació: PIe de )'Ajuntament.
Modalitat d 'adjudicació: Expedient ordinari per procediment
obert, mitjanyant la forma de concurso

Aprovats per aquest Ajuntament els plecs de clausules
administratives que han de regir el concurs públic per a
l'execució de les obres que a continuació es detalla, d'acord amb
el que preveu I'article 277.1 del DL 2/03, de 28 d'abril, per al
qual s'aprova el text refós de la L1ei municipal i de regim local
de Catalunya, s'exposa al públic per un termini de 20 dies habils,
a efectes de presentació de reclamacions.

Simultaniament, s'anuncia el concurs, si bé condicionada a all6
que disposa l'article 122.2 del RDL 781/86, de 18 d'abril.

Número 1.
Títol de l'obra: pavimentació de carrers a Cerbi.
Pressupost: 59.950,96 euros.
Termini d'execució: dos mesos.
Fianya provisional: 1.199,01 euros.

Número 2.
Títol de I'obra: abastament d'aigua a Berrós Sobira.
Pressupost: 59.950,96 euros.
Termini d'execució: dos mesos.
Fianya provisional: 1.200,22 euros.

Número 3.
Títol de l'obra: pavimentació parcial abastament d'aigua a
Gavas.
Pressupost: 59.900,70 euros.
Termini d'execució: dos mesos.
Fianya provisional: 1.198,0 I euros.

Número 4.
Títol de I'obra: pavimentació del nucli de Llavorre, 2a fase.
Pressupost: 36.090,42 euros.
Termini: dos mesos.
Fianya provisional: 721,80 euros.

L/oc i adrefa on s 'han de presentar les proposicions: Ajuntament
de la Guingueta, carrer Carretera, s/n 25597 la Guingueta.

Projectes i plecs de condicions: Poden examinar-se a la
Secretaria de l'Ajuntament durant el termini de presentació de
proposicions durant les hores d'oficina.

Presentació de proposicions: A l'esmentada secretaria durant el
termini de 26 dies natural s següents a la publicació d'aquest
anunci al BOP, fins a les 14 hores del dia en que acabi l'esmentat
termini. En cas de ser dissabte o festiu es prorrogara la
presentació fins al primer dia habil següent.

Documentació i model de proposició: Són els que figuren al plec
de clausules administratives.

La Guingueta, 27 d'abril de 2005
L'alcaldessa, Raquel Cases Blasi

-+-

INGRESSOS
Ro~anent de Tresoreria 1.800,00

~o~~~~~.~~~~~~~~.~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::gg:Soo:oo::::::::::~~:~~~:~~
La Coma i la Pedra, 15 d'abril de 2005
L'alcalde, Josep Canals i Pujol

-+-

AJUNTAMENT DE GRANYANELLA

EDICTE 3313

El plenari d'aquest Ajuntament, reunit en sessió de data 12
d'abril de 2005, ha aprovat el projecte: mur de contenció a
Granyanella, primera fase. La qual cosa s'exposa al públic per
termini reglamentari de 30 dies, a efectes d'al'legacions o
reclamacions al mateix.

La Curullada, 19 d'abril de 2005
L'alcalde, Ramon Pintó i Rosich

-+-

AJUNTAMENT DE LA GUINGUETA

EDICTE 3449

Per acord del PIe de l'Ajuntament, en sessió ordinaria del dia 26
d'abril de 2005, s'han aprovat els padrons fiscals corresponents
al canon de 1'any de l'any 2004, l'impost de vehicles de tracció
mecanica i la taxa del servei de recollida d'escombraries de
I'exercici de 2005, els quals s'exposen al públic pel termini d'un
mes, a comptar des de I'endema de la publicació d'aquest edicte
al BOP i estan a disposició deIs interessats a la Secretaria de
l'Ajuntament, en hores d'oficina.

D'acord amb ]'establert als articles 124.3 de la Llei general
tributaria, es notifica col'lectivament el present acord, contra el
qual es podra interposar recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant el mateix 6rgan que l'ha dictat en el termini
d'un mes a comptar des de l'endema de la finalització del termini
d'exposició al públic deIs padrons fiscals. L'esmentat recurs
s'entendra 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 podra interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de L1eida, en el termini de dos mesos comptats des
de l'endema de la notificació de I'acord resolutori, si no es
notifiqués cap acord resolutori, en el termini de sis mesos a
comptar des de I'endema del dia en que el recurs de reposició
s'hagi d'entendre desestimat pressumptament.

El termini de recaptació, en voluntaria:
- Canon de l'aigua des del dia I de juny fins al 30 de juny de
2005, ambdós inclosos.
- Impost de vehicles i taxa escombraries des del dia 15 de juliol
fins al dia 15 de setembre, ambdos inclosos.

Aquells contribuents que amb I'antelació reglamentaria hagin
sol'licitat la domiciliació deIs seus rebuts rebran de la
corresponent entitat, amb carrec al seu compte, el justificant de
pagament.

Transcorregut el període de pagament en voluntaria, s'iniciara el
període executiu, que determina la meritació del recarrec de
constrenyiment i deis interessos de demora, d'acord amb
I'establert a l'article 127 de la L1ei general tributaria. Se satisfara
el recarrec del 10 per 100 fins que no hagi estat signada la
providencia de constrenyiment. Després d'aquesta data, s'exigira
el recarrec del 20 per 100 de I'import del deute no ingressat i els
interessos de demora.

La Guingueta, 27 d'abril de 2005
L'alcaldessa, Raquel Cases Blasi

-+-

ANUNCI

AJUNTAMENT DE LA GUINGUETA

3453
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AJUNTAMENT DE LES

EDICTE 3327

Aprovat pera Junta de Govem Locau d'aguesta Corporacion
Municipau eth projecte dera obra: construccion cabana de
Serralonga, redactat peth arquitecte tecnic Lluís Domingo
Moreu, se somet a informació publica pendent 30 dies, a efectes
de poder formular allegacions.

Les, 20 d'abriu de 2005
Eth baile, Emilio Medán Ané

-+-

AJUNTAMENT DE LINYOLA

EDICTE 3469

APROVACIÓ lNlCIAL MEMORJA VALORADA D'UNA OBRA

La Junta de Govem Local de l'Aj untament de Linyola, en sessió
ordinaria del 18 d'abril de 2005, va aprovar inicialment la
memoria valorada de I'obra: condicionament de la caixa
d'escales per a la instal'lació d'un ascensor a I'edifici de
l' Ajuntament de Linyola, amb un pressupost d'execució per
contracta de 38.729,33 euros.

De conformitat amb I'establert a I'article 37.2 del decret 179195,
de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis deIs ens locals de Catalunya, i a I'article 235 del decret
legislatiu 2/03, de 28 d'abril, que aprovat el text refós de la Llei
municipal i de regim local de Catalunya, I'expedient s'exposa al
públic pel termini de 30 dies habils, a fi que pugui ser consultat i
examinat a la Secretaria-Intervenció de l'Ajuntament i, donat el
cas, formular les al'legacions i/o reclamacions que creguin
oportunes davant aquesta Corporació.

Finalitzat el període d'exposició publica i, en cas que no
s'haguessin presentat reclamacions, s'entendra definitivament
adoptat I'acord d'aprovació inicial i I'acord d'aprovació
definitiva sera publicat al Hutlletí Oficial de la Província i al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament. En cas d'haver-se presentat
reclamacions la Junta de Govem Local les resoldril i aprovara
definitivament I'expedient.

Linyola, 19 d'abril de 2005
L'alcalde, Frederic Batlle Bosch

-+-

AJUNTAMENT DE LLOBERA

ANUNCI 3476

APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE D'OBRES

El Pie de l'Ajuntament de Llobera, celebrat el 29 de mare;: de
2005, va aprovar I'acord que es transcriu a continuació:

Ates que el PIe, celebrat el 28 de desembre de 2004, va aprovar
de forma inicial el projecte de pavimentació deis camins de
Llobera: Bosch, Rovirasansa, Coma, Bertrans i Prat/Fonollet.

Ates que aquest projecte ha estat exposat al públic durant el
termini de 30 dies a l'efecte de presentar possibles al'legacions i
reclamacions i d'acord amb la diligencia de la secretaria no se
n'han presentat.

El PIe de l'Ajuntament de Llobera acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar de forma definitiva el projecte de pavimentació
deIs camins de Llobera: Bosch, Rovirasansa, Coma, Bertrans i
Prat/Fonollet, redactat per l'enginyer Jaume Soldevila i
Serratosa, amb un pressupost d'obra de 93.636,60 euros.
Segon. Ordenar la publicació d'aquest acord en el BOP i en el
DOGC.
Es fa públic a I'efecte de I'article 38.2 del Reglament d'obres,
activitats i serveis deIs ens locals, aprovat pel decret 179195, de
13 de juny, perque se'n prengui coneixement.
Llobera, 15 d'abril de 2005
L'alcalde, Joan Molins i Farré

-+-

AJUNTAMENT DE MENÁRGUENS

EDICTE 3314

Intentada la notificació al Sr. Urbano Femández Incógnito en el
domicili on constava oficialment empadronat, sense que s'hagi
pogut practicar la mateixa, se li comunica que "Roma Catalana
d' Arids, SL" ha presentat a aquesta Alcaldia sol·licitud
d'autorització ambiental del projecte d'aprofitament del recurs
de la secció A) anomenat "Pla de Violes" a les parcel'les 82, 74,
75, 76 i 78 del poligon 504 d'aquest terme municipal.

D'acord amb el que estableix I'article 43 del Reglament general
de desplegament de la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la
Intervenció integral de l' Administració ambiental, aprovat pel
decret 136/99, de 18 de maig, s~ le comunica que disposa d'un
termini de 10 dies habils per presentar les al'legacions que
consideri oportunes. L'expedient es pot consultar a la Secretaria
d'aquest Ajuntament en horari d'oficina.

Menarguens, 13 d'abril de 2005
L'alcalde, Pau Foms i Planella

-+-

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
EDICTE 3406

Aprovació definitiva de I'expedient següent: imposició de
contribucions especials de I'obra "Enllumenat públic a
I'avinguda del Canal, tram avinguda de la Pau - Ctra. de
Miralcamp", que fou aprovat inicialment pel PIe de
l'Ajuntament, en la seva sessió del dia 24 de febrer de 2005.

Ates que I'indicat expedient fou objecte de publicació
reglamentaria inserint-se I'edicte corresponent al BOP número
34, de 10 de mare;: de 2005, sense que presentessin al'!egacions o
reclamacions enfront el mateix.

En la seva virtut es fa públic el caracter definitiu de I'aprovació
indicada.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement deIs
interessats i als efectes legals oportuns.

Mollerussa, 19 d'abril de 2005
L'alcalde, Toni Bosch Miquel

-+-

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

EDICTE 3407

Aprovació definitiva de I'expedient següent: imposició de
contribucions especials de l'obra "Urbanització zona Mossen
Cantons", que fou aprovat inicialment pel PIe de l'Ajuntament,
en la seva sessió del dia 24 de febrer de 2005.

Ates que l'indicat expedient fou objecte de publicació
reglamentaria inserint-se I'edicte corresponent al BOP número
34, de 10 de mare;: de 2005, sense que presentessin aHegacions o
reclamacions enfront el mateix.

En la seva virtut es fa públic el caracter definitiu de I'aprovació
indicada.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement deIs
interessats i als efectes legals oportuns.

Mollerussa, 19 d'abril de 2005
L'alcalde, Toni Bosch Miquel

-+-

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

EDICTE 3408

Aprovació definitiva de I'expedient següent: imposició de
contribucions especials de I'obra "Enllumenat plae;:a de l'Esport,
carrer Pallars i Cami Vell de Miralcamp", que fou aprovat
inicialment pel PIe de l'Ajuntament, en la seva sessió del día 24
de febrer de 2005.
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Ates que l'indicat expedient fou objecte de publicació
reglamentaria inserint-se I'edicte cOlTesponent al BOP nÚmero
34, de 10 de mars; de 2005, sense que presentessin al'legacions o
reclamacions enfront el mateix.

En la seva virtut es fa pÚblic el caracter definitiu de I'aprovació
indicada.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement deis
interessats i als efectes legals oportuns.

MoJlerussa, 19 d'abril de 2005
L'alcalde, Toni Bosch Miquel

-+-

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

EDICTE 3451

Vista la documentació presentada per Wing Kun Chu Wong
sol'licitant Jlicencia municipal específica per a I'activitat de bar
restaurant, emplas;ada al passeig del Compositor Beethoven,
nÚmero 3 baixos, i ates el que disposa I'article 86.2 de la L1ei
30/92 i I'article 80 del Reglament d'obres, activitats i serveis deIs
ens locals, s'exposa a informació pública per un termini de 20
dies habils, per tal que els que es considerin afectats d'alguna
manera per I'activitat que es pretén establir puguin efectuar les
observacions pertinents.

Es podra examinar 1'expedient a la Secretaria d'aquest
Ajuntament, durant les hores d'oficina.

MoJlerussa, 25 d'abril de 2005
L'alcalde-president, Toni Bosch Miquel

-+-

AJUNTAMENT DE MONTFERRER-CASTELLBÓ

ANU CI 3309

Aprovat pel Pie de l'Ajuntament, amb data de 30 de mars; de
2005, es va aprovar inicialment el text refós de I'estudi de detall
número 3 d' Aravell, instat per Via Napoleone, S.L., en
compliment del que disposa els articles 124 i 128 de la L1ei 2/02,
de 14 de mars;, d'urbanisme i articles 101.3 i 108 del ROU,
s'exposa al públic pel termini d'un mes als efectes que puguin
presentar les al'legacions i objeccions que es considerin adients,
en la Secretaria de l'Ajuntament, en hores d'oficina.

Montferrer, 11 d'abril de 2005
L'alcalde, Ramon Fierro RugaJl

-+-

AJUNTAMENT DE NAUT ARAN

EDICTE 3364

Miguel Oonzález Huerta ha demanat a aquesta Alcaldia canvi de
nom de la llicencia ambiental del bar-restaurant (Vinoteca
Juantxo) a la carretera comarcal 142, 7A del poble d'Arties del
terme municipal de Naut Aran.

S'exposa aquesta sol'licitud a informació pública durant el
termini de 20 dies naturals, perque qui es consideri afectat, pugui
efectuar les observacions i les reclamacions que cregui adients.
Es podra examinar I'expedient a la Secretaria d'aquest
Ajuntament, durant les hores d'oficina.

Salardú, 12 d'abril de 2005
L'alcalde, Víctor León Plana

EDlCTE

Miguel González Huerta a demanat a d'aguest Ajuntament canvi
de nom dera licéncia ambientau deth bar-restaurant (Vinoteca
Juano) ena carretera comarcau 142, 7A deth póble d'Arties deth
terme munieipau de Naut Aran.

S'expose aguesta sollictiud a informaeion publica pendent un
termini de 20 dies naturaus, enta qu 'es afectats pera indÚstria
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momentada poguen presentar el' reclamaeions e observaeions
que creiguen convenients, se poira examinar el' expedient ena
Secretarai d'aguest Ajuntament, en ores d'oficina.

SalardÚ, Naut Aran, 12 d'abriu de 2005
El' alcaldae, Víctor León Plana

-+-

AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
EDlCTE 3483

Aprovat per la Junta de Oovem Local, en data 14 d'abril de 2005,
el plec de clausules administratives particulars i la seva
tramitació amb caracter ordinari que ha de regir la subhasta
pública per a la contractació de I'obra que es detalla a
continuació, ates I'article 266 i 270 de la LJei 8/87, de 15 d'abril,
s'exposa al públic pel termini de 15 dies habils, a I'efecte de
presentació de possibles reclamacions.

Simultaniament, s'anuncia la licitació per contracta segons el que
s'indica seguidament, si bé condicionat al que disposa l'article
122.2 del ROL 781/86.

1. Entitat adjudicadora
Ajuntament de Naut Aran.

2. Objecte del contracte
a) Execució de I'obra: rehabilitació Sala Social EMD Unha
b) Termini d'execució: tres mesos, des de I'acta de replanteig

3. Tramitació, procediment iforma d'adjudicaeió
a) Tramitació: ordinaria
b) Procediment: obert
c) Forma: subhasta pÚblica

4. Pressupost base de la Iicitaeió
Import total: 288.172,14 euros (dos-cents vuitanta-vuit mil cent
setanta-dos euros amb catorze centims, IVA vigent inclos).

5. Garanties
La garantia provisional a constituir sera del 2% del tipus de
Iicitació i la definitiva sera del 4% del preu d'adjudicació.

6. Obtenció de documentaeió i informació
a) Ajuntament de Naut Aran
b) Domicili: carrer Balmes, 2
c) Localitat i codi postal: Salardú 25598
d)Telefon: 973 644030
e) Fax: 973 64 57 26
f) Data límit per al 'obtenció de documents i informació: tres dies
abans de presctiure la presentació d'ofertes

7. Requisits específic del contractista
Grup C, subgrup 2, categoria c.
A més dels establerts en els plecs de clausules administratives
particulars.

8. Presentació d'ofertes
a) Data límit de la presentació: les proposicions i els documents
exigits, s'han de presentar a la Secretaria de l'Ajuntament dins el
termini de 26 dies naturals comptats des del següent dia habil al
de la publicació de I'anunci de subhasta al Butlletí Oficial de la
Província. A les 14 hores
b) Documentació a presentar: la que es detalla als plecs de
clausules administratives particulars
c) L10c de presentació: el que sindica al punt 6
d) Termini durant el qual el licitador estara obligat a mantenir la
seva oferta: durant I'execució de I'obra
e) Admissió de variants: no

9. Obertura de les ofertes
L'acte d'obertura de les proposicions economiques sera públic, i
tindra 1I0c a la sala d'actes de la Corporació a les dotze hores del
tercer dia habil següent de la data límit de presentació de les
ofertes.

10. Despeses deIs anuneis
Les despeses de publicació deIs anuncis aniran a carrec del
contractista adjudicatari.
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AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUER

-+-

3379

AJUNTAMENT DE RIBERA DE L'URGELLET

ANUNCI

CONTRACTACIÓ D'OBRES

Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 200S.
Comarca: Alt Urgell.
Corporació Local: Ajuntament de Ribera de l'Urgellet.

Aprovat per la Corporació municipal, en sessió ordinaria de 16
3-0S, el plec de clausules administratives particulars que han de
regir el concurs públic per a la contractació de I'obra que es
detalla a continuació, inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya 2004, i ates I'article 270.1 de la L1ei 8/87, de IS
d'abril, municipal i de regim local de Catalunya, i I'article 86.2
de la L1ei 30/92, de 26 de novembre, de regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú,
s'exposa al públic per un termini de 20 dies habils, a comptar de
I'endema de I'última de les publicacions d'aquest Anunci en el
BOP o en el DOGC, per tal que s'hi puguin presentar possibles
reclamacions.

Simultaniament, s'anuncia el concurs públic.

J. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Ribera de l'Urgellet
b) Dependencia que tramita I'expedient: Secretaria d'aquest
Ajuntament .
c) Número d'obra: 200S/124-DL-MN-PG

2. Objecte del con.tracte
a) Descripció de I'objecte: accés i carrers deis sectors sud i oest
del nucli d' Arfa
b) Divisió de lots í número: no procedeix
c) L10c d'execució: Arfa
d) Termini d'execució: sis mesos

3. Tramitació, procediment iforma d'adjudicació
a) Tramitació: ordinaria
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic

4. Pressupost base de licitació
Import total: 146.631,96 euros, IVA vigent inclos.

5. Garanties
La garantia provisional a constituir sera del 2% del tipus de
licitació i la definitiva sera del 4% de I'import d'adjudicació.

6. Obtenció de documentació d 'informació
a) Entitat: Ajuntament de Ribera de I'Urgellet
b) Domicili: Carretera de L1eida, sIn
c) Localitat i codí postal: el Pla de Sant Tirs 2S796
d) Telefon: 973. 38 70 4S
e) Fax: 973. 38 70 4S
t) Data límit per a I'obtenció de documents i informació: sis dies
abans de prescriure la presentació d'ofertes

7. Requisits especíjics del contractista
b) Altres requisits: els establerts en els plecs de clausules
administratives particulars

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR

EDICTE 3308

Aprovat pel Pie d'aquest Ajuntament, en sessió d' 11 d'abril de
200S, el Pla Local de Joventut de la Pobla de Segur s'exposa a
informació pública a les oficines municipals de I'avinguda
Verdaguer, número 3S, durant el termini de 20 dies a comptar des
de I'endema de la publicació d'aquest edicte al BOP de L1eida,
als efectes que els interessats puguin examinar-lo i presentar les
al'legacions, reclamacions ilo suggeriments que considerin
procedents. En el cas que no se'n fornlulin aquest acord i el Pla
quedaran aprovats definitivament sense ser necessaria cap altra
resolució expressa.

La Pobla de Segur, 18 d'abril de 700S
L'alcalde, L1uís Bellera i Juanmartí

-+-

SITUACJÓ

Poligon 4
poneHo 200

11·1 ll.l.b
ANNEX LLlIMACTlVITAT

Poní: 525 engreix

ANUNCI 3381

S'han presentat en aquestAjuntament les sol'licituds de lIicencia
següents:
EXP. TITULAR

01/05 Pedro Pires Mogrí

02/05 E1ies Fontono Hospitol Cole-bor: octivilots recreotives
de resfouroció 11I12.35.b U lo Sedo, 15

D'acord amb el previst al Reglament general de desplegament de
la L1ei 3/98, de 27 de febrer, d'lntervenció integral de
l'Administració ambiental, aprovat pel decret 136/99, de 18 de
maig, i demés normativa a I'efecte, disposeu d'un termini de 20
dies habils, per presentar reclamacions ¡lo al·legacions. EIs
expedients poden consultar-se, en hores d'oficina, a la Secretaria
d'aquest Ajuntament.

Os de Balaguer, 19 d'abril de 200S
L'alcalde, Ignasi Cortés i Giné

-+-

AJUNTAMENT DE NAUT ARAN

EDICTE 3484

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL NÚMERO 5
BAQUElRA 1500 (EXPEDlENT 3706/04)

La Junta de Govern Local, en sessió de data 14 d'abril de 200S,
entre d'altres acords va adoptar el següent:
Primer. Aprovar inicialrnent el Pla especial número S de
Baqueira ISOO, redactat i formulat per I'arquitecte Sr. Eduard
Fenoy i Palomas; i promogut per Baqueira Beret, SA, Dendro SL
i Finques Edelweis, SL.

Segon. Sotrnetre'l a informació pública pel termini d'un mes
mitjanyant anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia i en el

__ diari La Mañana, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui
-e){aminar-Io i adduir, durant el termini esmentat, totes les
al'legacions o observacions que consideri oportunes.

Tercer. Sol'licitar informes a:
- Direcció General de Carreteres. Servei Territorial de L1eida.
- Agencia Catalana de l'Aigua.
- Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.

Quart. Notificar-ho a Baqueira Beret, SA, Dendro, SL, i Finques
Edelweis, SL.

Salardú, Naut Aran, 26 d'abril de 200S
L'alcalde, Víctor León Plana

Salardú, Naut Aran, 21 d'abril de 200S
El president, Víctor León Plana

Model de proposició
El senyor/la senyora (nom i cognoms), veí/vei"na de (població),
amb domicili (carrer/playa/ ... i número), amb DNI número
(número), en nom propi/en representació de (nom), manifesta:

a) Que esta assabentat/da de I'anunci de subhasta per executar
l' obra titulada (títol)
b) Que coneix les clausules administratives que regeixen la
subhasta i el contingut del projecte tecnic
c) Que accepta íntegrament les clausules i el projecte presentats,
1

d) Que es compromet a executar-Ies per la quantitat de (en Iletres
i números) pessetes, que inclou la quota de I'impost sobre el
valor afegit vigent

L1oc, data i signatura del/de la proposant.

-+-
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Rendits els comptes municipals anuals, corresponents a I'exercici
de 2004, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen
emes per la Comissió Especial de Comptes, queden exposats al
públic a la Secretaria d'aquest Ajuntament, pel termini de 15
dies. Durant aquest termini i vuit dies més es podran formular les
objeccions i observacions que es considerin oportunes.

El Pla de Sant Tirs, 18 d'abril de 2005
L'a1calde, Antoni Capdevila Tarradel1as

-t-

AJUNTAMENT DE RINER

ANUNCI 3438

El PIe de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 7 d'abril de
2005, va adjudicar, pel procedill1ent de concurs, el contarcte per
a I'execució del projecte "Obres complementaries als camins
vei'nals de Riner" a I'empresa Taller Auria, SCCL, per un import
de 51.160,38 euros.

Riner, 25 d'abril de 2005
L'alcalde, Lluís Civit Campabadal

-t-

3358

3421

AJUNTAMENT DE SIDAMON

AJUNTAMENT DE SUDANELL

ANUNCI

ANUNCI

CESSIÓ GRATU'iT O'UN BÉ lMMOBLE

En complill1ent del previst a j'article 49.3 del decret 336/88, de
17 d'octubre, del Reglament del patrimoni deIs ens locals, se
sotmet a informació pública durant un termini de 30 dies habils,
comptats a partir de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, I'expedient que tramita aquest
Ajuntament per a la cessió gratui'ta a la Generalitat de Catalunya
d'un bé immoble patrimonial municipal amb accés des del carrer
la Font i I'avinguda Generalitat, perque el dediqui a les finalitats
de construcció i/o ús d'equipament escolar.

L'expedient esmentat es pot consultar a les oficines municipals
tots els dies feiners, entre les 10.00 i les 13.00 hores, durant el
termini d'informació pública.

Les al'legacions, si s'escau, s'han de presentar, davant
l' Ajuntament, dins el termini esmentat, per qualsevol deIs
mitjans que estableix la L1ei 30/92, de 26 de novembre, de regim
jurídic de les administracions públiques i del procedill1ent
administratiu comú.

Sidamon, 26 d'abril de 2005
L'a1calde, Josep M. Huguet i Farré

-t-

AOJUOICACIÓ O'UN CONTRACTE O'OBRES

En cOll1pliment del que disposa l'article 93.2) del Reial decret
legislatiu 2/00, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de contractes de les administracions públiques, es fa públic
que el PIe, en data 6 d'abril de 2005, va acordar l'adjudicació del
contracte que seguidament es detalla.

J. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament de Sudanel1
b) Dependencia que tramita I'expedient: Secretaria
c) Número d'obra: 2004/540

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: mil10ra i ampliació de la xarxa de
sanejament
b) Termini d'execució: quatre mesos
c) Divisió per lots i número: no escau
d) L10c d'execució: Sudanell
e) Publicació de I'anunci de licitació: BOP número 4, DOGC
número 4289

3. Trami/ació, procediment ¡forma d'adjudicació
a) Tramitació: ordinaria
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4. Pressupost base de la licitació
Import total: 152.004,14 euros, IVA vigent inclos.

5. Adjudicació
a) Data: 6-4-05
b) Contractista: Excavacions Casanovas. SL
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import de 1'adjudicació: 138.552,77 euros

Sudanell' 7 d'abril de 2005
L'a1calde, Josep Maria Sanjuán Cornadó

-t-

AJUNTAMENT DE TALAVERA

EDICTE 3413

Havent-se exposat al públic el pressupost per a I'exercici de 2004
. i la plantilla organica i relació de llocs de treball, segons
s'anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número 43, de

3383

AJUNTAMENT DE RIBERA DE L'URGELLET

EDlCTE

AJUNTAMENT DE SALAS DE PALLARS

EDICTE 3328

Per acord plenari, de data 31-3-05, es convoca subhasta per
I'adjudicació de I'aprofitament de pastures següent:

PoIígon 3, parcel'les 226 i 236.
Superficie 4,565 has.
Tipus de bestial': boví.
Període 2005-2006.
Preu: 100 euros/any a l'alya.

El termini per a la presentació de les proposicions sera de 13 dies
naturals comptadors des de la publicació a BOP, per raó
d'urgencia. Els plecs de condicions i pla d'aprofitament, es
troben a la Secretaria de l'Ajuntament, per a la seva consulta.

Salas de Pallars, 1 d'abril de 2005
L'a1calde, Francesc Borrell i Grau

-t-

8. Presentació d'ofertes
a) Data Iímit de la presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors
al de I'última publicació d'aquest edicte al BOP i al DOGC; si
aquest dia és dissabte o festiu, es u'asllada al 1l' dia habil següent
b) Documentació a presentar: la que es detalla als plecs de
clausules administratives particulars
c) Lloc de presentació: el que s'indica al punt 6
d) Termini durant el qual el licitador estara obligat a ll1antenir la
seva oferta: durant I'execució de ¡'obra
e) Admissió de variants: les assenyalades en el plec de clausules
particulars

9. Obertura de les ofertes
L'acte d'obertura de les proposicions economiques sera públic, i
tindra lIoc a la sala d'actes de la corporació a les dotze hores del
dia que en faci sis, comptat a partir de !'endema de I'acabament
de presentació de proposicions. Si aquest dia és dissabte o festiu,
I'acte es tras 11 adara al primer dia habil següent.

10. Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació deIs anuncis seran a carrec del
contractista adjudicatario

El Pla de Sant Tirs, 18 d'abril de 2005
L'alcalde, Antoni Capdevila Tarradellas

-t-
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data 29 de man;: de 2005, i aprovat definitivament es fa públic a
continuació el pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla
orgimica i relació de lIocs de treball.

PRESSUPOST ÚNIC

INGRESSOS

A) Operacions corrents
l. Impostos directes 50.600,00
2. Impostos indirectes 7.702,00
3. Taxes i altres ingressos 9.839, 18
4. Transferencies corrents 75.000,00
5. lngressos patTimonials 1.006,00
B) Operacions de capital
7. Transferencies de capital 208.891,62
Total 353.038,80

DESPESES

Operacions corrents
l. Despeses de personal... 27.800,00
2. Despeses en béns corrents i serveis 103.002,34
4. Transferencies corrents 1.000,00
Operacions de capital
6. lnversions reals 219.854, 12
9. Passius financers 1.382,34
Total .353.038,80

PLANTILLA ORGÁNICA

J. Funcionaris de carrera
I. Funcionaris d'habilitació nacional
Denominació de la pla~a: secretari; grup de classificació: B;
nivell de complement de destí: 20; complement específic: sí
(agrupació amb Ribera d'Ondara).

3. Personal laboral
Denominació del 1I0c: auxiliar d'inforrniltica i gestió.

RELACIÓ DE LLOCS

l. De personal funcionari (de carrera i eventual)
Lloc de treball: Secretaria-Intervenció; grup de classificació: B;
nivell de comp1ement de destí: 20; titular: C. Font Costa; sistema
de provisió de les vacants: concurso

2. De personal laboral
Número d'ordre: 1; 1I0c de treball: auxiliar d'inforrnatica i gestió;
categoria professional: auxiliar; tipus de contractació: temps
parcial; titular: C. Tella Barrachina.

Talavera, 26 d'abril de 2005
Signat, Ramon Trullols Bergada

-+-

AJUNTAMENT DE TÁRREGA

EDICTE 3331

El Pie de l'Ajuntament del dia 11.04.2005, va aprovar la primera
moditicació de credit al pressupost de l'Ajuntament de Tarrega
de I'exercici 2005.

De conforrnitat amb el que estableixen els articles 168 i següents
del Reial decret legislatiu 2/04 de 5 de mar~ pel que s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes 10cals, i els articles
18 i següents del Reial decret 500/90 de 20 d'abril, els expedients
de les esmentades modificacions, quedaran a disposició del
públic per un terrnini de vint dies habils, durant els quals els
interessats podran examinar-los i presentar, en el seu cas, les
al'legacions que considerin oportunes. Les presents
moditicacions esdevindran definitivament aprovades si durant
I'esmentat terrnini no s'hagués presentat cap reclamació.

Tarrega, 19 d'abril de 2005
L'alcalde, loan Amézaga i Solé

-+-
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AJUNTAMENT DE TÁRREGA

EDICTE 3332

El Pie de l'Ajuntament del dia 11.04.2005, va aprovar la primera
modificació de credit al pressupost de 1'00 AA Museu Comarcal
de l'Urgell de I'exercici 2005.

De conformitat amb el que estableixen els articles 168 i segÜents
del Reial decret legislatiu 2/04 de 5 de mar~ pel que s'aprova el
text refós de la L1ei reguladora de les hisendes locals, i els articles
18 i següents del Reial decret 500/90 de 20 d'abril, els expedients
de les esmentades modificacions, quedaran a disposició del
públic per un termini de vint dies habils, durant els quals els
interessats podran examinar-los i presentar, en el seu cas, les
al'legacions que considerin. oportunes. Les presents
modificacions esdevindran definitivament aprovades si durant
)'esmentat termini no s'hagués presentat cap reclamació.

TalTega, 19 d'abril de 2005
L'alcalde, loan Amézaga i Solé

-+-

AJUNTAMENT DE TÁRREGA

ED1CTE 3333

El Pie de l' Ajuntament del dia 11.04.2005, va aprovar la primera
moditicació de credit al pressupost de 1'00 AA Escola de Música
de J'exercici 2005.

De conformitat amb el que estableixen els articles 168 i següents
del Reial decret legislatiu 2/04 de 5 de mar~ pel que s'aprova el
text refós de la L1ei reguladora de les hisendes locals, i els articles
18 i segÜents del Reial decret 500/90 de 20 d'abril, els expedients
de les esmentades modificacions, quedaran a disposició del
públic per un terrnini de vint dies habils, durant els quals els
interessats podran examinar-los i presentar, en el seu cas, les
al'legacions que considerin oportunes. Les presents
modificacions esdevindran definitivament aprovades si durant
I'esmentat terrnini no s'hagués presentat cap reclamació.

Tarrega, 19 d'abril de 2005
L'alcalde, loan Amézaga i Solé

-+-

AJUNTAMENT DE TÁRREGA

EDICTE 3360

Aprovada inicialment pel Pie de l'Ajuntament de data 11 d'abril
de 2005 la modificació de I'ordenan~a reguladora de la Taxa per
1'estacionament de vehicles de tracció mecanica en les vies
púbJiques municipals. En compliment del que disposa I'article 17
del Reial decret 2/04, de 5 de mar~, pel que s'aprova el text refós
de la L1ei reguladora d'hisendes locals, s'obre un terrnini
d'inforrnació pública de 30 dies, durant els quals els que tinguin
un interes directe o resultin afectats en els termes previstos a
I'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, podran examinar l' expedient i presentar les reclamacions
que creguin oportunes. Transcorregut el periode d'exposició
pública sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats i es publicara en el
Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les
modificacions efectuades.

En el cas de no haver-hi cap reclamació I'acord provisional
esdevindra definitiu.

Tarrega, 19 d'abril de 2005
L'alcalde, loan Amézaga i Solé

-+-
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APROVACIÓ PADRONS FISCALS
1PERÍODE DE COBRAMENT VOLUNTARI

Aprovació de padrons
Per decret d' Alcaldia número 54/05, de data 11 d'abril de 2005,
s'ha aprovat el següent padró fiscal corresponent a I'exercici
2005:

AJUNTAMENT DE TÁRREGA
EDICTE 3361
Imposició de les contribucions especials al beneficiaris de les
obres d'enllumenat públic deIs carrers de Sant Roc, del Segle
XX, del Govemador Padules, de Sant Eloi, de la Verge de l' Alba
i d' Ardevol.

Aprovada pel PIe de la Corporació, de data 7 de mars; de 2005, la
imposició de contribucions especials als beneficiaris de les obres
d'enllumenat públic deIs carrers de Sant Roc, del Segle XX, del
Govemador Padules, de Sant Eloi, de la Verge de l'Alba i
d'Ardevol.

Aprovades les bases d'aplicació de dites contribucions especials,
segons el següent resum:

EUROS

• Impost sobre vehicles tracció mecanica, any 2005.
El padró fiscal s'exposa al públic durant el termini d'un mes, des
de I'endema de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial
de la Provincia, i esta a disposició deis interessats a la Secretaria
d'aquest Ajuntament.
D'acord amb el que disposen els articles 102.3 de la L1ei 58/03,
de 17 de desembre, general tributaria i I'artiele 14.2.c) del Reial
decret legislatiu 2/04, de 5 de mars;, pel qual s'aprova el text refós
de la L1ei de les hisendes locals, es notifiquen coHectivament els
rebuts derivats d'aquest padró.
Contra aquest acord es podra interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, davant el mateix organ que J'ha
dictat, durant el període d'un mes a comptar des de !'endema de
la finalització del termini d'exposició al públic del padró fiscal.
L'esmentat recurs s'entendra 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 podra interposar
recurs contenciós administratiu davant el lutjat contenciós
administratiu de la ciutat de L1eida, en el termini de dos mesos
comptats des de I'endema de la notificació de I'acord resolutori
del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori,
en el termini de sis mesos a comptar des de I'endema del dia en
que s'hagi d'entendre desestimat. Tot aixo, d'acord amb
l'establert als artieles 8.1 i 46.1 de la L1ei 29/98, de 13 dejuliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Periode de paga1l1ellt deIs rebuts
El termini de pagament en període voluntari sera des del dia 12
d'abril al dia 12 de juny (ambdós inclosos).
Transcorregut el període de pagament voluntari, s'iniciara el
període executiu, que determina la meritació del recarrec de
constrenyiment i deIs interessos de demora. En aquest sentit se
satisfara el recarrec executiu que sera del 5% fins que no hagi
estat notificada la providencia de constrenyiment. Notificada
aquesta, s'exigira el recarrec de constrenyiment redui't que sera
del 10% de I'import del deute no ingressat, sempre que el
pagament es realitzi dins deis terminis establerts en la
providencia de constrenyiment.
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats sera
exigible el recarrec de constrenyiment ordinari, que sera del 20%
de l'import del deute no ingressat més els interessos de demora.
Formes de paga1l1ent
El pagament es podra dur a terme:
l. En efectiu, a l'entitat financera col'laboradora "Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa", situada en el
carne Estació, número 9 de Térmens.
2. Mitjans;ant domiciliació bancaria del rebut, domiciliació que
s'haura de comunicar anticipadament a les dependencies
municipals.
Térmens, 11 d'abril de 2005
L' Alcalde (il'legible)

AJUNTAMENT DELS TORMS
EDICTE 3264
Aprovat inicialment pel Pie de l'Ajuntament deIs Torms, en
sessió ordinaria de 13 d'abril de 2005, el pressupost de I'exercici
2005, la plantilla organica i la relació de 1I0cs de treball, se
sotmet a infonnació pública a la Secretaria de l'Ajuntament
durant 15 dies habils, a comptar des de I'endema de la seva
publicació en el BOP, per tal que els interessats esmentats en
1'article 170 del text refós de la LRHL, si escau, puguin presentar
reclamacions.
En el cas de no presentar-se cap, I'acord d'aprovació inicial
s'elevara a definitiu sense necessitat de tramit exprés, segons es
despren deIs artieles 112 de la L1ei 7/85, reguladora de les bases

-+-

3370

AJUNTAMENT DE TÉRMENS
EDICTE

Pressupost de projecte .59.032,88
Honoraris redacció projecte Enginyeria Arqués, SL 2.726,00
Honoraris direcció obra Enginyeria Arqués, SL ~ 2.088,00
Cost total a repartir.. 63.846,88
Percentatge d'aportació:
* Aportació municipal (10%) 6.384,69* Contribucions especials ve'ins (90%) 57.462,19
Percentatge de pagament segons propietats inicials:
- CE costat via ferria (100% aportació municipal) 8.499,58
- CE ve'ins .48.962,61+ CE Ajuntament... 1.734,97+ CE resta de ve'ins 47.227,64
Criteri de repartiment:
* Costat via fema: aportació municipal del 100%.* Resta d'obra: segons la mitjana ponderada de I'aplicació
conjunta deIs criteris enumerats en I'article 32.I.a) del text refós
de la L1ei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjans;ant
Reial decret legislatiu 2/04, de 5 de mars; (BOE número 59, del 9
de mars; de 2004), essent els moduls de repartiment els següents:
- Metres linials de fas;ana: 1.859,63 ml/preu/ml: 26,33 euros/mI.
- Metres quadrats de superficie del solar: 39.528,04 m2/preu/m2:
1,24 euros/m2.
- Valor cadastral del sol: 3.153.3 I8,97 euros/preu/ut v cad: 0,02
euros/ut v cad.
- L'edificabilitat no es considera.
Terminis de pagament: tres (dos terminis de pagaments anticipats
i un últim termini quan es liquidi J'obra).
En tot allo no previst s'aplicara l'ordenans;a general de
contribucions especials.
Se sotrnet aquest acord al tramit d'informació pública durant el
termini de 30 dies, perque es puguin presentar reelamacions o
suggeriments, entenent-se definitivament aprovada la imposició
si no se'n presenten i, en aquest suposit, queda facultada la
Comissió de Govem per a seguir els tramits d'aplicació de
I'esmentada imposició.
Igualment en I'esmentat termini els propietaris o titulars afectats
podran constituir-se en associació administrativa de contribuents,
de conformitat amb I'article 37 de la L1ei 39/88, reguladora de les
hisendes locals.
Tarrega, 13 d'abril de 2005
L'alcalde, loan Amézaga i Solé

-+-
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-+-

3420

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE MElA

EDICTE

AJUNTAMENT DE LA VANSA 1 FÓRNOLS

EDlCTE 3478

Ha estat aprovat I'expedient de suplement de credit dins del
pressupost ordinari vigent, mi~anyantmajors i nous ingressos en
conceptes del pressupost vigent, i s'exposa al públic a la
Secretaria de l'Ajuntament, durant un termini de 15 dies habils
durant el qual s'admetran reclamacions davant d'aquesta
Corporació.

En el suposit que no es presentin reclamacions, I'acord inicial
esdevindra definitiu, sense necessitat de cap més acord.

Sorribes de la Vansa, 6 d'abril de 2005
L'alcalde, Daniel Camps Parramon

-+-

Als efectes de donar compliment al que disposa I'article 48 de la
Llei 2/02, d'urbanisme de Catalunya, s'exposa aquest projecte a
informació pública en el tauler d'anllncis de la Corporació, per
un termini d'un mes, als efectes que els interessats puguin
presentar al·legacions.

Torregrossa, 26 d'abril de 2005
L'alcalde, Ramon Lleonart Puerto

-+-

AJUNTAMENT DE VINAIXA

EDICTE 3185

Pllblicat en el BOP de Lleida número 32, de 5 de mary de 2005,
I'acord del PIe de l'Ajuntament, del dia 24 de febrer de 2005,
d'aprovació inicial deis següents projectes d'obres:

Per acord de Pie d' Ajllntament, en sessió extraordinaria
celebrada el dia 22 d'abril de 2005, es va aprovar els padrons
fiscals de les taxes de recollida d'escombraries de I'exercici de
2005 i del sllbministrament d'aigua potable de !'any 2004.

Aquest padró fiscal s'exposa al públic pel termini d'un mes des
de l'endema de la publicació d'aqllest edicte al Butl/etí Oficial de
la Provincia i esta a disposició deis interessats en la Secretaria de
l'Ajuntament, en hores d'oficina.

Ates el que disposen els articles 124.3 de la Llei general
tributaria i 14.4. de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, es notifica col'lectivament la present
resolució contra la qual es podra interposar recurs de reposició,
previ el contenciós administratiu, davant el mateix organ que I'ha
dictat en el termini d'un° mes a comptar des de l'endema de la
finalització del termini d'exposició al públic deIs padrons fiscals.
L'esmentat recurs s'entendra desestimat presumptament si
transcorre un mes des de la seva interposició sense que es
notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació del recurs de reposició es podra interposar
recurs contenciós administratiu davant el lutjat Contenciós
Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos
comptats des de I'endema 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 des de 1'endema del dia en que el
recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat presumptament.

Tot aixo d'acord amb I'establert als artic1es 8.1 i 46.1 de la Llei
29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. No obstant, es podra interposar qualsevol altre
recurs si es considera oportú.

Vilanova de Meia, 23 d'abril de 2005
I'alcalde, loan Serra Corts

AJUNTAMENT DE TORREGROSSA

EDICTE 3450

L' Ajuntament de Puigverd de Lleida ha demanat a aquesta
Alcaldia Ilicencia urbanística per executar el projecte d'un
embassament de regulació per a I'abastament d'aigua potable de
Puigverd de Lleida, ubicat en sol no urbanitzable en aquest terme
municipal.

AJUNTAMENT DE TORREFETA 1 FLOREJACS

EDICTE 3349,

La Comissió de Govern d'aquest !'Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 15 d'abril de 2005, va acordar en relació al padró
fiscal de I'impost de circulació de vehicles corresponent a
l' exercici de 2005 el següent:

1) Aprovar el padró i exposar-Io al públic pel termini d'un mes,
des de I'endema de la publicació d'aquest edicte en el Butl/eti
Oficial de la Provincia.

Ates el que disposen els articles 124.3 de la Llei general
tributaria i l'article 14.4 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, es notifica col'lectivament la
present resolució, contra la qual es podra interposar recurs de
reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix
organ que I'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des de
I'endema de la finalització del termini d'exposició al públic del
padró fiscal. L' esmentat recurs s' entendra 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 podra interposar
recurs contenciós-administratiu davant el lutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des
de I'endema de la notificació de I'acord resolutori del recurs de
reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini
de sis mesos a comptar desde l'endema del dia en que el recurs
de reposició s'hagi d'entendre desestimat presumptament.

Tot aixo, d'acord amb 1'establert pels articles 8.1 i 46.1 de la Llei
29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. no obstant, es podra interposar qualsevol altre
recurs si es considera oportú.

2) Aprovar el calendari de cobranya, establint que la recaptació
en voluntaria s'efectuara el dia 1 de juny de 2005 al 31 de juliol
de 2005.

EIs contribuents afectats podran retirar els seus rebuts en aquest
Ajuntament.

Aquells contribuents que amb l'anticipació reglamentaria hagin
soHicitat la domiciliació bancaria deis seus rebuts rebran, de la
corresporient entitat, amb carrec al seu compte, el justificant de
pagament.

Transcorregut el període de pagament en voluntaria, s'iniciara el
període executiu, que determina la meritació del recarrec de
constrenyiment i deIs interessos de demora, d'acord amb
l'establert a I'article 127 de la Llei general tributaria. Se satisfara
el recarrec de constrenyiment del 10 per 100 fins que no hagi
estat notificada la providencia de constrenyiment. Després
d'aquesta data, s'exigira el recarrec del 20 per 100 de I'import
del deute no ingressat i els interessos de demora.

Torrefeta, 18 d'abril de 2005
El batlle, Narcís Cisquella Ribalta

-+-

-+-

de regim local i 169.1 del RDL 2/04, de 5 de mary, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Els Torms, 19 d' abri I de 2005
L'alcalde, loan Masip Guiu
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EUROS

EUROS
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PROV.

L1eida
L1eida

POBLACIÓ

Mollerussa
Tarrega

ADREyA

Av. Generalitat, 26
Segadors, 22

DNI

X3709855R
X3151941K

contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la
publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Escunhau, 26 d'abril de 2005
La secretaria, Pilar Hervada Vidal

-+-

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALlTZADA DE PI
EDICTE 3365

El Pie de la Junta Vei'nal de I'Entitat, a la seva sessió de data 1 de
mars; de 2005, va aprovar inicialment el projecte de I'obra
titulada: rehabilitació de I'estudi del Centre Cívico

S'exposa al públic per un termini de 30 dies, en compliment del
que disposa I'article 235.2 del decret legislatiu 2/03, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
regim local de Catalunya, restant I'expedient '8 disposició de
qualsevol que vulgui examinar-lo a la Secretaria de
l' Ajuntament, a I'efecte de presentació de possibles
reclamacions. Quedara definitivament aprovat si no es presenta
cap reclamació en el termini de temps esmentat.

Pi, 15 de mars; de 2005
El president, Joan Capdevila i Caldés

-+-

modificacions introdui'des per la Llei 4/99, es notifica, mitjans;ant
edicte, I'escrit que es transcriu a continuació, a totes aquelles
persones que s'indiquen en la relació annexa, per al seu
coneixement, com a interessats i als efectes que considerin
oportú.

El vehicle de referencia relacionat que consta al vostre nom als
fitxers de la Prefectura Provincial de Transit, esta dipositat al
Diposit de Vehicles, des de la data que figura, segons consta a
I'acta corresponent.

Per aixo us informo que un cop transcorreguts dos mesos i 15
dies més, a partir de la data de I'acta, sense que us n'hagueu fet
carrec, d'acord amb )'article 71.1 a) del RDL 339/90, de 2 de
mars;, de la Llei sobre transit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viaria, l'article 4 del Reglament general de circulació
RD 13/92, de 17 de gener, L1ei 11/99, de 21 d'abril, reguladora
de BRL i el decret 217/99, de 27 de juliol, el vehicle sera
considerat residu solid i gestionat com a tal (article 3, apartat 3.b)
de la Llei 10/98, de 21 d'abril, de residus.

Si dins d'aquest termini us voleu fer carrec del vehicle, haureu
d'abonar les despeses d'arrossegament de 61,40 euros i, si escau,
la taxa per estada al diposit de 2,50 euros per día, d'acord amb les
ordenances fiscals vigents de l'Ajuntament d'Igualada.

En el cas que no desitgeu tomar a posar aquest vehicle en
circulació, us informem que podeu renunciar-hi a favor de
l'Ajuntament d'Igualada, que fara les gestions per donar-lo de
baixa a la Prefectura Provincial de Transit com a residu solid,
sense que aixo us comporti cap despesa. Si hi esteu interessat,
caldra que a la major brevetat possible us adreceu a les oficines
de la Policia Local d'Igualada amb la documentació del vehicle i
el vostre DNI per tal de signar I'acta de renúncia voluntaria.

Per a més informació podeu trucar al 93 80481 81.

Igualada 18 d'abril de 2005
L'alcalde, Jordi Aymamí i Roca

-+-

NOMICOGNOMS

Luis Arturo Quishpe Toapanta
Ihor Soroka
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MATRíCULA
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EXP.

El pressupost per a 1'exercici de 2005 s'ha exposat al públic,
segons s'anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número
47, de data 7 d'abril de 2005, i s'ha aprovat definitivament en
data 26 d'abril de 2005.

A continuació es fan públics el pressupost resumit per capítols.

PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2005

Resum d'ingressos per capítols

Capítol 2 Despeses en béns corrents i de serveis 125.304,46
Capítol 3 Despeses financeres 60,00
Capítol 4 Transferencies corrents 150,00
Capítol 6 Inversions reals 130.667,85
Total pressupost de despeses de l' exercici 2005 256.182,31

Contra I'aprovació del pressupost es pot interposar recurs

ENTITAT MUNICIPAU DESCENTRALISADA
D'ESCUNHAU

Capítol 3 Taxes i al tres ingressos 2.830,20
Capítol 4 Transferencies corrents 126.029,36
Capítol 5 Ingressos patrimonials 9.099,49
Capítol 7 Transferencies de capital 118.223,26
Total pressupost d'ingressos de I'exercici 2005 256.182,31

Resum de despeses per capítols

3412

AJUNTAMENT D'IGUALADA (BARCELONA)

REGIDORlA D'INTERIOR 1SEGURETAT crUTADANA
POLlCIA LOCAL

EDICTE 3299

En compliment del que disposa I'article 59 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de regim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, amb les

- Reforma parcial de la planta baixa i reformes varies de l'edifici
de l'Ajuntament, primera fase.
- Rehabilitació Casa Blanco, escala i planta semisoterrani,
complement de la tercera fase.

Vist que en el termini d'exposíció no s'han presentat al·legacions.

D'acord amb I'article 235.2 del decret legislatiu 2/03, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
regim local de Catalunya, el PIe Corporatiu, en sessió del dia 8
d'abril de 2005, acorda, per unanimitat deis seus membres:
Prime]: Aprovar definitivament els projectes d'obres esmentades.

Segon. Publicar aquest acord en el BOP.

Contra l'esmentat acord pot interposa1'-se recu1's de 1'eposició en
el te1'mini d'un mes a compta1' des de la present publicació,
davant l'o1'gan que ha dictat I'acte. S'entend1'a desestimat per
silenci administratiu si transcorregut un mes des de la
interposició no s'ha dictat resolució. En aquest cas es podra
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis
mesos.

També es podra interposar directament recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent de la publicació.

Vinaixa, II d'abril de 2005
L'alcalde, Francesc Bonet Camprubí

-+-
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1163
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

ANUN.c10 3167

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia de esta fecha,
se hace saber que por medio del presente que en esta Sección de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, se ha admitido a trámite el recurso
número 8/05, interpuesto por doña Maria Vidal Buchaca y otra,
con resolución de Ajuntament de ColI de Nargó, contra la
desestimación presunta del recurso de reposición de fecha 11-11
03 Y contra la resolución de fecha 13-10-03, por el que se
desestimaban las citadas alegaciones.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
47 de la Ley reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo la
publicación del presente edicto de emplazamiento a las personas
a cuyo favor deriven derechos del propio acto administrativo
recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo,
profesional o económico, en el asunto, para que si lo desean
puedan personarse en legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que hayan de ser emplazados para contestar
demanda.

Barcelona, a 7 de abril de 2005
La Secretaria (ilegible)

-+-

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

EDICTO 3168

El magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya, hace saber:
Que por Pilar Ardiaca Sauri se ha interpuesto recurso
contencioso administrativo, bajo el número 185/05, contra
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Lleida, sobre
acuerdo de 25-2-05, del Jurado Provincial Expropiación
Forzosa de Lleida, por el que se fija el justiprecio de la finca
número 4, sita en el término municipal de Almenar, siendo
beneficiario la Demarcación de Carreteras del Estado en
Catalunya. Acondicionamiento travesia número 230, Pk. 20,00
al Pk. 2/,010. Expediente 3/05.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
47 de la Ley reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo la
publicación del presente edicto de emplazamic:;nto a las personas
a cuyo favor deriven derechos del propio acto administrativo
recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, para
que si lo desean puedan personarse en legal forma en las
presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser
emplazadas para contestar demanda.

En Barcelona, a 31 de marzo de 2005
La Secretaria (ilegible)

-+-

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCTA DE CATALUNYA

SALA SOCIAL

EDICTO 3192

En el rollo de sala número 5738/04, en materia de recurso de
suplicación, formados a instancias de Roberto Falcó Domínguez
contra Monfeca, S.L. y Fondo de Garantía Salarial de L1eida, la
Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictó
la siguiente resolución.

30 D'ABRlL 2005

Ya fin de que sirva de notificación a Monfeca, S.L., que tuvo su
último domicilio en calle lsel1l, número 6 de L1eida, expido este
edicto.

Ilma. Sra. M.a del Carmen Figueras Cuadra.
Ilmo. Sr. Jordi Agustí Julia.
Ilmo. Sr. Antonio García Rodríguez.

En Barcelona, a 12 de abri I de 2005.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, compuesta por los/las TImos/as. Sres/as. citados al
margen.

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente sentencia número 3122/05.

En el recurso de suplicación. interpuesto por Roberto Falcó
Domínguez frenet a la sentencia del Juzgado Social número I de
Lleida, de fecha 3 de febrero de 2004, dictada en el
procedimiento demandas número 842/03, y siendo recurridos
Monfeca, S.L. y Fondo de Garantía Salarial de L1eida. Ha
actuado como ponente el Ilmo. Sr. Jordi Agustí Julia.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de
suplicación interpuesto por don Roberto Falcó Domínguez contra
la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de
L1eida, en fecha 3 de febrero de 2004, recaída en los autos
número 842/03, en virtud de demanda deducida por dicho
demandante frente a la empresa Monfeca, S.L. y el Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por despido; y en su
consecuencia debemos confirmar y confirmamos dicha
resolución.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina que deberá prepararse ante esta Sala en
los 10 días siguientes a la notificación, con los requisitos
previstos en los números 2 y 3 del artículo 219 de la Ley de
procedimiento laboral.

Notifiquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, y expídase
testimonio que quedará unido al rollo de su razón,
incorporándose el original al correspondiente Libro de
Sentencias.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

Publicación: La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el
día de la fecha por el limo. Sr. magistrado ponente, de lo que doy
fe.

En Barcelona; a 18 de abril de 2005
La Secretaria Judicial de Sala (ilegible)

-+-

JUTJAT SOCIAL DE LLEIDA

EDICTE 3410

Procediment: executóries 3/05.
Part executant: Ester Sans Pérez.
Part executada: Agustina Tonijuán Farré.

Faig saber: Que d'acord amb el que la magistrada jutgessa, en
substitució, ha disposat en aquest procediment notifico a
Agustina Tonijuán Farré, en parador desconegut, la resolució del
dia 26-4-05, dictada en aquestes actuacions.

La part dispositiva de la qual diu literalment:

Provisió
Magistrada jutgessa, en substitució, Núria Armengol Gallemí.
L1eida, 26 d'abril de 2005.

Tinc per instada l'execució per Ester Sans Pérez contra Agustina
Tonijuán Farré i d'acord amb el que estableix I'article 278 de la
L1ei de procediment laboral, citeu les parts perque compareguin
a la sala d'audiencies d'aquest Jutjat Social el proper dia 5 de
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maig de 2005 a les 9.55 hores. Advertiu-Ios que han de
compareixer amb els mitjans de prova que vulguin valer-se, en
relació amb la no readmissió o readmissió irregular. Advertiu,
així mateix, la part actora que cas que no comparegui, ella
mateixa o degudament presentada, s'arxivaran les actuacions
sense cap altre tramit, i a la part demandada que I'acte es dura a
telme tot i que no hi comparegui, ella mateixa o degudament
representada. La copia d'aquesta resolució serveix de notificació
i citació en la forma legal.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs de reposició en
contra, en aquest Jutjat Social en el telmini de cinc dies.

Així ho mano i ho signo, la magistrada jutgessa en substitució.
En dono fe, la secretaria judicial.

T perque serveixi de notificació en forma legal a la persona
esmentada, I'adre¡¡:a de la qual es desconeix, amb I'advertiment
que les notificacions següents, tret que tinguin la forma
d'interlocutoria o de sentencia, es faran a les estrades, i perque es
publiqui al Butlletí Oficial de la Província, als efectes pertinents,
expedeixo aquest edicte.

L1eida, 26 d'abril de 2005
La Secretaria Judicial (il'legible)

-+-

JUTJAT D'INSTANCIA NÚM. 2 DE LLEIDA

EDICTE 3290

Procediment: declaració d'hereus abintestat 390/05. Secció: S.
Part demandant: José Vela Álvarez i Mercedes Vela Álvarez.
Procuradora: Eulalia Culleré Lavilla.
Part demandada: Eugenio Vela Álvarez.

Lídia Urrea Marsal secretaria, en substitució, del Jutjat de
Primera Instancia número 2 de Lleida (ant.CI-2),jaig saber:

Que en les actuacions de declaració d'hereus abintestat esmentat
que se segueixen en aquest Jutjat amb ,el nÚmero 390/05, per la
mort sense testar del Sr. Eugenio Vela Alvarez, ocorreguda el dia
14- I-05 a L1eida, s'ha decidit per resolució d'aquesta data cridar
aquelles persones que es creguin amb dret a la seva herencia,
perque compareguin en aquest Jutjat a reclamar-la dins de 30
dies, comptadors des de la publicació d'aquest edicte i que
acreditin el grau de parentiu amb el causant, amb I'advertiment
que, si no ho fan, els afectara el peljudici que correspongui en
dret.

L1eida, 13 d'abril de 2005
La Secretaria Judicial (il'legible)

-+-

JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 5 DE LLEIDA

3237

Procediment: execució hipotecaria 630/04.
Part demandant: María del Camlen Eusebio Marañón.
Procuradora: Montserrat Vila Brescó.
Part demandada: Ramon Vidal Vendrell, Antonia Torres Roure i
Serafín Vidal Torres.

Lídia Urrea Marsal, secretaria judicial del Juljat de Primera
Instimcia número 5 de Lleida, jaig saber: Que en el procés
d'execució que se segueix en aquest Jutjat amb el nÚmero
630/04, a instancies de María del Carmen Eusebio Marañón
contra Ramon Vida! Vendrell, Antonia Torres Roure i Serafín
Vidal Torres, sobre reclamació de 23.819,36 euros de principal
més 9.000 euros d'interessos i costes, sense perjudici de
liquidació ulterior, s'ha acordat treure a subhasta pÚblica per un
termini de 20 dies, el béns que s'enumeren a continuació amb el
seu preu de taxació.

Els béns que es treuen a subhasta i la seva valoració
Finca registral 5.177 per valor de 48.000 euros.
Finca registral 1.949, per valor de 9.000 euros.

29

La subhasta es fara a la seu d'aquest Jutjat, carrer Canyeret, s/n;
el dia 8-06-05 a les /3.00 hores.

Condicions de la subhasta

Primero: EIs licitadors han de complir els requisits següents:
1. S'han d'identificar de forma suficient.

2. Han de declarar que coneixen les condicions generals i les
particulars de la subhasta.

3. Han de presentar el resguard que ha dipositat al compte de
"Diposits i Consignacions" d'aquest Jutjat al Banesto, entitat
0030, oficina 2052, conte nÚmero 2199-05-0000-0630-04, o que
han prestat I'aval bancari pel 30 per J 00 del valor de taxació deis
béns. Quan el licitador faci el diposit amb quantitats rebudes
totalment o en part d'un tercer, s'ha de fer constar així en el
resguard, per als efectes del que disposa I'apartat 2 de I'article
652 de la L1ei 1/00, d'enjudiciament civil.

Segon: Només I'executant pot presentar una postura i reservar-se
la facultat de cedir la rematada a una tercera persona.

Tercer: Des de I'anunci de la subhasta i fins que es dugui a terme,
es podran fer postures per escrit en un sobre tancat i amb les
condicions expressades anteriorment.

Quart: Quan lamillor postura sigui igualo superior al 70% de la
valoració, s'aprovara la rematada a favor del millor postor. Si fos
inferior s'ha d'actuar segons el que preveu I'article 670 de la L1ei
1/00, d'enjudiciament civil.

Cinque: Que el certificat registral esta de manifest en la
Secretaria d'aquest Jutjat i els béns es treuen a subhasta sense
complir previament la manca de títols de propietat, i s'ha d'estar
al que preveu la regla 5a de I'al1icle 140 del Reglament per a
I'execució de la L1ei hipotecaria, i s'entén que pel simple fet de
participar a la subhasta que els postors accepten la situació, així
com que les carregues i gravamens anteriors, si n 'hi ha, al credit
de I'actor, continuaran subsistents i que el licitador els admet i
accepta quedar subrogat en la respollsabilitat que se'n deriva, si
la rematada s'adjudica al seu favor.

Sise: No consta en el procés si I'immoble que se subhasta esta o
no ocupat per persones diferents de I'executat.

Sete: Si per for¡¡:a major, causes alienes al Jutjat o per error s'ha
assenyalat un diumenge o un dia festiu i no es pot fer la subhasta
al dia i a I'hora assenyalats, s'ha d'entendre que es fara el dia
següent habil a la mateixa hora, excepte els dissabtes.

L1eida, 15 d'abril de 2005
La Secretaria Judicial (il'legible)

-+-

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE LLEJOA

3145

En virtud de lo acordado en juicio de faltas nÚm. 1371/2004,
seguido en este Juzgado de Instrucción número tres de esta
ciudad de L1eida, por medio del presente se notifica la sentencia
recaída en el mismo a Ramón Pereira Domínguez y Héctor
Pelegrí Agusil, los cuales en la actualidad se encuentran en
ignorado paradero, siendo el encabezamiento y fallo de la
meritada sentencia del tenor literal siguiente:

Encabezamiento: En L1eida, a 17 de marzo de 2005.

Merce Juan Agustín, magistrada juez del Juzgado de Instrucción
nÚm. 3 de L1eida, habiendo visto los presentes autos de juicio
verbal de faltas, seguidos ante este Juzgado bajo el número
1371/04, en los que han intervenido como partes, junto al
Ministerio Fiscal representado por la Sra. Sanclemente: Ramón
Pereira Domínguez en calidad de denunciante y Héctor Pelegrí
Agusil en calidad de denunciado, asistido por la letrada Sra.
Auge.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Héctor Pelegrí Agusil de
los cargos que se le pudieren haber imputado; declarando de
oficio las costas generadas en esta instancia.
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Notifiquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber
que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de L1eida que, en su caso deberá ser
interpuesto ante este mismo Juzgado, en el plazo de los cinco
días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y para que sirva de notificación en forma y tenga lugar su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de expido el
presente en L1eida, a 11 de abril de 2005.

El Secretario Judicial (ilegible)

-+-

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE LLEIDA

3146

En virtud de 10 acordado en juicio de faltas núm. 319/05, seguido
en este Juzgado de Instrucción número tres de esta ciudad de
L1eida, por medio del presente se notifica la sentencia recaída en
el mismo a Ana Romero Jiménez, la cual en la actualidad se
encuentra en ignorado paradero, siendo el encabezamiento y fallo
de la meritada sentencia del tenor literal siguiente:

Encabezamiento: En L1eida, a 25 de marzo de 2005.

Merce Juan Agustín, magistrada juez del Juzgado de Instrucción
núm. 3 de Lleida, habiendo visto los presentes autos de juicio
verbal, seguidos ante este Juzgado bajo el número 319/05, en los
que han intervenido como partes, junto al Ministerio Fiscal
representado por la Sra. Iñigo: los agentes deIs Mossos
d'Esquadra números 3529 y 9845 en calidad de denunciantes y
Ana Romero Jiménez en calidad de denunciada, asistida por el
letrado Sr. Segarra.

Fallo: Que debo condenar y condeno a Ana Romero Jiménez
como autor criminalmente responsable de una falta de respeto a
la autoridad del articulo 634 del Código Penal, a la pena de 30
días multa con una cuota diaria de 6 euros, así como de una falta
de daños del artículo 625 del Código Penal a una multa de 15 días
con una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad subsidiaria
en caso de impago, y a que indemnice a la Conselleria de Interior
de la Generalitat de Catalunya, en la cantidad que se determine
en ejecución de sentencia por los daños causados en el vehículo

. policial y zona de detenidos del Hospital Arnau de Vilanova.
Todo ello con expresa condena en costas del denunciado.

Notifiquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber
que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de L1eida, que, en su caso deberá ser
interpuesto ante este mismo Juzgado, en el plazo de los cinco
días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y para que sirva de notificación en forma y tenga lugar su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Lleida
expido el presente en Lleida, a II de abril de 200S.

El Secretario Judicial (ilegible)

-+-

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE LLEIDA

3147

En virtud de lo acordado en juicio de faltas núm. 45/04, seguido
en este Juzgado de Instrucción número tres de esta ciudad de
Lleida, por medio del presente se notifica la sentencia recaída en
el mismo a Jorge Piños Tomás, el cual en la actualidad se
encuentra en ignorado paradero, siendo el encabezamiento y fallo
de la meritada sentencia del tenor literal siguiente:

Encabezamiento: En Lleida, a 14 de marzo de 200S.

Merce Juan Agustín, magistrada juez del Juzgado de Instrucción

núm. 3 de L1eida, habiendo visto los presentes autos de juicio
verbal de faltas, seguidos ante este Juzgado bajo el número
4S/04, en los que han intervenido como partes, M." José Canelles
y Constante Vilata en calidad de denunciantes, asistidos por el
letrado Sr. P0I10lés y Jorge Piño Tomás en calidad de denunciado
y la compaiiía aseguradora Maprre, como responsables civil,
asistidos por la letrada Sra. Ribera.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Jorge Piño Tomás y la
compañía aseguradora Mapfre de los cargos que se le pudieren
haber imputado, declarando de oficio las costas generadas en esta
instancia, con expresa reserva de las acciones civiles que puedan
corresponder al perjudicado.

Notifiquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber
que no es firme y que contra la rpisma cabe recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Lleida, que, en su caso deberá ser
interpuesto ante este mismo Juzgado, en el plazo de los cinco
días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y para que sirva de notificación en forma y tenga lugar su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Lleida,
expido el presente en Lleida, a 11 de abril de 200S.

El Secretario Judicial (ilegible)

-+-

JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA 1 INSTRUCCIÓ
NÚM. 1 DE BALAGUER

EDICTO 3077

Procedimiento: ejecución hipotecaria 239/2004 Sección J
Parte demandante: Caixa d' Estalvis i Pensions de Barcelona "la
Caixa"
Procuradora: Silvia Bergé Arroniz
Parte demandada: Jorge Contra Contra

Doña María Luisa de JesÚs AlcaHiz. secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia nÚm. / de Balaguer.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho
Juzgado con el núm. 239/04 a instancia de Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona "la Caixa" contra Jorge Contra Contra se
ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días,
los bienes que, con su '1>recio de tasación se enumeran a
continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

1) Porción de terreno, regadío, en el término de la Portella,
partida de Cals o Ascals, Salada o Fot, o Castellot, de cabida una
hectárea, treinta y cuatro áreas, ochenta y siete centiáreas.
Linda Norte, regué; Sur, Antonio Contra Gallart; Este, resto de
finca, mediante camino de Vilanova; y Oeste, Carmen Miró.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balaguer, al tomo
2.470, folio lOO, finca núm. 1.37S.
Dicha finca ha sido valorada a efectos de subasta en 16.00S,97
euros.

2) Pieza de tierra, sita en la Portella, partida deIs Cals, conocida
también por Tras del Salvadoret, de cabida unos doce jornales,
poco más o menos, equivalentes a cinco hectáreas, catorce áreas,
once centiáreas, setenta y cinco decímetros cua~rados, dentro de
la cual hay construido lo siguiente: a) una nave de planta baja,
destinada a estabulación de vacas, de veintidós metros de
anchura por setenta y tres metros, cincuenta centímetros de
longitud media, o sea mil seiscientos diecisiete metros cuadrados
de superficie; b) un cubierto de planta baja, destinado a pajar, de
doce por veinte metros, o sea doscientos cuarenta metros
cuadrados de superficie; c) un edificio adosado a la nave primero
citada, de superficie noventa metros cuadrados, que consta de
planta baja, destinado a sala de ordeño y lechería, y una planta
alta de vivienda. Linda la finca por oriente y mediodía, con el
camino de Villanueva; Oeste, con Pablo Nadal y Jaime Valls
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Curia en parte mediante brazal; y Norte, con Anoyo Grande.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balaguer, al tomo
2.348, folio 94, finca núm. 153.
Dicha finca ha sido valorada a efectos do subasta en 90.876,02
euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, Angel
Guimerá, el día 22 dejunio a las 10.30 horas.

Condiciones de la subasta:

Primero. Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1. Identificarse de forma suficiente.

2. Declarar que conocen las condiciones generales y particulares
de la subasta.

3. Presentar resguardo de que han depositado el)- la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banesto núm.
2180-0000-06-0239-04 o de que han prestado aval bancario por
el 30 por 100 del valor de tasación de los bienes. Cuando el
licitador realice el depósito con cantidades recibidas en todo a en
parte de un tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley
1/00, de enjuiciamiento civil.

Segundo. Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero.

Tercero. Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cenado y con las
condiciones expresadas anteriormente.

Cuarto. Cuando la mejor postura sea igualo superior al 70 por
100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si
fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de la Ley
1/00, de enjuiciamiento civil.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por enor se
hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará al día siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

En Balaguer, a 11 de abril de 2005
La Secretaria Judicial (ilegible)

-+-

JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA I INSTRUCCIÓ
NÚM. ] DE CERVERA

EDICTO 3197

Procedimiento: quiebra voluntaria 117/04.
Parte demandante: Telempal, S.L.
Procuradora: M.a Alba Razquín Carulla.

María Dolores Vila Llobet, secretaria judicial del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Cervera, hago saber: Que en
cumplimiento de lo acordado por jueza de Primera Instancia de
Cervera, se ha dictado auto de esta fecha, dictada en el juicio de
quiebra de Telempal, S.L., cuya parte dispositiva es la siguiente:

Dispongo. Se acuerda el archivo provisional de la quiebra de la
entidad Telempal, S.L., representada por la procuradora Sra. Alba
Razquín, debiéndose proceder, en consecuencia, una vez firme
esta resolución, a lo prevenido en el artículo 1.167 L.E.C., para
reintegrar al deudor en sus bienes, papeles, libros y demás
gerechos concernientes al tráfico de la quebrada, y verificadas
dichas operaciones cesen en sus cargos tanto el Sr. comisario
como el Sr. depositario, nombrados, llevándose testimonio del
pesente auto a las distintas piezas, dese publicidad al mismo por
los mismos medios por lo que se dio a conocer el auto
declaratorio de esta quiebra, expidiéndose los oportunos
despachos que serán entregados al procurador instante, para que
cuide de su gestión y diligenciamiento, notificándose la presente
resolución al Ministerio Fiscal, alzándose la retención de toda la
conespondencia postal y telegráfica de la quebrada, haciéndose

31

entrega de la cOlTespondencia retenida a la quiebra, para lo cual
líbrense 0p011unos oficios al Sr. administrador de Caneas y
Telégrafos.

En Cervera, a 7 de abril de 2005
La Secretaria Judicial (ilegible)

-+-

JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA I INSTRUCCIÓ
NÚM. ] DE CERVERA

EDICTO 3391

Procedimiento: declaración de herederos abintestato 147/05.
Parte demandante: Josep Pujol Picola.
Procuradora: M.a Alba Razquín Carulla.

DOIia María Dolores Vila Llobet, secretaria judicial del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Cervera, hago saber: Que en
el expediente de declaración de heredeos abintestato, seguido en
este Juzgado al número 147/05, por el fallecimiento sin testar de
doña Josefa Picola Lladós ocurrido en Lleida, el día 30 de
noviembre de 2004 promovido por Josep Pujol Picola, parientes
en cuarto grado de la causante, se ha acordado por providencia de
esta fecha llamar a los que se crean con igualo mejor derecho a
la herencia' que los que la solicitan, para que comparezcan en el
Juzgado a reclamarla dentro de 30 días a partir de la publicación
de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el
perjuicio a que haya lugar en derecho.

En Cervera, a 20 de abril de 2005
La Secretaria Judicial (ilegible)

-+-

JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA DE TREMP

EDICTE 3238

Procediment: declaració d'hereus abintestat número 133/05.
Part actora: José Rodríguez López.

Juan Francisco García Egida, secretari d'aquest Jutjat, faig
saber: Que en aquest Jutjat es tramiten amb el número 133/05, a
instancia de José Rodríguez López, les actuacions de declaració
d'hereus abintestat de Ángela Rodríguez Rodríguez, fill d'Emilio
i Ana, nascuda a Lubrín (Almería) el dia 13 de maig de 1936,
amb domicili a la Pobla de Segur, marta a Tremp el dia 12
d'octubre de 2001. 1 ates que no consta que hagi atorgat
testament, els seus germans Emilio Rodríguez Rodríguez i
Aquilino Rodríguez Rodríguez i els seus nebots, Alano,
Francisco Rodríguez Nuez i Emili, Josep i Anna Maria
Rodríguez López, sol'liciten que siguin declarats hereus
abintestats de la causant.

Ha faig públic a fi que els qui es considerin amb igualo millar
dret en I'herencia puguin compareixer en I'expedient a reclamar
lo en el termini de 30 dies. Els faig 1'advertiment que si no ho fan
els afectara el perjudici legal establert.

Tremp, 12 d'abril de 2005
El Jutge (il'legible)
El Secretari (il'legible)

-+-



Amb la voluntat d'actualitzar i agilitzar I'edició i publicació del But/letí Oficial de la Provincia de L1eida (BOP), ens posem
amb contacte amb voste per comunicar-Ii les noves formes de presentació de I'esmentat Butiletí.
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CONSORCI DEL CIRCUIT DE MOTOCRÓS
DE CATALUNYA

ANUNCI 3240

Per acord del Consell Directiu del Consorci del Circuit de
Motocras de Catalunya, de 6 d'abril de 2005, s'ha aprovat
inicialment el projecte de les obres de Pavimentació de la zona
paddock i edifici de serveis del Circuit de Motocras, el qual se
sotrnet a inforrnació pública per un terrnini de 30 dies, a comptar
des de I'endema de la seva publicació en el BOP, a I'efecte de
presentació de les al'legacions i reclamacions que es considerin
oportunes. En cas que no se'n presenti cap, el projecte es
considerara definitivament aprovat.
Bellpuig, 18 d'abril de 2005
El president, Josep Pont Sans

-+-

CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL
PALLARS-RI BAGOR<;A

ED1CTE 3262

TranscolTegut el terrnini d'exposició pública del pressupost del
Consorci Grup d'Acció Local Pallars-Ribagor¡;:a, de j'exercici
2005, publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 41,
del dia 24 de mar¡;: de 2005, sense que s'hagin presentat
reclamacions, es publica el pressupost aprovat definitivament i
resumit a nivell de capítols.

PRESSUPOST D'INGRESSOS
A) Operacions corrents
Capítol 3. Taxes i altres ingressos 1,00
Capítol 4. Transferencies C01Tents 180.000,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials 1,00
B) Operacions de capital
Capitol 7. Transferencies de capital 1.774.211, lI
Total 1.954.213, 11

PRESSUPOST DE DESPESES
A) OperacioJls corrents
Capítol l. Despeses de personal 108.000,00
Capítol 2: Despeses de béns C01Tents 58.002,00
Capítol 3. Despeses financeres 14.000,00
B) OperacioJls de capital
Capítol 7. Transferencies de capital 1.774.211,11
Total 1.954.213, 11
Contra I'aprovació definitiva es podra interposar directament
recurs contenciós administratiu en el terrnini de dos mesos,
comptats des de la publicació d'aquest edicte al BOP, d'acord
amb 1'article 17 l del RDL 2/04, de 5 de mar¡;:, pel qual s'aprova
el text refós de la L1ei reguladora de les hisendes locals.
Tremp, 19 d'abril de 2005
El president, Josep Soldevila Tartera

-+-
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Benvolgutlda subscriptor/a,

ANUNCIOS VARIOS
ANUNCIS DIVERSOS

CONSORCI DEL MUSEU DE L'AIGUA
DELS CANALS D'URGELL

EDICTE 3315

El Consorci del Museu de l'Aigua deis Canals d'Urgell, tal com
estableix l'article 52.2.d) del decret legislatiu 2/03, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim
local de Catalunya, en sessió de la junta general del dia 22 de
man;: de 2005, va adoptar 1'acord de modificació de I'ordenan¡;:a
fiscal per a l'anualitat 2005, que es detalla a continuació.

Ordenan¡;:a fiscal que es modifica:
Número 2, ordenan¡;:a reguladora del preu públic de la venda de
productes a l'Espai Cultural deis Canals d'Urgell.

L'expedient s'exposa al públic per un terrnini de 30 dies a efectes
d'examen i reclamacions, d'acord amb el que estableix I'article
17 del RDL 2/04, de 5 de mar¡;:, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes 10cals.

Mollerussa, 5 d'abril de 2005
El president, Ramon Carné i Teixidó

-+-

La Comunitat de Regants del Sifón de Vincamet de Seras us
convoca a 1'assemblea general ordinaria que tindra 1I0c el proper
dia 12 de maig, a la sala d'actes del Casal, la primera
convocatoria sera a les 21.30 hores, i la segona, a les 22.00
hores, amb el següent ordre del dia:

l. Lectura i aprovació, si s'escau, de I'acta de I'assemblea
anterior.
2. Estat deis comptes corresponent a I'exercici de 2004.
3. Preu de les noves terres ficades en reg.
4. Exposició de la Presidencia.
5. Renovació deis membres de Junta.
6. Precs i preguntes.

Seras, 27 d'abril de 2005
El president, Oscar Pena Jové

-+-
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COMUNfTAT DE REGANTS "SIFÓN DE VINCAMET"

CTAT 131 DEL CANAL D'ARAGÓ 1CATALUNYA

És per aix6, I'edició digital substituira I'edició tradicional en paper. El format, disponible des de maig de 1999, ofereix
els avantatges de la rapidesa en la consulta com I'actualització puntual el mateix dia de la seva publicació a través de
la pagina web: http://www.diputacioileida.net

Restem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte d'aquesta informació i aprofitem I'avinentesa per saludar-lo
atentament.
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