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ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ADMINISTRACIÓ CENTRAL

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
RESOLUCIÓN 8054
Esta Dirección Provincial no ha podido notificar las resoluciones
sobre percepción indebida de prestaciones relativas a los
interesados que se indican al final por ignorarse su domicilio o
bien porque intentada la notificación no ha podido practicarse.
De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, esta
Dirección Provincial resuelve, mediante su publicación en el
Butlletí Oficial de la Província, notificar a las personas citadas en
esta resolución que han percibido prestaciones indebidas por las
cuantías, periodos y motivos, que se especifican en cada caso.
Dichas cuantías deberán ser reintegradas en el plazo de los treinta
días siguientes a la publicación de esta resolución en el Butlletí
Oficial de la Província (Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de
junio, artículo 45.1), mediante ingreso en la Caixa d’Estalvis y
Pensions de Barcelona, en la cuenta de ingresos del INSS número
2100 0181 20 0200343359.
Contra esta resolución, puede interponer reclamación previa a la
vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de
treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación en el Butlletí Oficial de la Província, de conformidad
con el artículo 71 del texto refundido de la Ley de procedimiento
laboral, aprobado por Real decreto legislativo 2/1995, de 7 de
abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).
Si transcurrido el plazo indicado no ha reintegrado la deuda ni ha
formulado reclamación previa, iniciaremos el procedimiento
recaudatorio legalmente establecido para su reintegro.
DNI 31306545
Ruiz Henestrosa Ramos, Nobert
Cl. Espígol 12. 2005 Lleida
Motivo 11. Desde 01/07/2001 a 30/06/2002. Importe 291 euros
DNI 40885857
Rodríguez Redondo, Lourdes
Cl. Bisbe Messeguer, 9 3 2. 25003 Lleida
Motivo 11. Desde 01/07/2003 a 31/12/2003. Importe 145,50
euros
DNI 40854552
Aldoma Villalba, Montserrat
Pl. Blas Infante, 1 2 D. 25001 Lleida
Motivo 11. Desde 01/01/2002 a 30/06/2002. Importe 145,50
euros
DNI 47697287
Latigua Collado, Fàtima Carol

Cl. Pi i Margall, 40, 3 2. 25004 Lleida
Motivo 6. Desde 01/01/2002 a 30/06/2002. Importe 291 euros
DNI 43741601
Jiménez Amador, José
Cl. La Palma, 17, 3 3. 25002 Lleida
Motivo 20. Desde 01/10/2001 a 31/12/2002. Importe 363,75
euros
DNI 39361274
Graviotto Ogalla, José Antonio
Cl. Domènec Puigredon, 38. 25200 Cervera
Motivo 6. Desde 01/01/2003 a 30/06/2003. Importe 291 euros
Especificación de motivos
6. Declaración anual de ingresos
11. No aportación DNI del causante o alta laboral
20. Pérdida de la condición de beneficiario (casos de nulidad,
separación, divorcio, perdida de la tutela)
Lleida, 23 de septiembre de 2005
La directora provincial, Olga Sáenz Moreno

− ♦ −

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 25/01

EDICTO 8053
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la del orden
social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad,
se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se especifican en relación
adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Relación que se cita:
Procedimiento: requerimiento de manifestación de bienes.
NÚM. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DOMICILIO LOCALIDAD EXPEDIENTE DEUDA/EUROS
1 Morales Mo Senen, José Jaume II, 5 Lleida 25 01 00 00044101 44.146,47
2 Pascual Alegre. José R. Passeig de Ronda, 2 1 -1 Lleida 25 01 97 00021768 32.292,49
3 Teried. SI, General Britos. 6, 2 Lleida 25 01 05 00049088 36.681,17
4 Eva Arbea Sal la Cristóbal de Boleda. 14 Lleida 25 01 94 00072409 56.594,71
5 Spain Incoming, sl Plaça Sant Joan de Mata, 1 Lleida 25 01 02 00137115 54.423,56
En Lleida, a 3 de octubre de 2005
El recaudador ejecutivo, Angel García Castaño

− ♦ −
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 02

8055
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

A TRAVÉS DE ANUNCIO (TVA-502)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02, de
Lleida
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Bitrià
Casado Sonia, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en Av. San Nicolás, 21, de Alfarràs, se
procedió con fecha 26-8-2005 al embargo de bienes inmuebles,
de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de[ Texto Refundido de la Ley
general de la Seguridad Social aprobado por el Real decreto
legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de La Ley 30/1992, de
26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Balaguer (Lleida) a 26 de septiembre de 2005
La recaudadora ejecutiva, Irene Larrégola Navarro

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)
Tipo/Identificador: 07 251004822378
Régimen: 0521
Número expediente: 25 02 05 00046244
Deuda pendiente: 555,13 euros
Nombre/razón social: Bitrià Casado Sonia
Domicilio: Av. San Nicolás, 21
Localidad: 25120 Alfarràs
DNI/CIF/NIF: 043748357B
Número documento: 25 02 501 05 004645255
Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia con DNI/NIF/CIF número 043748357B, por
deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las
providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo
importe a continuación se indica:
NÚM. PROVIDENCIA APREMIO PERÍODO RÉGIMEN

25 04 020610264 06 2004 / 06 2004 0521
25 04 020425055 05 2004 / 05 2004 0521
Importe deuda:
Principal..............................................................................450,22
Recargo.................................................................................90,04
Intereses................................................................................12,94
Costas devengadas..................................................................1,93
Costas e intereses presupuestados ......................................300,00
Total ....................................................................................855,13
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento general de
recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real decreto
1415/2004 de 11 de junio (B.O.E. del día 25), declaro
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las
responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con Los
criterios habituales de valoración por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se
indican en el citado Reglamento de recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de los mismos en caso de no
atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de
salida, de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no
estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá
presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido
trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al
de la notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente
regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de
los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no
superior a quince días desde su designación. Dicha valoración,
que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida
entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para
fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del
mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones
pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos
tales títulos a su costa.
Balaguer (Lleida) a 26 de agosto de 2005
El jefe de Negociado, Xavier Batalla Piquer
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Bitrià Casado Sonia
Finca número: 01
Datos finca urbana
Descripción finca: el pleno dominio de piso.
Tipo vía: Cl. Nombre vía: San Nicolás. Núm. vía: 21.
Datos Registro
Núm. tomo 2876. Núm. libro 58. Núm. folio 198. Núm. finca
3588.
Descripción ampliada
Finca urbana. Entidad número dos. El pleno dominio de piso
segundo, ubicado en la primera planta, de la casa sita en Andani,
municipal de Alfarràs, calle San Nicolás, número veintiuno, de
superficie ciento veintisiete metros, setenta decímetros
cuadrados construidos. Tiene como anejo inseparable el almacén
situado en la planta baja de la edificación, de cincuenta y cinco
metros, setenta decímetros cuadrados construidos. Linda: frente,
con la calle San Nicolás; derecha, patio de luces y patio posterior;
izquierda, viuda de Antonio Torrente; y fondo, Gertrudis Casado.
Referencia catastral: 8649016BG9384N0002GW.
Balaguer (Lleida), a 26 de agosto de 2005
El jefe de Negociado, Xavier Batalla Piquer

− ♦ −
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 02

8056
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

A TRAVÉS DE ANUNCIO (TVA-502)
EL Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02, de
Lleida
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
este Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Ibáñez
Giménez Mónica, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en Av. Catalunya, 1 1 4 A de
Agramunt, se procedió con fecha 24-11-2004 al embargo de
bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta
al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto refundido de la ley
general de la Seguridad Social aprobado por el Real decreto
legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (B.O.E. del día 27), de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Balaguer (Lleida) a 26 de septiembre de 2005
La recaudadora ejecutiva, Irene Larrégola Navarro

DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES (TVA-504)

Tipo/Identificador: 07 250046952303
Régimen: 0521
Número expediente: 25 02 04 00126847
Deuda pendiente: 2.409,74 euros
Nombre/razón social: Ibáñez Giménez Mónica
Domicilio: Av. Catalunya, 1 1 4 A
Localidad: 25310 Agramunt
DNI/CIF/NIF: 078081177H
Número documento: 25 02 504 05 004605445
Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF
número 078081177H y con domicilio en Av. Catalunya, 1 1 4 A,
resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente
notificados, se practicó embargo de las fincas que se detallan en
relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro de la
Propiedad de Balaguer, garantizando la suma total de 1.113,62
euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio, los
intereses y las costas del procedimiento, con las letras que se
indican:
Libro: 0142, tomo 2813, folio 0195, finca núm. 007688,
anotación letra A.
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente detalle:
25 04 021214290 07 2004 / 07 2004 0521
25 04 021396267 08 2004 / 08 2004 0521

25 04 021718589 09 2004 / 09 2004 0521
25 04 022687175 10 2004 / 10 2004 0521
25 05 010400587 11 2004 / 11 2004 0521
25 05 012823971 01 2005 / 01 2005 0521
Importe deuda:
Principal...........................................................................1.355,13
Recargo...............................................................................271,02
Intereses................................................................................53,73
Costas devengadas..................................................................0,00
Costas e intereses presupuestados ......................................300,00
Total .................................................................................1.979,88
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas
indicadas en la suma de 1.979,88 euros, con lo que la
responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
3.093,50 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de
embargo al Registro de la Propiedad.
Balaguer (Lleida), a 23 de agosto de 2005
El jefe de Negociado, Xavier Batalla Piquer
Descripción de las fincas embargadas (sobre las que se amplía
el embargo)
Deudor: Ibáñez Giménez Mónica
Finca número: 01
Datos finca urbana:
Descripción finca: pleno dominio mitad indivisa de piso en
Agramunt.
Tipo vía: Av. Nombre vía: Catalunya. Núm. vía: 1
Datos Registro:
Núm. tomo: 2813. Núm. libro: 0142. Núm. folio: 0195. Núm.
finca: 007688. Letra: A
Balaguer (Lleida) a 23 de agosto de 2005
El jefe de Negociado, Xavier Batalla Piquer

− ♦ −

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 02

EDICTO DE EMBARGO DE BIENES MUEBLES (TVA-343) 8057
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02, de
Lleida
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Rama
Carreira Belarmino, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en Cl Única de Biscarri, se
procedió con fecha 21-2-2005, 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 formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto refundido de la ley
general de la Seguridad Social aprobado por el Real decreto
legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre (B.O.E. del día 27), de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, lo que se comunica a efectos de Lo establecido en el
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Balaguer (Lleida) a 26 de septiembre de 2005
La recaudadora ejecutiva, Irene Larrégola Navarro
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NOTIFICACIÓN AL DEUDOR DE VALORACIÓN DE BIENES
MUEBLES EMBARGADOS (TVA-344)

Tipo/Identificador: 07 150095023802
Régimen: 0521
Número expediente: 25 02 02 00078491
Nombre/razón social: Rama Carreira Belarmino
Domicilio: Cl. Única
Localidad: 25650 Biscarri
DNI/CIF/NIF: 079312523J
Número documento: 25 02 344 05 003742044
Notificadas al deudor de referencia las providencias de apremio
por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo se indica,
sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido con fecha 21-2-
2005 al embargo de bienes muebles de su propiedad, como
interesado se le notifica que los bienes embargados han sido
tasados, según se transcribe a continuación, a efectos de su
posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago de la
deuda.
Importe deuda:
Principal...........................................................................3.951,62
Recargo...............................................................................810,45
Intereses..................................................................................0,00
Costas ...................................................................................66,61
Total .................................................................................4.828,68
Núm. bien: 1
Descripción: Seat Córdoba 1.9 TDI 4P 6816BKN
Importe de tasación 6.000,00
La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No
obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada, podrá
presentar valoración contradictoria en el plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de la presente notificación. En el caso
de existir discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la
suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no
excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la
Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o
asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su
designación. Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta,
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento general de
recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real decreto
1415/2004 de 11 de junio (B.O.E. del día 25).
Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes al destinatario, en su condición de deudor se expide
la presente notificación.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto refundido de la ley
general de la Seguridad Social aprobado por el Real decreto
legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzado sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (B.O.E. del día 27), de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de dicha ley 30/1992.
Balaguer (Lleida) a 4 de julio de 2005
La recaudadora ejecutiva, Irene Larrégola Navarro

− ♦ −

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 25/03

EDICTO 8004
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior
y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de medidas
fiscales, administrativas y del orden social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de
expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Relación que se cita
Procedimiento: requerimiento de bienes
Núm. 1
Nombre/razón social: Juan J. Bometón Fuentes
Domicilio: Cl. Raval Carmen, 64
C.P. Localidad: 25400 Borges Blanques
Expediente: 25030500109579
La recaudadora ejecutiva, Olga Laguens Fernández

− ♦ −

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 25/03

EDICTO 8005
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior
y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de medidas
fiscales, administrativas y del orden social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de
expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
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constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. Asimismo se
advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado
para comparecer.
Nombre/razón social: Jorge Domínguez Pozo
Domicilio: Cl. Ensenyança, 24 B 6º 3ª
Código postal: 25400
Localidad: Borges Blanques
Número de expediente: 25 03 04 00250204
D.N.I.: 78079860N
Deuda: 6.892,17 euros
Procedimiento: embargo vehículo matrícula L 8866 U
La recaudadora ejecutiva, Olga Laguens Fernández

− ♦ −

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓ PROVINCIAL

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
SECRETARIA GENERAL

8095
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern de la
Diputació de Lleida, en sessió ordinaria de 3 d’octubre de 2005
(número 32/05)
D’acord amb el que preveu l’article 56 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 145 del
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril; es fan públiques
les resolucions que ha adoptat, per unanimitat, la Junta de Govern
en sessió ordinària de 3 d’octubre de 2005 (32/05), fent constar,
en el seu cas, el caràcter d’urgents.
Identificació de la sessió:
Número: 32/05.
Caràcter: ordinari.
Data: 3 d’octubre de 2005.
Horari: de 12.45 hores a 13 hores.
Lloc: Sala de comissions del Palau de la Diputació.
Assistència i quòrum:
Hi assisteixen:
Sr. Miquel Padilla i Díaz, vicepresident primer, qui presideix la
sessió per absència del president.
Sr. Salvador Bordes i Balcells, vicepresident segon.
Sr. Albert Alins i Abad, vicepresident quart.
Sr. Antoni Balasch i Parisi, vocal.
Sr. Ramon Bernaus i Abellana, secretari general.
Sr. Antoni Añón i Folch, viceinterventor de fons.
Sr. Xavier Manuel i Triquell, cap de Gabinet de Presidència.
S’excusen:
Sr. Isidre Gavín i Valls, president.
Sr. Antoni Bosch i Miquel, vicepresident tercer.
Sra. Glòria Pallé i Torres, vocal.
Sr. Josep Mateu i Beà, interventor de fons.
Es reuneix, per tant, el quòrum legal reglamentari per a la
validesa de la sessió, ja que assisteixen quatre dels set diputats
que formen part d’aquesta Junta de Govern, acomplint-se el
previst als art. 32 i 35 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local; 90.2 del text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, aprovada per decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior.
S’aprova, per unanimitat dels assistents, l’acta de la reunió de 26
de setembre de 2005 (número 31/05), l’esborrany de la qual
s’havia remès amb antelació als senyors diputats.
Es fa constar que ha estat exposat al tauler d’anuncis d’aquesta
Corporació un exemplar de l’acta, d’acord amb el que disposa el
ROF i la resta de la normativa vigent respecte de la publicitat dels
actes corporatius

Comissió informativa de Cooperació i Noves Tecnologies
3. Bestretes reintegrables informàtica
La Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, en ús de les
facultats delegades per la Presidència mitjançant el decret
número 2507, de 7 d’agost de 2003, acorda concedir una bestreta
reintegrable sense interès destinada a l’adquisició de material
informàtic a l’Ajuntament d’Agramunt per import d’1.794,72
euros.
4. Assumptes d’urgència, precs i preguntes
De conformitat amb l’article 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, en
relació amb el número 3 de l’article 90 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per decret 2/03,
de 28 d’abril; i en especial amb el punt d) número 3 de l’article
82 del Reglament orgànic i de funcionament dels ens locals,
aprovat per Reial decret 2586/86, de 28 de novembre; 103.3 del
text refós esmentat i 47.2 del decret legislatiu 781/86, de 18
d’abril, per raons d’urgència es proposa a la Junta de Govern, que
ho accepta, el coneixement dels següents assumptes:
Comissió de Recursos Patrimonials i Contractació
4-1) Conservació semi-integral. Zona 1. Comarques: el Segrià,
les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Noguera i la Segarra.
Proposta d’adjudicació.
La Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, en ús de les
facultats delegades per la Presidència en matèria de contractació
mitjançant el decret número 2507, de 7 d’agost de 2003, acorda:
Primer. Declarar vàlida la licitació.
Segon. Adjudicar el contracte per a l’execució de la “Conservació
semi-integral a les carreteres de la xarxa viària de la Diputació de
Lleida incloses a la zona 1 (comarques: el Segrià, les Garrigues,
el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Noguera i la Segarra)”, a la proposta
formulada per l’empresa Sorigué, SA/Benito Arnó e Hijos, SA
(UTE), pel preu ofert de 2.429.083,17 euros (dos milions quatre-
cents vint-i-nou mil vuitanta-tres euros amb disset cèntims).
4-2) Conservació semi-integral. Zona 2. Comarques: Alt Urgell,
la Cerdanya i el Solsonès. Proposta d’adjudicació.
La Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, en ús de les
facultats delegades per la Presidència en matèria de contractació
mitjançant el decret número 2507, de 7 d’agost de 2003, acorda:
Primer. Declarar vàlida la licitació.
Segon. Adjudicar el contracte per a l’execució de la “Conservació
semi-integral a les carreteres de la xarxa viària de la Diputació de
Lleida incloses a la zona 2 (comarques: l’Alt Urgell, la Cerdanya
i el Solsonès)”, a la proposta formulada per l’empresa M. i J.
Gruas, SA (NIF: A-25031576), pel preu ofert de 905.023,23
euros (nou-cents cinc mil vint-i-tres euros amb vint-i-tres
cèntims).
4-3) Conservació semi-integral. Zona 3. Comarques: el Pallars
Jussà, el Pallars Sobirà, la Val d’Aran i l’Alta Ribagorça.
Proposta d’adjudicació.
La Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, en ús de les
facultats delegades per la Presidència en matèria de contractació
mitjançant el decret número 2507, de 7 d’agost de 2003, acorda:
Primer. Declarar vàlida la licitació.
Segon. Adjudicar el contracte per a l’execució de la “Conservació
semi-integral a les carreteres de la xarxa viària de la diputació de
lleida incloses a la zona 3 (comarques: el Pallars Jussà, el Pallars
Sobirà, la Val d’Aran i l’Alta Ribagorça)”, a la proposta
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formulada per l’empresa José Antonio Romero Polo, SA (NIF: A-
25036880), pel preu ofert de 808.997,76 euros (vuit-cents vuit
mil nou-cents noranta-set euros amb setanta-sis cèntims).
Lleida, 4 d’octubre de 2005
Vist i plau
El president, Isidre Gavín i Valls
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

− ♦ −

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI 8072
D’acord amb el preceptuat en l’article 7 de la Llei 39/1988 de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, per a general
coneixement, s’anuncia que el Ple de la Diputació en sessió de 17
de juny de 2005, va adoptar entre d’altres els següent acord:
- Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
de les facultats que té atribuïdes l’Ajuntament de Guixers
referent a la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats
que aquest Ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació en
via voluntària de la taxa de recollida d’escombraries.
Lleida, 20 de setembre de 2005
El president, Isidre Gavín i Valls
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

− ♦ −

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI 8073
D’acord amb el preceptuat en l’article 7 de la Llei 39/1988 de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, per a general
coneixement, s’anuncia que el Ple de la Diputació en sessió de 17
de juny de 2005, va adoptar entre d’altres els següent acord:
- Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
de les facultats que té atribuïdes l’Ajuntament de Soses referent
a la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest
Ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació en via
voluntària de la taxa de recollida d’escombraries i la taxa pel
subministrament d’aigua.
Lleida, 20 de setembre de 2005
El president, Isidre Gavín i Valls
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

− ♦ −

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI 8074
D’acord amb el preceptuat en l’article 7 de la Llei 39/1988 de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, per a general
coneixement, s’anuncia que el Ple de la Diputació en sessió de 17
de juny de 2005, va adoptar entre d’altres els següent acord:
- Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
o forma de gestió de servei que s’acordi, de les facultats que
l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font té atribuïdes en
matèria de gestió i recaptació, en voluntària i executiva de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, amb l’abast, el contingut, les condicions i la vigència que
s’estableix en l’acord del Ple de l’Ajuntament.
Lleida, 20 de setembre de 2005
El president, Isidre Gavín i Valls
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

− ♦ −

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI 8075
D’acord amb el preceptuat en l’article 7 de la Llei 39/1988 de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, per a general
coneixement, s’anuncia que el Ple de la Diputació en sessió de 17
de juny de 2005, va adoptar entre d’altres els següent acord:
- Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
o forma de gestió de servei que s’acordi, de les facultats que
l’Ajuntament de Llavorsí té atribuïdes en matèria de gestió i
recaptació, en voluntària i executiva de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb
l’abast, el contingut, les condicions i la vigència que s’estableix
en l’acord del Ple de l’Ajuntament.
Lleida, 20 de setembre de 2005
El president, Isidre Gavín i Valls
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

− ♦ −

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI 8076
D’acord amb el preceptuat en l’article 7 de la Llei 39/1988 de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, per a general
coneixement, s’anuncia que el Ple de la Diputació en sessió de 17
de juny de 2005, va adoptar entre d’altres els següent acord:
- Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
o forma de gestió de servei que s’acordi, de les facultats que
l’Ajuntament d’Aitona té atribuïdes en matèria de gestió i
recaptació, en voluntària i executiva de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica, amb l’abast, el contingut, les condicions i la
vigència que s’estableix en l’acord del Ple de l’Ajuntament.
Lleida, 20 de setembre de 2005
El president, Isidre Gavín i Valls
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

− ♦ −

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI 8077
D’acord amb el preceptuat en l’article 7 de la Llei 39/1988 de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, per a general
coneixement, s’anuncia que el Ple de la Diputació en sessió de 22
de juliol de 2005, va adoptar entre d’altres els següent acord:
- Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
o forma de gestió de servei que s’acordi, de les facultats que
l’Ajuntament de Vilanova de Segrià té atribuïdes en matèria de
gestió i recaptació, en voluntària i executiva de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb
l’abast, el contingut, les condicions i la vigència que s’estableix
en l’acord del Ple de l’Ajuntament.
Lleida, 20 de setembre de 2005
El president, Isidre Gavín i Valls
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

− ♦ −

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
ANUNCI 8078
D’acord amb el preceptuat en l’article 7 de la Llei 39/1988 de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, per a general
coneixement, s’anuncia que el Ple de la Diputació en sessió de 22
de juliol de 2005, va adoptar entre d’altres els següent acord:
- Acceptar la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
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l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
o forma de gestió de servei que s’acordi, de les facultats que
l’Ajuntament de Cava té atribuïdes en matèria de gestió i
recaptació, en voluntària i executiva de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica, amb l’abast, el contingut, les condicions i la
vigència que s’estableix en l’acord del Ple de l’Ajuntament.
Lleida, 20 de setembre de 2005
El president, Isidre Gavín i Valls
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

− ♦ −

CONSELLS COMARCALS

CONSELH GENERAU D’ARAN
EDICTE 8181

Licitació d’un contracte de serveis
Aprovat pel Conselh de Govèrn del Conselh Generau d’Aran, en
sessió extraordinària de 26 d’agost de 2005, el plec de clàusules
administratives particulars i del plec de condicions tècniques, que
ha de regir el procediment obert mitjançant concurs públic, amb
tramitació d’urgència de a la contractació dels serveis de
Mediació d’Assegurances de l’administració del Conselh
Generau d’Aran, que es detalla a continuació, atès l’article 278
TRLMC s’exposa al públic pel termini de vuit dies hàbils, a
l’efecte de presentació de possibles reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia el concurs públic, si bé condicionat al
que disposa l’article 122.2 del Reial decret legislatiu 781/86, de
18 d’abril.
1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Conselh Generau d’Aran
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2.Objecte del contracte de serveis
a) Descripció de l’objecte: la contractació, mitjançant concurs
públic, dels serveis de mediació i assessorament preparatori per a
la formalització de contractes d’assegurances privades, així com
la posterior assistència al prenedor de l’assegurança, a l’assegurat
i/o al seu beneficiari
b) Intermediació dels lots de cobertures de riscs a assegurar
següents:
Lot 1: Corredors d’assegurances o societats de corredories per a
la intermediació de la cobertura d’assegurances del lot de danys
materials.
Lot 2: Corredors d’assegurances o societats de corredories per a
la intermediació de la cobertura d’assegurances del lot de danys
personals (fora del marc de la Seguretat Social obligatòria).
Lot 3: Corredors d’assegurances o societats de corredories per a
la intermediació de la cobertura d’assegurances del lot de
vehicles del Conselh Generau d’Aran.
Lot 4: Corredors d’assegurances o societats de corredories per a
la intermediació de la cobertura d’assegurances del lot de riscs
derivats de la responsabilitat patrimonial i civil, en els quals
pugui incórrer l’Administració del Conselh Generau d’Aran.
c) Categoria contracte: classe 6 a) conforme article 206 del
TRLCAP
d) Capacitació contractista: els corredors d’assegurances
(persones físiques o jurídiques), degudament inscrites en el
Registre de Corredors d’Assegurances i de Societats de
Corredories de la Dirección General de Seguros, d’acord amb la
Llei 9/92
e) Termini d’execució: a partir de la seva data d’adjudicació fins
al 31-12-07
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic

4. Pressupost base de la licitació
No hi ha una quantia concreta com a pressupost de licitació.
5. Garanties
Atès la naturalesa del contracte no s’exigeixen.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Plec condicions: a la Secretaria del Conselh Generau d’Aran
(Çò de Saforcada, s/n, 25530 Vielha; telèfon 973 64 18 01, e-mail
r.rodriguez@aran.org), de 8 hores a 15 hores, durant el termini de
presentació de propostes
b) Consulta dubtes i prescripcions tècniques: al cap dels Serveis
Generals SARMA. (Çò de Saforcada, s/n, 25530 Vielha; telèfon
973 64 18 01, e-mail m.capdevila@aran.org), de 8 hores a 15
hores, durant el termini de presentació de propostes
7. Presentació d’ofertes
Fins els 13 dies naturals posteriors al de l’ultima publicació
d’aquest anunci al BOP i al DOGC. En cas que el termini de
presentació de propostes finalitzés en dissabte o dia festiu, es
prorrogarà automàticament fins a les 15 hores del primer dia
hàbil següent.
8. Obertura de les ofertes
A la seu del Conselh, a les 12 hores del tercer dia hàbil següent
al de la finalització del termini de presentació de propostes,
excepte si és dissabte o festiu en que l’acte es produirà a la
mateixa hora del dia hàbil immediatament posterior.
9. Despeses d’anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del
contractista adjudicatari fins a un màxim de 600 euros.
10. Condició suspensiva
L’efectivitat d’aquesta licitació resta subjecta a la condició
suspensiva de l’aprovació definitiva dels projectes i del plec de
prescripcions tècniques particulars que defineix l’objecte del
contracte.

EDICTE
Licitacion d’un contracte de servicis

Aprovat peth Conselh de Govèrn deth Conselh Generau d’Aran,
en session extraordinària de 26 d’agost de 2005, eth plec de
clausules administratives particulares e deth Plec de condicions
tecniques, qu’a de regir eth procediment dubèrt mejançant
concors public, damb tramitacion d’urgéncia dera contractacion
des servicis de Mediacion d’Assegurances dera administracion
deth Conselh Generau d’Aran, que se detalhe a continuacion, dat
er article 278 TRLMC s’expause ath public peth tèrme de ueit
dies obrants, ar efècte de presentacion de possibles reclamacions.
Simultanèament, s’anòncie eth concors public, se ben
condicionat ad açò que dispause er article 122.2 deth Reiau
decrèt legislatiu 781/86, de 18 d’abriu.
1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Conselh Generau d’Aran
b) Dependéncia que tramite er expedient: Secretaria
2.Objècte deth contracte de servicis
a) Descripcion der objècte: era contractacion, mejançant
concors public, des servicis de mediacion e assessorament
preparatori entara formalizacion de contractes d’assegurances
privades, atau coma era posteriora assisténcia ath prenedor
dera assegurança, ar assegurat e/o ath sòn beneficiari
b) Intermediacion des lòts de cobertures de risqui entà assegurar
següents:
Lòt 1: Corredors d’assegurances o societats de corredories
entara intermediacion dera cobertura d’assegurances deth lòt de
danhs materiaus.
Lòt 2: Corredors d’assegurances o societats de corredories
entara intermediacion dera cobertura d’assegurances deth lòt de
danhs personaus (dehòra deth marc dera Seguretat Sociau
obligatòria).
Lòt 3: Corredors d’assegurances o societats de corredories
entara intermediacion dera cobertura d’assegurances deth lòt de
veïculs deth Conselh Generau d’Aran.
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Lòt 4: Corredors d’assegurances o societats de corredories
entara intermediacion dera cubertura d’assegurances deth lòt de
risqui derivats dera responsabilitat patrimoniau e civiu, enes
quaus pogue incòrrer era Administracion deth Conselh Generau
d’Aran.
c) Categoria contracte: classe 6 a) confòrme art. 206 deth
TRLCAP
d) Capacitacion contractista: es corredors d’assegurances
(persones físiques o juridiques), degudament inscrites en
Registre de Corredors d’Assegurances e de Societats de
Corredories dera Direccion Generau de Segurs, cossent damb
era Lei 9/92
e) Tèrme d’execucion: a partir dera sua data d’adjudicacion
enquia eth 31-12-07
3. Tramitacion, procediment e forma d’adjudicacion
a) Tramitacion: urgent
b) Procediment: dubèrt
c) Forma: concors public
4. Pressupòst base dera licitacion
Non i a ua quantia concreta coma pressupòst de licitacion
5. Garanties
Dada era naturalesa deth contracte non s’exigissen
6. Obtencion de documentacion e informacion
a) Plec condicions: ara Secretaria deth Conselh Generau d’Aran
(Çò de Saforcada, s/n, 25530 Vielha; telefon 973 64 18 01, e-mail
r.rodriguez@aran.org), de 8 ores enquia 15 ores, pendent eth
tèrme de presentacion de prepauses
b) Consulta, dobtes i prescripcions tecniques: ath Cap des
Servicis Generaus SARMA. (Çò de Saforcada, s/n, 25530 Vielha;
telefon 973 64.18.01, e-mail m.capdevila@aran.org), de 8 ores
enquia 15 ores, pendent eth tèrme de presentacion de prepauses
7. Presentacion d’aufèrtes
Enquia es 13 dies obrants posteriors ara darrèra publicacion
d’aguest anònci en BOP e en DOGC. En cas qu’eth tèrme de
presentacion des prepauses finalizés en dissabte o dia de hèsta,
se prorrogarà automaticament enquia es 15 ores deth prumèr dia
obrant següent.
8. Dubertuta des aufèrtes
Ena sedença deth Conselh, tàs 12 ores deth tresau dia obrant
següent ara finalizacion deth tèrme de presentacion de
prepasuses, excèpte si ei dissabte o hèsta en qu’er acte se
produsirà ara madeisha ora deth dia obrant immediatament
posterior.
9. Despenses d’anòncis
Es despenses de publicacion des anòncis seràn a cargue deth
contractista adjudicatari enquia un màxim de 600,00 euros.
10. Condicion suspensiva
Era efectivitat d’aguesta licitacion demore subjècta ara
condicion suspensiva dera aprobacion definitiva des projèctes e
deth plec de prescripcions tecniques particulares que definís er
objècte deth contracte.
Vielha, 3 d’octobre de 2005
El síndic d’Aran, Carlos Barrera Sánchez

− ♦ −

CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
ANUNCI 8234
Es fa públic que per part del President d’aquesta entitat, ha estat
dictada resolució número 58/05, de data 10 d’octubre de 2005, en
la qual en compliment de la base 6a de la convocatòria es declara
aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos per cobrir un
lloc de treball laboral permanent de tècnic del PRODER d’aquest
consell comarcal, la part dispositiva de la qual és la següent.
1. Admesos:
- Sònia Rodero i Morales.
- Joan Torrent i Solsona.

Exclosos:
- Cap.
2. El Tribunal de valoració es reunirà el dia 28 d’octubre de 2005,
a les 10.30 hores, a la seu del Consell Comarcal, avinguda Prat
de la Riba, número 1 de Mollerussa, per tal d’avaluar les
sol·licituds dels aspirants que per resolució de presidència han
estat declarades admeses.
3. Composició del Tribunal:
President: Joan Reñé i Huguet, president del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell.
Vocal: Francesc Fabregat i Talarn, vicepresident primer del
Consell Comarcal del Pla.
Suplent: Joan Ramon Sangrà i Farré, president de la Comissió de
Personal del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Vocal: Ramon Solé i Gallart, en representació de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Sara Miñarro i Gómez.
Vocal: Joan S. Minguet i Pla, en representació del Col·legi
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de
Catalunya. 
Suplent: Francesc Clarisó i Guasch
Vocal: Marlen Minguell i Ortiz, gerent del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell.
Secretari: Jordi Montoliu i Chia.
S’exposa al públic pel termini de 10 dies a efectes de
reclamacions, transcorreguts els quals la llista d’admesos es
considerarà definitivament aprovada.
L’expedient de referència es troba a disposició dels interessats a
Secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en horari
laboral.
Mollerussa, 10 d’octubre de 2005
El president, Joan Reñé i Huguet

− ♦ −

CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
ANUNCI 8235
Es fa públic que per part del President d’aquesta entitat, ha estat
dictada resolució número 62/05, de data 10 d’octubre de 2005, en
la qual en compliment de la base 6a de la convocatòria es declara
aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos per cobrir un
lloc de treball laboral permanent de tècnic de suport a l’Oficina
de Joventut d’aquest Consell Comarcal, la part dispositiva de la
qual és la següent.
1. Admesos:
- Vanessa Hernández i Bonet.
- Dolors Solé i Marin.
- Marta Pujol i Teixidor.
- Carles Pons i Palacín.
- Eva Binefa Garrofé.
- Víctor Saló i Jové.
Exclosos:
- Cap.
2. El Tribunal de valoració es reunirà el dia 28 d’octubre de 2005,
a les 12 hores, a la seu del Consell Comarcal, avinguda Prat de la
Riba, número 1 de Mollerussa, per tal d’avaluar les sol·licituds
dels aspirants que per resolució de presidència han estat
declarades admeses.
3. Composició del Tribunal:
President: Joan Reñé i Huguet, president del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell.
Vocal: Francesc Fabregat i Talarn, vicepresident primer del
Consell Comarcal del Pla.
Suplent: Joan Ramon Sangrà i Farré, president de la Comissió de
Personal del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
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Vocal: Enric Escolà i Valls, en representació de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Pepita Goixart i Pascual.
Vocal: Jordi Gomà i Safont, tècnic de l’Oficina de Joventut del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Suplent: Carme Torres i Rulló.
Vocal: Marlen Minguell i Ortiz, gerent del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell.
Secretari: Jordi Montoliu i Chia.
S’exposa al públic pel termini de 10 dies a efectes de
reclamacions, transcorreguts els quals la llista d’admesos es
considerarà definitivament aprovada.
L’expedient de referència es troba a disposició dels interessats a
Secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en horari
laboral.
Mollerussa, 10 d’octubre de 2005
El president, Joan Reñé i Huguet

− ♦ −

CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
ANUNCI 8236
Es fa públic que per part del President d’aquesta entitat, ha estat
dictada resolució número 60/05, de data 10 d’octubre de 2005, en
la qual en compliment de la base 6a de la convocatòria es declara
aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos per cobrir un
lloc de treball laboral permanent d’administratiu informàtic de
serveis generals d’aquest Consell Comarcal, la part dispositiva de
la qual és la següent.
1.Admesos:
- Antoni Pijuan i Oró.
Exclosos:
- Cap.
2. El Tribunal de valoració es reunirà el dia 28 d’octubre de 2005,
a les 11 hores, a la seu del Consell Comarcal, avinguda Prat de la
Riba, número 1 de Mollerussa, per tal d’avaluar la sol·licitud de
l’aspirant que per resolució de presidència ha estat declarat
admès.
3. Composició del Tribunal:
President: Joan Reñé i Huguet, president del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell.
Vocal: Francesc Fabregat i Talarn, vicepresident primer del
Consell Comarcal del Pla.
Suplent: Joan Ramon Sangrà i Farré, president de la Comissió de
Personal del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Vocal: Carles Profitós i Lapedra, en representació de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Josep Vilajoliu i Torrente.
Vocal: Marlen Minguell i Ortiz, gerent del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell.
Secretari: Jordi Montoliu i Chia.
S’exposa al públic pel termini de 10 dies a efectes de
reclamacions, transcorreguts els quals la llista d’admesos es
considerarà definitivament aprovada.
L’expedient de referència es troba a disposició dels interessats a
Secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en horari
laboral.
Mollerussa, 10 d’octubre de 2005
El president, Joan Reñé i Huguet

− ♦ −

CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
ANUNCI 8237
Es fa públic que per part del President d’aquesta entitat, ha estat
dictada resolució número 61/05, de data 10 d’octubre de 2005, en

la qual en compliment de la base 6a de la convocatòria es declara
aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos per cobrir un
lloc de treball laboral permanent a temps parcial de subaltern de
serveis socials d’aquest Consell Comarcal, la part dispositiva de
la qual és la següent.
1. Admesos:
- Carles Serra i Bravo.
Exclosos:
- Cap.
2. El Tribunal de valoració es reunirà el dia 28 d’octubre de 2005,
a les 10 hores, a la seu del Consell Comarcal, avinguda Prat de la
Riba, número 1 de Mollerussa, per tal d’avaluar la sol·licitud de
l’aspirant que per resolució de presidència ha estat declarat
admès.
3. Composició del Tribunal:
President: Joan Reñé i Huguet, president del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell.
Vocal: Francesc Fabregat i Talarn, vicepresident primer del
Consell Comarcal del Pla.
Suplent: Joan Ramon Sangrà i Farré, president de la Comissió de
Personal del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Vocal: Teresa Colomer i Cugat, en representació de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Jordi Martí i Gasull.
Vocal: Nùria Barberà i Larriba, en representació del Departament
de Benestar i Família.
Suplent:Xavier Menal i Pericón.
Vocal: Marlen Minguell i Ortiz, gerent del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell.
Secretari: Jordi Montoliu i Chia.
S’exposa al públic pel termini de 10 dies a efectes de
reclamacions, transcorreguts els quals la llista d’admesos es
considerarà definitivament aprovada.
L’expedient de referència es troba a disposició dels interessats a
la Secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en horari
laboral.
Mollerussa, 10 d’octubre de 2005
El president, Joan Reñé i Huguet

− ♦ −

CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
ANUNCI 8238
Es fa públic que per part del President d’aquesta entitat, ha estat
dictada resolució número 59/05, de data 10 d’octubre de 2005, en
la qual en compliment de la base 6a de la convocatòria es declara
aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos per cobrir un
lloc de treball laboral permanent d’administratiu adscrit als
Serveis d’Intervenció d’aquest consell comarcal, la part
dispositiva de la qual és la següent.
1. Admesos:
- Salomé Pons i Llabrés.
- Miriam Albero i Ferrer.
- Sílvia Solsona Valentines.
Exclosos:
- Cap.
2. El Tribunal de valoració es reunirà el dia 28 d’octubre de 2005,
a les 11.30 hores, a la seu del Consell Comarcal, avinguda Prat
de la Riba, número 1 de Mollerussa, per tal d’avaluar les
sol·licituds dels aspirants que per resolució de presidència han
estat declarades admeses.
3. Composició del Tribunal:
President: Joan Reñé i Huguet, president del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell.
Vocal: Francesc Fabregat i Talarn, vicepresident primer del
Consell Comarcal del Pla.
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Suplent: Joan Ramon Sangrà i Farré, president de la Comissió de
Personal del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Vocal: Josep Lluís Prat i Pascual, en representació de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Teresa Farré i Serra.
Vocal: Marlen Minguell i Ortiz, gerent del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell.
Secretari: Jordi Montoliu i Chia.
S’exposa al públic pel termini de 10 dies a efectes de
reclamacions, transcorreguts els quals la llista d’admesos es
considerarà definitivament aprovada.
L’expedient de referència es troba a disposició dels interessats a
Secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en horari
laboral.
Mollerussa, 10 d’octubre de 2005
El president, Joan Reñé i Huguet

− ♦ −

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

ANUNCI 8099
Aprovació definitiva d’un Reglament

Al no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició
pública, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari
inicial d’aprovació del reglament del servei comarcal de gestió de
recollida selectiva dels residus comercials i de la deixalleria, el
qual es fa públic el text íntegre per el seu coneixement i
compliment al que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las bases del règim local.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant
d’aquest òrgan en el termini d’un mes des de l’endemà de la
recepció de la notificació, de conformitat amb el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú; o bé recurs contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos des de l’endemà de la recepció de la
notificació, davant l’òrgan competent de la jurisdicció
contenciosa administrativa d’acord amb la Llei 29/98, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa;
modificada per la Llei Orgànica 19/03, de 23 de desembre; o bé
qualsevol altre recurs que considereu convenient per a la defensa
dels vostres interessos.
Cervera, 15 de setembre de 2005
El president, Adrià Marquilles Bernaus

Reglament del Servei Comarcal de gestió de la recollida
selectiva, dels residus comercials i de la deixalleria

CAPÍTOL I
Condicions generals i àmbit de prestació dels serveis

Article 1. Principis
1. Amb la finalitat de contribuir a un desenvolupament sostenible
i a una gestió integral dels residus, el servei comarcal de recollida
i eliminació de residus municipals estableix com a principis
generals que guien la seva actuació:
A. Promoure la recollida selectiva de totes les fraccions que
integren els residus municipals
B. Promoure la recuperació i reutilització dels materials
valoritzables
C. Establir la responsabilitat del productor, que implica que el
posseïdor o el productor dels residus ha d’assumir els costos de
la seva gestió
D. Establir la responsabilitat compartida, on tots els agents han
de tenir en compte i atribuir-se la seva part específica de
responsabilitat en el que es refereix a la minimització,
valorització i eliminació de residus

E. Promoure la transparència en la informació, en tant que la
millora en la qualitat de vida i d’obtenció d’un alt nivell de
protecció del medi ambient requereix d’una profunda
sensibilització i conscienciació social, com també la participació
i col·laboració activa dels ciutadans i agents implicats
Article 2. Objecte i àmbit d’aplicació
1. Objecte
Aquest reglament té per objecte regular la recollida selectiva de
residus municipals d’origen domiciliari, la gestió de residus
comercials i el servei comarcal de deixalleria, amb la finalitat de
prevenir i reduir l’impacte que sobre el medi causa la incorrecta
gestió dels residus, d’acord amb els principis establerts
anteriorment.
2. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació són els municipis que deleguin formalment
la gestió dels residus municipals al Consell Comarcal de la
Segarra.
Article 3. Definicions
a) Residus municipals: són els residus generats en domicilis
particulars, comerços industrials i oficines i serveis, així com tots
aquells que no tinguin la consideració de residus especials i que
per la seva naturalesa o composició pugin assimilar-se als que es
produeixen en els esmentats llocs o activitats. Tenen també la
consideració de residus municipals:
a) Les deixalles de l’alimentació i del consum domèstic
b) La sutja i la cendra de calefaccions no industrials
c) Els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones
verdes i àrees recreatives
d) Animals domèstics morts
e) Mobles, electrodomèstics, estris
f) Residus i enderrocs procedents d’obres menors i reparació
domiciliària
g) El producte de l’esporga de les plantes de jardineria particular
b) Residus comercials: són aquells residus municipals generats
per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria,
els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a
aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a
la indústria que tenen la consideració d’assimilables als
municipals d’acord amb el que estableix la Llei 15/03, de 13 de
juny, de modificació de la Llei 6/93, reguladora dels residus. Als
efectes d’aquest reglament, queden inclosos en aquesta categoria
els envasos i residus d’envasos comercials, la gestió dels quals no
es realitzi a través d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn, o
un sistema integrat de gestió, d’acord amb la legislació específica
d’aplicació.
Són equiparables a aquesta categoria de residus, a efectes de
gestió, els residus originats a la indústria que tenen la
consideració d’assimilables a municipals d’acord amb el que
estableix la legislació específica en matèria de residus
c) Sistemes organitzats de gestió: són els sistemes integrats de
gestió, els sistemes de dipòsit, devolució i retorn previstos en la
legislació específica d’aplicació
d) Recollida selectiva: el sistema de recollida separada de les
diferents fraccions diferenciades, que permetin la recuperació
dels materials valoritzables continguts en els residus, per tal de
fer possible el seu aprofitament
e) Recollida selectiva porta a porta: sistema de recollida
consistent en recollir cada una de les fraccions de les deixalles al
portal de cada immoble en les condicions establertes per
reglament
f) Deixalleria: la deixalleria és una instal·lació de servei públic
que actua com a centre de recepció i selecció de residus
municipals per a la seva valorització o disposició adequada a la
normativa vigent.
De forma preferent la deixalleria es dedica a aquells residus
municipals dels quals no s’efectua la recollida selectiva
domiciliària o en la via pública i a aquells que per ser o
incorporar matèries o substàncies perilloses, s’han de gestionar
de forma específica
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g) Àrea de reciclatge. Espai on s’ubiquen contenidors per a
cadascuna de les fraccions: matèria orgànica, envasos, paper i
cartró, rebuig, sense perjudici que hi puguin haver recipients i
contenidors per altres fraccions
h) Usuaris del servei. Les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.2.K) de la Llei 52/03, de 17
de desembre, general tributària, que ocupin o utilitzin els
habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies
públiques en què el servei és de sol·licitud o recepció obligatòria
o voluntària, bé sigui a títol de propietari, usufructuari,
d’arrendatari, d’habitant o, fins i tot, de precari. En el cas que es
desconegui o no sigui possible identificar l’usuari de l’habitatge
local s’entén que la condició d’usuari recau sobre el propietari
registral de l’immoble o sobre la comunitat de veïns
Article 4. Propietat dels residus
La propietat dels residus és adquirida pel Consell Comarcal
sempre i quan l’usuari els lliuri per a la recollida en les
condicions que determina el present reglament. Tot i això el
Consell Comarcal es reserva la potestat d’inspecció amb la
finalitat de millorar el servei.
Article 5. Col·laboració dels usuaris
1. Tots els usuaris han de col·laborar en el manteniment i
conservació del medi ambient tot procurant adoptar una conducta
adreçada a evitar i prevenir la generació de residus.
2. Així mateix, podran comunicar a l’autoritat les infraccions que
en matèria de gestió de residus presenciïn o aquelles de les quals
tinguin un coneixement cert.
3. El Consell Comarcal s’obliga a atendre les reclamacions i
suggeriments dels ciutadans, i exercir les accions que en cada cas
corresponguin.

CAPÍTOL II
Recollida selectiva de residus municipals d’origen domiciliari

Article 6. Drets dels usuaris
1. A fer ús del servei en les condicions establertes per reglament.
2. A rebre la informació necessària per poder fer un bon ús del
servei.
3. Adreçar-se al Consell Comarcal per proposar millores del
servei o formular queixes i/o suggeriments, els quals hauran de
ser atesos correctament.
4. A participar en el seguiment de la gestió del servei per mitjà
dels mecanismes de participació que estableixi el Consell
Comarcal.
Article 7. Obligacions dels usuaris
1. Els usuaris han de separar les diferents fraccions i lliurar-les al
servei comarcal de recollida i eliminació de residus municipals
d’acord amb la modalitat de gestió que s’apliqui en cadascun dels
nuclis de població de la comarca.
2. S’estableixen les dues modalitats de gestió següents:
a) Per als nuclis on es faci la recollida porta a porta
Els ciutadans lliuraran les diferents fraccions d’acord amb les
instruccions de l’annex 4.
En el cas que s’apreciï per part del personal del servei un
incompliment puntual de les obligacions d’un usuari concret, es
poden no recollir les deixalles de l’esmentat usuari. Aquesta
actuació persegueix la finalitat de, mitjançant el seguiment,
canviar la conducta de l’usuari, sense perjudici de poder aplicar
les sancions pertinents.
b) Per als nuclis on es faci la recollida amb contenidors
Els ciutadans lliuraran al servei comarcal les diferents fraccions
en elements de contenerització específics per a cada fracció.
Veure annex 4.
3. En tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que,
al respecte de la recollida selectiva dels residus municipals,
facilitin les diverses administracions.
Article 8. Prohibicions expresses
1. Resta prohibit dipositar en l’interior del contenidor específic

per a la recollida selectiva dels residus municipals qualsevol
material diferent al previst en el present Reglament.
2. Resta prohibit moure els contenidors.
3. Els residus voluminosos no podran ser dipositats en llocs
diferents dels previstos en el present Reglament.
4. Es prohibeix dipositar residus en estat líquid.
5. En el cas de les recollides amb contenidors es prohibeix
dipositar escombraries fora dels contenidors o recipients, mentre
tinguin capacitat disponible.
6. Els vehicles no es podran aparcar de manera que dificultin les
operacions de càrrega i descàrrega dels contenidors.
8. Les diferents fraccions no es poden lliurar fora dels dies,
horaris i forma establerts pel present Reglament.
9. Es prohibeix remoure les deixalles dels contenidors o
dipositar-les fora dels mateixos.
10. Es prohibeix apropiar-se dels materials valoritzables dels
contenidors.
11. Queda prohibit el lliurament de residus al servei de recollida
comarcal per part d’aquells usuaris que no hagin abonat les taxes
i/o preus públics corresponents a l’ús dels serveis.
Article. 9. Control de l’activitat
1. El Consell Comarcal, per la seva part, exercirà el control i
inspecció pel que fa a la qualitat de la separació. D’aquest control
se’n dedueix l’existència d’una infracció administrativa
sancionable d’acord amb el que disposa el Capítol VI d’aquest
reglament s’iniciarà d’ofici el procediment sancionador
corresponent el qual es tramitarà segons disposa l’ordenança
reguladora del procediment sancionador en el Consell Comarcal
de la Segarra.
2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, es podrà utilitzar
com a prova de la identitat del possible infractor les dades
personals referents exclusivament al nom, cognoms i adreça que
apareguin en els documents, impresos o sobres que es puguin
trobar a les bosses.
3. El Consell Comarcal establirà la freqüència, horaris i
modificacions de recollida a domicili de les diferents fraccions i
de recollida i neteja dels contenidors instal·lats en les àrees
d’aportació.
4. La neteja i manteniment dels contenidors cedits en ús per a
recollida en blocs de pisos o de grans productors correspon als
seus usuaris.
5. La ubicació dels contenidors requerirà un informe previ dels
serveis tècnics comarcals.
6. Si s’escau, de forma convinguda amb el Consell Comarcal, els
ajuntaments hauran d’establir guals o reserves d’espai a les
voreres o espais adients de la via pública per a l’emplaçament
dels contenidors o d’altres equipaments relacionats amb la gestió
dels residus.

CAPÍTOL III
Gestió dels residus comercials

Veure les condicions de lliurament dels materials a l’annex 5.
Article 10 . Responsabilitat en la gestió dels residus comercials
És responsable de la gestió dels residus comercials el titular de
l’activitat que els genera, el qual ha de gestionar-los per si mateix
d’acord amb les obligacions pròpies de tot posseïdor o productor
de residus, d’acord amb la Llei 15/03, de 13 de juny, de
modificació de la Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels
residus.
La persona titular de l’activitat ha de lliurar els residus que generi
o posseeixi a un gestor o gestora autoritzat perquè se’n faci la
valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del
rebuig, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que el
Consell Comarcal estableixi per a aquest tipus de residus,
incloent-hi el servei de deixalleria. Les condicions econòmiques
es fixaran en l’ordenança vigent.
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Article 11 Obligacions del posseïdor de residus comercials
1. Per tal de donar compliment al que disposa l’article anterior i
realitzar un correcta gestió el titular de l’activitat comercial, en la
seva condició de posseïdor final dels residus haurà de:
a) Contractar el servei de gestió d’aquests residus a un gestor
autoritzat per la seva recuperació, reciclatge o valorització,
sempre que sigui possible, o bé per la disposició del rebuig,
assumint directament el cost d’aquesta gestió
b) Mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i
seguretat mentre estiguin en el seu poder
c) Lliurar els residus en les condicions adequades de separació
per materials que permetin, sempre que sigui possible, el seu
reciclatge, recuperació o valorització
d) Tenir a disposició de l’Administració els documents
acreditatius de realitzar una correcta gestió dels residus
e) Lliurar els residus comercials que posseeixi i que estiguin
adherits a un sistema organitzat de gestió, en les condicions
establertes pel sistema organitzat de gestió i/o pel Consell
Comarcal
2. El qui s’aculli al servei específic establert pel Consell
Comarcal, haurà d’acollir-s’hi assolint sempre el cost de gestió i
quedant obligat al compliment de les obligacions contingudes en
els apartats b), c), d) i e) anteriors.
Article 12. Prohibicions
1. Queda prohibit el lliurament de residus comercials al servei de
recollida comarcal per part d’aquells posseïdors finals que no
hagin abonat els preus públics corresponents a l’ús dels serveis.
2. De la mateixa manera, queda prohibit l’abandonament de
residus comercials en condicions diferents a les que s’estableixen
per al servei comarcal de recollida.
3. Queda prohibit el lliurament als serveis comarcals de residus
diferents als establerts pel Consell Comarcal i la legislació
vigent.
4. Es prohibeix l’abandonament de residus comercials a la via
pública en condicions diferents a les establertes pel present
Reglament.
Article 13. Informació a les Administracions Públiques
Els generadors de residus comercials hauran de poder acreditar
documentalment al Consell Comarcal que realitzen una correcta
gestió dels residus que generen.

CAPÍTOL IV
Servei de deixalleria

Article 14. Finalitat
Una deixalleria té com a finalitat rebre i emmagatzemar
selectivament residus municipals que no són objecte de recollida
domiciliària.
D’altra banda, les deixalleries comarcals són un punt de
referència per orientar al ciutadà sobre la gestió més adient que
cal fer amb cada tipus de residus que es genera i contribueix a
concienciar-lo en un sentit de responsabilitat cívica i de respecte
al medi ambient.
Article 15. Propietat i gestió de les deixalleries
Les deixalleries comarcals són propietat del Consell Comarcal de
la Segarra. En el cas de deixalleries municipals, s’adscriuran al
servei comarcal de gestió de residus mitjançant conveni on es
concretaran les condicions.
La gestió correspon al Consell Comarcal, que ho pot fer de
manera directa o indirecta.
Article 16. Ubicació de les deixalleries
1. Les deixalleries estaran ubicades en el lloc que reuneixi les
condicions òptimes per a prestar el servei. Pel que fa a les
deixalleries mòbils, la seva ubicació anirà condicionada per les
permanències que s’estableixin en el projecte del servei.
2. Els ajuntaments que gaudeixin del servei de deixalleria hauran
de senyalitzar la seva ubicació per facilitar l’accés als usuaris.

3. La deixalleria disposarà de la informació bàsica de la
instal·lació, com per exemple els dies i horaris d’obertura, residus
acceptats, quantitats màximes acceptades i, si s’escau, els preus
públics per determinats tipus d’usuaris i per l’excés de material
aportat.
Article 17. Propietat dels residus
Els residus lliurats a les deixalleries són propietat del Consell
Comarcal de la Segarra.
Article 18. Usuaris de les deixalleries
1. Poden utilitzar la deixalleria els usuaris dels municipis de la
comarca de la Segarra que hagin abonat les taxes i/o preus
públics establerts en l’ordenança vigent.
2. Els posseïdors de residus comercials admissibles a la
deixalleria hauran de fer ús dels serveis específics implantats i
només portaran a la deixalleria aquells residus que no siguin
objecte de servei específic de recollida.
3. Les indústries, per la seva banda, no són considerades com a
usuàries de les deixalleries. Aquests tipus de residus han d’anar
directament a la instal·lació de disposició o valorització i el
productor s’ha de fer càrrec dels costos de gestió.
Article 19. Obligacions dels usuaris
1. En el moment de l’entrada al recinte caldrà seguir els tràmits
establerts i informar del material que es porta i la seva
procedència.
2. Cal respectar i complir les instruccions del personal del servei.
3. En tot moment s’han de seguir les indicacions del personal del
servei per a dirigir-se al lloc de descàrrega, respectant les
senyalitzacions i el límit de velocitat.
4. Els materials s’han de deixar al contenidor corresponent
seguint els cartells indicadors.
5. Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels
contenidors. Si cau quelcom s’haurà de recollir i ficar al
contenidor respectiu.
6. Qualsevol dubte es consultarà al personal del servei.
7. Els residus especials es lliuraran a l’encarregat de la deixalleria
per tal que els dipositi al contenidor més adient. Aquests es
lliuraran amb la màxima informació pel que fa a la composició
i/o característiques del residu.
Article 20. Residus admissibles i condicions de lliurament
1. Residus admissibles: a la deixalleria s’admeten els residus
municipals valoritzables i els residus municipals especials
especificats en l’annex 3.
2. La llista de residus admesos podrà ser reduïda a consideració
del Consell quan s’hagi implantat un sistema alternatiu de
recollida selectiva.
3. El Consell Comarcal podrà ampliar la llista de residus admesos
per tal de millorar i optimitzar el servei.
4. No seran admissibles a la deixalleria aquells residus que no es
relacionen a l’annex 3.
Article 21. Dipòsit dels residus per part dels usuaris
Els residus no especials hauran de ser dipositats directament pels
usuaris i de manera selectiva als contenidors específics de cada
categoria de residus, seguint les indicacions establertes i les
directrius determinades pel responsable del servei. No es
dipositarà cap tipus de residu fora del seu lloc corresponent ni en
el recinte exterior.
Article 22. Condicions relatives al lliurament de residus
L’encarregat de la deixalleria haurà d’informar als usuaris sobre
els tipus de residus que s’admeten i la seva disposició, seguint les
indicacions següents i les que pugui establir la normativa vigent.
a) Respecte del vidre: l’usuari dipositarà les ampolles de vidre,
tant el de color com el transparent, en el contenidor tipus iglú, de
color verd. Les ampolles de cava es lliuraran a l’encarregat que
les dipositarà en el contenidor tipus gàbia, procurant que no es
trenquin. Les restes de vidre procedents de portes, finestres, etc.
es dipositaran en el contenidor metàl·lic
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b) Respecte dels envasos de plàstic i dels brics: l’usuari
dipositarà tots els envasos de plàstics i els brics en el mateix
contenidor, i serà l’operari de la deixalleria qui, si s’escau, els
seleccionarà, segons la seva tipologia
c) Respecte als pneumàtics: s’entendran com a pneumàtic només
la coberta de cautxú, assegurant-se que la llanta metàl·lica és
separada prèviament i dipositada en el contenidor adient
d) Respecte les bateries: l’emmagatzematge de bateries és
efectuat en un lloc tancat, ventilat i estanc. Les bateries seran
col·locades de forma que no es vessin els líquids que contenen
e) Respecte els dissolvents, pintures i vernissos: en el moment de
la retirada dels dissolvents, pintures o vernissos recollits, s’han
de prendre les disposicions necessàries per evitar vessaments,
sobre tot en el cas de transvasament de recipient
f) Respecte dels fluorescents i llums de vapor de mercuri: l’usuari
haurà de lliurar a l’encarregat els fluorescents i les làmpades de
mercuri sencers i dins de la funda de cartró corresponent. Es
recullen separadament els fluorescents en forma de tub recte de
les làmpades o fluorescents de formes especials. No s’han
d’admetre a les deixalleries fluorescents d’origen no domèstic
com ara indústries o activitats comercials ni d’empreses de
manteniment o enllumenat públic. En aquests cas, l’industrial o
el titular de l’activitat s’ha de posar en contacte directament amb
el concessionari del servei públic
g) Respecte els frigorífics: no s’admetran frigorífics o altres
aparells amb CFC de procedència no domèstica. En aquest cas,
l’industrial s’ha de posar en contacte directament amb el
concessionari del servei públic
h) Respecte les piles: es recullen separadament les piles botó i les
piles format gran. No s’han d’admetre piles o bateries d’origen
no domèstic. En aquest cas, l’industrial o el titular de l’activitat
s’ha de posar en contacte directament amb el concessionari del
servei públic
i) Respecte els olis minerals: no s’han d’admetre olis minerals
d’origen no domèstic. En aquests cas, l’industrial o el titular de
l’activitat s’ha de posar en contacte directament amb el
concessionari del servei públic. L’usuari lliurarà el residu d’olis
minerals al responsable de la deixalleria. Tan mateix el
contenidor de residus d’oli mineral estarà separat físicament del
contenidor de residus d’oli vegetal per tal d’evitar les barreges
j) Residus especials en petites quantitats: es recolliran els residus
especials en petites quantitats separats en els següents grups:
- Àcids.
- Bases.
- Dissolvents líquids.
- Sòlids/pastosos.
- Fitosanitaris.
- Medicaments i cosmètics.
- Aerosols.
- Productes comburents.
- Productes particulars, no identificats i reactius de laboratori.
- Olis usats.
Aquests residus es dipositaran en contenidors específics sense
efectuar barreges.
Respecte els envasos buits que hagin contingut residus especials
s’emmagatzemaran en el grup de residus especials en petites
quantitats corresponent al residu que hagin contingut.

CAPÍTOL V
Article 23. Disposició de rebuig a l’abocador comarcal
Els usuaris podran dipositar el rebuig que generen directament a
l’abocador comarcal, sempre que es tracti de residus assimilables
a municipals, i  sempre que estiguin al corrent de pagament de les
seves obligacions, prèvia acceptació dels residus per part del
servei comarcal.

CAPÍTOL VI
Règim sancionador

Article 24. Infraccions administratives sancionables
1. Constitueixen infraccions administratives sancionables
d’acord amb el present reglament qualsevol acció o omissió que
infringeix la normativa general o sectorial relativa a les
operacions de gestió de residus municipals que constitueixen
l’objecte d’aquest Reglament.
Article 25. Classificació
1. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
2. Són infraccions molt greus, greus i lleus aquelles descrites en
els articles 68, 69 i 70 de la Llei 6/93, de residus, en la mesura
que s’hi entenguin compresos els supòsits tipificats en aquest
Reglament.
3. Sense perjudici de les infraccions establertes en l’article 70,
constitueixen infraccions administratives lleus les següents Són
infraccions lleus:
a) Dipositar residus en el contenidor que no correspon
b) Dipositar residus al voltant dels contenidors si caben dins del
contenidor corresponent
c) No respectar els dies i/o horaris de recollida de cada fracció
d) Remoure les deixalles dels contenidors i/o dipositar-les fora
dels mateixos
e) No lligar les bosses
f) Lliurar els materials a granel, encara que es lliurin dins d’un
cubell o contenidor
g) No complir les obligacions d’ús i manteniment de l’utillatge
per a la recollida, com ara la neteja
h) No lliurar la fracció orgànica en el cubell facilitat per Consell
Comarcal
i) No seleccionar adequadament les deixalles
j) Entregar les caixes de cartró sense plegar i/o lligar
k) Entregar el paper i cartró sense haver-ne separat prèviament
les altres fraccions dels residus
l) Abandonar residus voluminosos a la via pública
m) Pel que fa a les indústries, dipositar residus fora dels
contenidors, no respectar els horaris i sistema de recollida,
omplir-los en excés i no mantenir-los en bones condicions per al
seu buidatge
n) Dipositar residus al terra de les àrees d’aportació (runa, caixes
de cartró, voluminosos,...)
4. Són infraccions greus:
a) Obstrucció de l’activitat de control o inspectora de
l’Administració
b) Abandonament de qualsevol tipus de residus en punts no
establerts per a la recollida (per exemple, no es poden dipositar
al costat dels iglús, en papereres, a la porta d’altres veïns,
descampats, etc.)
c) Abandonar qualsevol tipus de residus a les vies públiques, als
vorals de les carreteres o en sòl rústic, tal com boscos, rieres,
torrents, etc
d) Fer un mal ús o causar desperfectes en l’utillatge de la
recollida: contenidors, caixes, cubells, etc., i altres actes de
vandalisme contra aquests elements
e) Pel que fa a les indústries, dipositar residus no admesos dins
dels contenidors o entregar-los al servei de recollida comarcal
f) Agafar contenidors de les àrees de reciclatge per a ús particular
sense consentiment del servei comarcal de recollida
g) Abandonar un vehicle a la via pública
h) Incompliment d’obligacions documentals de caràcter
perceptiu
i) Reincidència en infraccions lleus
5. Són infraccions molt greus:
a) Insults, amenaces, agressions al personal del servei comarcal
de gestió de residus
b) Causar desperfectes als béns que integren el servei comarcal
de gestió de residus
c) Reincidència en infraccions greus
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A continuació es mostra un quadre-resum de la classificació de
les sancions.
Infraccions lleus:
- Dipositar residus en el contenidor que no correspon.
- Dipositar residus al voltant dels contenidors si caben dins del
contenidor correponent.
- No respectar els dies i horaris de recollida de cada fracció.
- Remoure les deixalles dels contenidors i/o dipositar-les fora
dels mateixos.
- No lligar les bosses.
- Lliurar els materials a granel, encara que es lliurin dins d’un
cubell o contenidor.
- No complir les obligacions d’ús i manteniment de l’utillatge
per a la recollida, com ara la neteja.
- No lliurar la fracció orgànica en el cubell facilitat pel Consell
Comarcal.
- No seleccionar adequadament les deixalles.
- Entregar les caixes de cartró sense plegar i/o lligar.
- Entragar el paper i cartró sense haver-ne separat prèviament
les altres fraccions dels residus.
- Abandonar residus voluminosos a la via pública.
- Pel que fa a les indústries, dipositar residus fora dels
contenidors, no respectar els horaris i sistema de recollida,
omplir-los en excés i no mantenir-los en bones condicions per
al seu buidatge.
- Dipositar residus al terra de les àrees d’aportació (runa, caices
de cartró, voluminosos...).
Infraccions greus:
- Obstrucció de l’activitat de control o inspectora de
l’Administració.
- Abandonament de qualsevol tipus de residus en unts no
establerts per a la recollida (per exemple, no es poden dipositar
al costat dels iglús, en papereres, a la porta d’altres veïns,
descampats, etc.).
- Abandonar qualsevol tipus de residus a les vies públiques, als
vorals de les carreteres o en sòl rústic, tal com boscos, rieres,
torrents, etc.
- Fer un mal ús o causar desperfectes en l’utillatge de la
recollida: contenidors, caixes, cubelles, etc., i altres actes de
vandalisme contra aquests elements.
- Pel que fa a les indústries, dipositar residus no admesos dins
dels contenidors o entragar-los al servei de recollida comarcal.
- Agafar contenidors de les àrees de reciclatge per a ús
particular sense consentiment del servei comarcal de recollida.
- Abandonar un vehicle a la vida pública.
- Incompliment d’obligacions documentals de caràcter
preceptiu.
- Reincidència en infraccions lleus.
Infraccions molt greus:
- Insults, amenaces, agressions al personal del servei comarcal
de gestió de residus.
- Causar desperfectes als equipaments de gestió de residus.
- Reincidència en infraccions greus.
Article 26. Sancions i quantia
1. Les sancions a imposar són les següents:
a) Multa
b) Suspensió temporal de l’activitat
2. S’estableix una sanció mínima de 120 euros per a les
infraccions lleus tipificades en aquest reglament, que s’aplicarà
en els casos d’habitatges particulars. En el cas dels generadors de
residus comercials la sanció a aplicar serà proporcional a l’import
que han de satisfer per gestionar els seus residus en funció de la
categoria del padró d’escombraries on estigui inclòs
l’establiment en qüestió, prenent com a preu base la categoria 01,
d’habitatge particular, categoria per la qual la sanció mínima a
aplicar serà de 120 euros. En el cas d’establiments comercials i
indústries que tinguin contractat un gestor de residus privat, i no

estiguin adherits al servei de recollida prestat pel Consell
Comarcal, es considerarà la categoria equivalent. La quantia de
les sancions es revisarà periòdicament. Es partirà dels següents
imports:
- Infracció lleu. 120 euros.
- Infracció greu. 360 euros.
- Infracció molt greu. 1.080 euros.
3. En el supòsit anterior, desprès d’efectuar els advertiments
oportuns, es podrà acordar la suspensió temporal de l’activitat.
4. Amb relació a les sancions per a altres infraccions lleus, per a
les greus o les molt greus, així com pel que respecta a la quantia
màxima de les sancions, s’estarà al que disposen els preceptes
escaients del Títol III, Capítol II, de la Llei de residus de
Catalunya.
5. Es podrà acordar la suspensió temporal la prestació dels
serveis, tant si són de recepció obligatòria com no, en el supòsit
d’haver-se iniciat un procediment sancionador per la comissió de
qualsevol de les infraccions tipificades en aquest reglament.
Aquesta suspensió de l’activitat cessarà en el moment que hagi
finalitzat el procediment sancionador.
Article 27. Danys i perjudicis
1. Quan la comissió d’infraccions sancionables o conductes
il·lícites comportin danys i perjudicis als béns de domini públic
que siguin de titularitat del Consell Comarcal o afectin a la via
pública, es requerirà l’infractor perquè de forma immediata
restauri el medi ambient, reculli, tracti i dipositi els residus en
lloc adient i repari el dany o perjudici causat al seu càrrec.
2. Si l’infractor ha estat requerit a restaurar el medi ambient i a
recollir i tractar o dipositar en el lloc adient els residus
abandonats o incorrectament dipositats i incompleix aquesta
obligació, se n’ordenarà l’execució subsidiària.
3. En els supòsits descrits en els apartats anteriors, el Consell
Comarcal durà d’ofici les tasques de restauració del medi, la
recollida, tractament, dipòsit, la reparació o la substitució dels
elements que hagin resultat afectats, per si mateix o mitjançant
persona que determini, a costa de l’infractor.
4. S’estableixen als efectes del que disposa el punt primer es
fixen els següents imports:
- Neteja de la via pública: 120 euros.
- Neteja de tot tipus de béns relacionats amb la gestió comarcal
de residus. Per exemple, desenganxar cartells, eliminar pintades.
200 euros
- Reposició d’elements mobles: import equivalent al preu de
compra incrementat en un 20%.
5. L’import de les despeses, danys i perjudicis s’exigirà a
l’infractor seguint el procediment previst en les normes
reguladores del procediment recaptador en via executiva.
Article 28. Procediment sancionador
1. El procediment sancionador es tramitarà amb subjecció a
l’ordenança reguladora del procediments sancionador vigent,
aprovada Ple del Consell Comarcal. 
2. La potestat sancionadora serà exercida pel gerent del Consell
Comarcal dins dels límits que fixa l’article 75.1 de la Llei 6/93,
de residus, sense perjudici de la iniciació en tot cas de l’expedient
sancionador corresponent.
3. Es designa amb caràcter general com a instructor dels
expedients sancionadors al Secretari del Consell Comarcal.
4. En supòsits d’infracció lleu flagrant, i prèvia constatació dels
fets en la corresponent acta o denúncia a autoritat competent, es
seguirà el procediment abreujat previst en l’article 18 del decret
278/93,d e la Generalitat de Catalunya.
5. Les sancions es graduaran d’acord amb l’establert en l’article
79 i ss. de la Llei de residus.
6. Si l’infractor ha estat requerit pel gerent a restaurar el medi
ambient i a recollir i tractar o dipositar en el lloc adient els
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residus abandonats o incorrectament dipositats i incompleix
aquesta obligació, aplicant-se la sanció que per a aquesta
infracció correspongui.
Article 29. Recursos
1. Contra qualsevol ordre o situació de fet que no tingui la
qualificació d’acte administratiu podrà presentar-se reclamació
davant del gerent del Consell Comarcal.
2. Contra els actes que posin fi a la via administrativa, es podrà
presentar recurs potestatiu de reposició o recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que estableix la normativa sobre
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Article 30. Altres consideracions
1. Les normes del present reglament s’aplicaran per analogia en
supòsits que no hi són expressament regulats i que per la seva
naturalesa entrin dins del seu àmbit d’aplicació.
Els conceptes emprats en el present reglament i no definit de
forma expressa en la mateixa, s’hauran d’entendre en els termes
de les definicions contingudes en els texts de les següents
disposicions legals o reglamentàries següents:
- La Llei 6/93, de 15 de juliol, de residus.
- La Llei 11/97, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos i en
el decret 782/98, de 30 d’abril de desenvolupament i execució de
la mateixa.
- La Llei 10/98, de 21de abril, de residus.
- La Llei 15/03, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/93,
reguladora dels residus.
- La Llei 16/03, de 13 de juny, de finançament de les
infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la
deposició de residus.
- L’ordenança reguladora del procediment sancionador del
Consell Comarcal.
2. Qualsevol supòsit o aspecte no previst en aquest reglament es
regirà per allò previst a la Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora
dels residus, per la Llei 11/97, de 24 d’abril, reguladora
d’envasos i residus d’envasos i el decret 782/98, de 30 d’abril, de
desenvolupament de la mateixa, i altra normativa aplicable.
3. Amb la promulgació del present reglament queda derogada
qualsevol altra que contravingui les disposicions contingudes en
la mateixa.
4. Aquest reglament entrarà en vigor el dia de la seva publicació
íntegra en el BOP i mantindrà la seva vigència mentre no se
n’aprovi la modificació o derogació expressa.

ANNEX 1
Residus objecte de recollida selectiva de residus municipals

d’origen domiciliari
-Residus que cal separar per dipositar als contenidors.
Matèria orgànica.
Sí: restes de fruita i verdura; restes de carn i peix; menjar en mal
estat; ossos i despulles de carn; marró de cafè; restes d’infusions;
serradures; closques de fruits secs i d’ous; restes de plantes i del
jardí; taps de suro; paper de cuina.
No: llaunes, xapes i metalls; plàstics; restes de bricolatge;
tetrabricks; paper d’alumini; bolquers i compreses; pols
d’escombrar; cendra i bruilles de cigarreta; articles de pell; restes
de ceràmica.
Vidre.
Sí: ampolles; pots de vidre.
No: bombetes; fluorescents; miralls; taps d’ampolla; restes de
bricolatge.
Paper/cartró.
Sí: diaris i revistes; llibres i llibretes; cartró plegat; fulls
d’ordinador.
No: paper carbó; paper brut; paper plastificat; paper d’alumini;
flouresent.

Envasos.
Sí: envasos plàstics; envasos metàl·lics; brics; paper d’alumini;
bosses de plàstic; safates de porexpan; esprais de productes no
tóxics.
No: paper carbó; vidre; paper i cartró; envasos de productes
tòxics.

ANNEX 2
Residus comercials

Sí: vidre; matèria orgànica; envasos; paper i cartró.
No: materials barrejats; residus industrials en grans quantitats.

ANNEX 3
Residus admissibles a la deixalleria

Fluorescents i llums de vapor de mercuri; pneumàtics; bateries;
pintures; piles i acumuladors; frigorífics i electrodomèstics amb
CFC; dissolvents i vernissos; olis minerals usats de procedència
de particulars; paper i cartró; vidre; plàtsics; ferralla i metalls;
fustes; tèxtils; ferralla electrònica; runes i restes de construcció
d’obres menors; restes de poda; residus voluminosos.

ANNEX 4
Normes específiques de prestació del servei

Nuclis de població amb recollida porta a porta.
a) El Consell Comarcal entrega a cada habitatge un cubell de 10
litres per dipositar-hi les deixalles orgàniques. Aquest cubell ha
de romandre sempre dins de casa
b) El Consell Comarcal també entrega a cada habitatge un cubell
de 25 litres. Dins d’aquest cubell s’hi han de dipositar les bosses
amb la matèria orgànica i treure al portal dels edificis els dies i
hores indicats per a la seva recollida. Una vegada buidat cal
entrar-lo en espai propi de l’habitatge. El mateix cubell també
s’ha d’utilitzar per treure el rebuig, sens perjudici que es pugui
utilitzar per dipositar-hi altres fraccions de les deixalles. La
reposició d’aquests cubells en cas necessari l’efectua el Consell
Comarcal. La conservació i neteja dels cubells va a càrrec dels
ciutadans als quals s’han cedit en ús
c) Els edificis de més de sis habitatges poden tenir un contenidor
de 120 o de 240 litres per a dipositar-hi les bosses de les diferents
fraccions i treure-les al carrer. D’aquesta manera no cal que cada
habitatge tregui el seu cubell de 25 litres, sinó que amb un sol
recipient es treuen les deixalles de tots els veïns. Si s’han de
reposar ho farà el Consell Comarcal. Una vegada buidat cal
entrar-lo en espai propi de l’edifici. La conservació i neteja dels
contenidors cedits en ús pel Consell Comarcal de la Segarra serà
a càrrec de la comunitat de veïns
d) Els envasos s’han de treure amb bossa en els dies i hores
indicats. Els envasos que no càpiguen a les bosses podran anar
lligats a les mateixes en lliurar-se al servei de recollida. També es
poden lliurar dins del cubell de 25 litres o en el contenidor
comunitari, en cas de disposar-ne
e) El cartró s’ha de plegar i fer-ne farcells lligats. El paper s’ha
de lliurar dins de capses de cartró o en bosses
f) El vidre es dipositarà dins dels contenidors situats en la via
pública
g) Per casos d’emergència es disposa d’àrees de reciclatge, espais
on hi ha ubicats contenidors per a cadascuna de les diferents
fraccions: matèria orgànica, envasos, paper i cartró, vidre, rebuig,
sense perjudici que hi puguin haver recipients i contenidors per
altres fraccions. Els residus s’han de dipositar dins dels
contenidors
h) Recollida de bolquers. Si es volen treure els bolquers cada dia
que hi ha recollida s’han de posar en una bossa a part amb un
adhesiu verd, en lloc visible, que facilita el Consell Comarcal
i) Recollida de voluminosos. Es poden portar a la deixalleria o, si
es truca al Consell Comarcal, es recullen a domicili. Cal deixar-
los a la planta baixa o al portal de l’habitatge els dies i hores
prèviament indicats pel servei. Per quantitats considerables de
voluminosos s’haurà d’abonar el preu públic corresponent
establert en l’ordenança vigent
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j) De forma substitutiva al procediment esmentat per a la
recollida de la fracció orgànica i a petició dels veïns interessats,
la matèria orgànica es podrà reciclar mitjançant
autocompostatge, en la forma i condicions que es determinin
k) Altres fraccions: la resta de residus seran gestionats a través
del servei de deixalleria
Nuclis de població amb recollida amb contenidors.
a) Totes les fraccions es recolliran en els dies i hores fixats pel
servei en contenidors que per a cada fracció s’instal·laran en les
àrees d’aportació. Els elements de contenció (contenidors o
cubells) per a la recollida selectiva de les diferents fraccions,
ubicats a la via pública, s’identificaran de forma cromàtica, el
paper/cartró es dipositarà en els contenidors de color blau, el
vidre es dipositarà en els contenidors de color verd, els envasos i
residus d’envasos es dipositaran en contenidors de color groc.
Tots els elements de contenció disposaran de pictogrames i textos
específics, en els quedi clar l’ús al que són destinats. En casos
excepcionals i per necessitats del servei es podran utilitzar
elements de contenció de colors diferents, sempre disposaran
dels textos i pictogrames adequats
b) A petició dels representants del nucli de població, es podrà
reciclar la matèria orgànica mitjançant autocompostatge, en la
forma i condicions que es determinin
c) Recollida de voluminosos. Es poden portar a la deixalleria o,
si es truca al Consell Comarcal, es recullen a domicili. Cal
deixar-los a la planta baixa o al portal de l’habitatge els dies i
hores prèviament indicats pel servei. Per quantitats considerables
de voluminosos s’haurà d’abonar el preu públic corresponent
establert en l’ordenança vigent
d) L’usuari té l’obligació de tancar la tapa del contenidor, un cop
utilitzat
e) Altres fraccions: La resta de residus comercials seran
gestionats a través del servei de deixalleria

ANNEX 5
Servei comarcal de gestió de residus comercials

Nuclis de població amb recollida porta a porta.
a) El Consell comarcal ha establert un sistema de recollida del
cartró comercial a les poblacions de més de 300 habitants al
portal de cada establiment, exceptuant aquells que resultin
inaccessibles per a la recollida. En aquest darrer cas s’acorda
amb l’establiment en concret el lloc de lliurament
b) Recollida de cartró comercial pel servei porta a porta: els
comerços hauran de dipositar el cartró plegat i lligat a la porta del
seu establiment segons l’horari establert
c) El Consell Comarcal determinarà la freqüència de les
recollides als establiment comercials dels nuclis de població de la
comarca
d) Recollida d’envasos de vidre comercial: els comerços hauran
de dipositar els envasos de vidre als contenidor específics per
aquesta fracció. En aquest tipus de servei de recollida no hi ha
restriccions de dies ni horaris
e) Els establiments/ajuntaments podran disposar de contenidors,
un cop valorada la conveniència per part dels tècnics del Consell
f) Recollida de fracció orgànica: els comerços hauran de dipositar
el cubell o contenidor a la porta del seu establiment els dies i
horaris fixats pel Consell Comarcal
g) La conservació i neteja dels contenidors cedits en ús pel
Consell Comarcal de la Segarra serà a càrrec de l’establiment
h) Envasos lleugers: els comerços hauran de dipositar les bosses
o els contenidors a la porta del seu establiment a partir de les 10
del vespre i entrar-lo en espai propi de l’establiment, una vegada
recollit
i) Rebuig: els comerços hauran de dipositar el contenidor a la
porta del seu establiment a partir de les 10 del vespre i entrar-lo
en espai propi de l’establiment, un vegada recollit

j) No es permès dipositar cartró comercial als contenidors de
rebuig, sinó que caldrà entregar-la al servei de recollida específic
o dipositar-la als contenidors de paper cartró
k) Altres fraccions: la resta de residus comercials seran gestionats
a través del servei de deixalleria, en cas possible, o si no
mitjançant un gestor autoritzat
Nuclis de població amb recollida amb contenidors.
a) Totes les fraccions es recolliran en els dies i hores fixats pel
servei en contenidors que per a cada fracció s’instal·laran en les
àrees d’aportació. Els elements de contenció (contenidors o
cubells) per a la recollida selectiva de les diferents fraccions,
ubicats a la via pública, s’identificaran de forma cromàtica, el
paper/cartró es dipositarà en els contenidors de color blau, el
vidre es dipositarà en els contenidors de color verd, els envasos i
residus d’envasos es dipositaran en contenidors de color groc.
Tots els elements de contenció disposaran de pictogrames i textos
específics, en els quedi clar l’ús al que són destinats. En casos
excepcionals i per necessitats del servei es podran utilitzar
elements de contenció de colors diferents, sempre disposaran
dels textos i pictogrames adequats
b) A petició dels representants del nucli de població, es podrà
reciclar la matèria orgànica mitjançant autocompostatge, en la
forma i condicions que es determinin
f) Recollida de voluminosos. Els establiments comercials poden
portar els trastos vells i altres voluminosos a la deixalleria
g) L’usuari té l’obligació de tancar la tapa del contenidor, un cop
utilitzat
h) Altres fraccions: la resta de residus comercials seran gestionats
a través del servei de deixalleria, en cas possible, o si no
mitjançant un gestor autoritzat

− ♦ −

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LLEIDA
DIRECCIÓ DE SERVEIS

RECURSOS HUMANS, SEGURETAT,
CONTRACTACIÓ I SERVEIS JURÍDICS

EXPEDIENT 117/05
EDICTE 8136
1. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament de Lleida
b) Contractació
c) Expedient número 117/05
2. Objecte del contracte
a) Arrendament d’un vehicle portafèretres per a servei de la
Paeria
b) Lloc de lliurament: Lleida
c) Termini: 72 mesos
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Ordinari
b) Obert
c) Concurs
4. Pressupost base de licitació
A determinar pel licitador, d’acord amb l’article 3 del plec de
clàusules particulars.
5. Garanties
Provisional: 900 euros.
Definitiva: el 4% del preu d’adjudicació del contracte,
considerant com a tal l’import referit al total del temps de
vigència del contracte.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Documentació: Ajuntament de Lleida, edifici Col·legi
d’Arquitectes, carrer Clavell, s/n, telèfon 973 70 03 00, extensió
1132, de 9 hores a 14 hores
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b) Plaça Paeria, número 11, edifici Pal·las, 1a planta
c) Lleida 25071
d) Telèfon 973 70 03 07
e) Fa 973 70 04 73
f) Data límit per obtenir la documentació i la informació: fins
l’últim dia de presentació d’ofertes
7. Requisits específics del contractista
No se’n demanen.
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds per participar-hi
a) Data límit per presentar-la: fins a les 13 hores del 20è dia hàbil
a partir del següent a la publicació de l’anunci en el BOP. En cas
que l’últim dia de presentació coincideixi en dissabte o festiu, es
prorrogarà el termini de presentació fins el primer dia hàbil
següent.
b) Documentació que s’ha de presentar: la que s’exigeix en la
clàusula setena del plec de clàusules particulars i tècniques
c) Lloc on s’ha de presentar: registre General de la Corporació
(edifici Pal·las, planta baixa). Plaça Paeria, número 11 25071
Lleida
9. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Excm. Ajuntament de Lleida
b) Domicili: plaça Paeria, número 11
c) Localitat: Lleida
d) Data: al dia següent hàbil a l’acabament del termini de
presentació de proposicions. Si aquest fos en dissabte o festiu, es
traslladaria al següent dia hàbil
e) Hora: a les 13 hores
10. Altres informacions
S’exposa al públic el plec de clàusules particulars i tècniques
durant el termini de 20 dies.
Tota vegada que les notificacions de l’adjudicació del contracte
es realitzaran mitjançant fax, els licitadors hauran de fer constar
en les seves ofertes el número de fax i telèfon.
11. Despeses dels anuncis
Aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Lleida, 5 d’octubre de 2005
La tinent d’Alcaldia, Maria Burgués i Bargués

− ♦ −

AJUNTAMENT DE CERVERA
EDICTE 7957
El Ple de la Paeria de Cervera, reunit en data 29/07/05, acorda:
Primer. Posar els noms que a continuació es detallen als nous
carrers que formen part del pla parcial zona industrial de l’entorn
d’europerfil de Cervera, tal i com es detallen al plànol adjunt:
Av. d’Osona.
Av. del Berguedà.
Av. del Ripollès.
Segon. Modificar el nom del carrer anomenat “Baixada de Sant
Magí” (carrer del conservatori) pel nom de carrer Mestre Emili
Pujol.
Tercer. Donar nom als carrers de l’entorn del sindicat:
L’ubicat al costat del Sindicat: carrer César Martinell i Brunet
Carrer de vianants (peatonal): Passatge del Sindicat Agrícola.
Segon. Acordar la ubicació dels carrers tal i com s’indica en el
plànol adjunt. I aprovar la numeració de les finques.
Tercer. Aprovar inicialment aquesta nominació i ubicació.
Quart. Sotmetre el present acord a informació pública pel termini
de 20 dies mitjançant edicte al BOP i al tauler d’anuncis
municipals, a l’efecte de que qualsevol persona interessada pugui
presentar les al·legacions í observacions que consideri
convenient, fent-hi constar que si transcorregut aquest termini i
no s’ha formulat cap al·legació, aquest acord quedarà aprovat
definitivament.
Cinquè. Una vegada aprovat definitivament s’han de col·locar les
plaques dels carrers per a que quedin ben identificats i comunicar
als interessats, entre altres als residents, a l’oficina de correus, a

l’empresa municipal d’aigües i al departament de padró
municipal.
El que es fa públic per a general coneixement.
El paer en cap en funcions, Jaume Niubò Solà

− ♦ −

AJUNTAMENT DE CERVERA
EDICTE 8133
Havent-se sol·licitat llicència ambiental per l’activitat que a
continuació s’indica: 
Titular: Iberspa, SL
Activitat: annex: II.1 apartat: 5 Subapartat: 17a. Fabricació de
productes de matèries plàstiques termoestables
Situació: Avinguda del Pla d’Urgell núm. 2, 4, 6 i 8
Se sotmet a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, a
partir de l’endemà de la data de publicació del present edicte,
conforme el disposat a l’article 28 de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i a
l’article 43 del Reglament general que la desplega, aprovat pel
Decret 136/1999, de 18 de maig, als efectes que les persones que
es considerin afectades puguin examinar l’expedient a les
oficines de l’Ajuntament i presentar les reclamacions o
al·legacions que considerin oportunes.
El que es fa públic per a general coneixement.
Cervera, 4 d’octubre de 2005
El paer en cap, Salvador Bordes i Balcells

− ♦ −

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
ANUNCI 7174
SE-IMM-2005/008.
La Junta de Govern local, en sessió de 22-8-05, va acordar iniciar
l’expedient per a cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya
la finca situada al Pati Palau, 6 (referència cadastral
3507106CG7930N0001QZ) per tal que hi faci les dependències
del govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu. En compliment del
que disposa l’article 49 del Reglament del patrimoni dels ens
locals es sotmet a informació pública durant el termini de 30 dies
per tal que s’hi puguin presentat al·legacions.
La Seu d’Urgell, 26 d’agost del 2005
L’alcalde, Jordi Ausàs Coll

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALÀS I CERC
EDICTE 8104
Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26
de setembre de 2005, es va aprovar el padró fiscal corresponent
a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de l’exercici de
2005.
El padró fiscal s’exposa al públic pel termini d’un mes, des de
l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de
la Província, i està a disposició dels interessats a la Secretaria de
l’Ajuntament en hores d’oficina.
Atès el que disposen els articles 124.3 de la Llei general
tributària i l’article 14.4 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 podrà interposar recurs de
reposició, previ al contenciós-administratiu, davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic del
padró fiscal.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat presumptament si
transcorre un mes des de la seva interposició sense que es
notifiqui la seva resolució. Contra la desestimació del recurs de
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reposició es podrà interposar recurs contenciós-administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini
de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de
l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap
acord resolutori, en el termini de 6 mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat pressumptament.
Tot això, d’acord amb l’establert pels article 8.1 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa. No obstant, es podrà interposar
qualsevol altre recurs si es considera oportú.
Alàs, 28 de setembre de 2005
L’alcalde, Bartomeu Majoral Moliné

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALÀS I CERC
ANUNCI 8105

Calendari de cobrança d’un Padró
Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26
de setembre de 2005, es va aprovar el padró fiscal corresponent
a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de l’exercici de
2005.
La recaptació en voluntària s’efectuarà del dia 1 d’octubre de
2005 al dia 30 de novembre de 2005.
El pagament es podrà efectuar mitjançant l’ingrès del deute a
l’oficina 0018 (carrer Josep Zulueta, 12. La Seu d’Urgell) de “La
Caixa”. L’avís de pagament es trametrà al domicili fiscal dels
contribuents. La no recepció del document o la seva recepció fora
del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins
del període fixat anteriorment.
Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin
sol.licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la
corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de
pagament.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el
període executiu, que determina la meritació del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb
l’establert a l’article 127 de la Llei general tributària. Es satisfarà
el recàrrec de constrenyiment del 10% fins que no hagi estat
notificada la providència de constrenyiment. Després d’aquesta
data, s’exigirà el recàrrec del 20% de l’import del deute no
ingressat i els interessos de demora.
Alàs, 28 de setembre de 2005
L’alcalde, Bartomeu Majoral Moliné

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
EDICTE 8134
Aprovació de padrons fiscals i període de cobrament voluntari
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de setembre de 2005, va
aprovar els següents padrons fiscals corresponent a l’exercici
2005.
Padró de la taxa per la prestació del servei de recollida
d’escombraries. Exercici 2005. 2n període.
Padró de la taxa del cementiri municipal. 2005.
Aquests padrons fiscals s’exposen al públic durant el termini
d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el
Butlletí Oficial de la Província, i estan a disposició dels
interessats a la Secretaria d’aquest Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article 14.2.c)
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de les hisendes locals, es notifiquen
col·lectivament els rebuts derivats d’aquests padrons.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ

al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de
la finalització del termini d’exposició al públic dels padrons
fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un
mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva
resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori
del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori,
en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb
l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Període de pagament dels rebuts
El termini de pagament en període voluntari serà des del dia 15
d’octubre de 2005 i fins el dia 15 de desembre de 2005 (ambdós
inclosos).
Transcorregut el període de pagament voluntari, s’iniciarà el
període executiu, que determina la meritació del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per
100 fins que no hagi estat notificada la providència de
constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec de
constrenyiment reduït que serà del 10 per 100 de l’import del
deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels
terminis establerts en la providència de constrenyiment. 
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà
exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que serà del 20
per cent de l’import del deute no ingressat més els interessos de
demora. 
Formes de pagament
El pagament es podrà dur a terme:
1. En efectiu, a les dependències municipals, situades al c/ Sitjar
núm. 2 (Alcoletge), en hores d’oficina.
2. A les entitats financeres col·laboradores mitjançant document
cobratori que serà tramès per correu al domicili fiscal dels
contribuents o podrà ser recollit en les dependències municipals
situades al carrer citat amb anterioritat, fent exprés advertiment
que la no recepció per correu del document o la seva recepció
fora del període voluntari no eximeix del pagament del rebut dins
del període fixat anteriorment.
3. Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que
s’haurà de comunicar anticipadament a les dependències
municipals.
Alcoletge, 4 d’octubre de 2005
L’alcaldessa, Rosa del Carme Camps i Cortassa

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
EDICTE 8171
Aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió de 29 de setembre de
2005, el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la subhasta pública per a l’alienació d’una finca de titularitat
municipal i naturalesa rústica situada a la Partida Camí de Lleida
d’Alcoletge, d’una superfície de 31.816 m2 i, atès el que preveu
l’art. 277 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i disposicions concordants, s’exposa al públic pel
termini de vint dies hàbils, als efectes de presentació de possibles
reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia la subhasta pública, si bé
condicionada al que disposa l’art. 122.2 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d’Alcoletge
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte
Constitueix l’objecte del contracte l’alienació, mitjançant
subhasta pública del bé immoble de propietat municipal següent: 
Rústica: peça de terra, al terme d’Alcoletge, partida camí de
Lleida. Procedent de segregació de la parcel·la 80 del polígon 10;
de forma irregular, classificada de sòl no urbanitzable (clau 6), de
superfície tres hectàrees, divuit àrees i setze centiàrees (31.816
m2).
Confronta: 
Al nord, amb Compañía Leridana de Congelación, S.A.
Al sud, amb resta de finca matriu, propietat de l’Ajuntament
d’Alcoletge de la qual es segrega. 
A l’est, part amb Hidecer, SL per adquisició de finca urbana,
industrial, de titularitat municipal, adoptat en sessió plenària de
15 de juliol de 2005; part amb camí del Pla Negret i, mitjançant
camí del Pla Negret, amb Explotaciones Ganaderas Torrecortasa,
S.A. (polígon 9, parcel·la 59) i, part, amb la resta de finca matriu,
propietat de l’Ajuntament, de la qual es segrega. 
A l’oest, part amb Francisco Seuma Cortasa (polígon 10,
parcel·la 78) i part amb Cafisol, S.A. (polígon 10, parcel·la 142).
Classe d’aprofitament: pasturatge.
Pertany en ple de domini i possessió a l’Ajuntament d’Alcoletge,
en concepte de béns patrimonials, per títol gratuït i per
prescripció immemorial superior als trenta anys. 
Lliure d’arrendataris.
Lliure de càrregues i gravàmens, a excepció de:
Altres càrregues: servitud de pas de gasoducte que consta descrit
a la finca matriu.
Valor de venda de la finca actualitzat: dos-cents vint-i-dos mil
set-cents dotze euros (222.712 euros), impostos a part. 
Aquesta parcel·la s’identifica al plànol annex 
Es correspon amb la finca inscrita al Registre de la Propietat
núm. 2 de Lleida, tom 460, llibre 8 d’Alcoletge, foli 214, finca
1093.
Pendent d’inscripció com a finca independent.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: subhasta
4. Tipus de licitació
El tipus de licitació es fixa en dos-cents vint-i-dos mil set-cents
dotze euros (222.712 euros), impostos a part.
Aquest tipus serà millorable a l’alça pels licitadors.
5. Garanties
a) Garantia provisional: 4.454, 24 euros, equivalents al 2% del
tipus de licitació
b) Garantia definitiva: no s’exigeix
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat : Ajuntament d’Alcoletge
b) Domicili: c/Sitjar, 2
c) Localitat i codi postal: Alcoletge 25660
d) Telèfon: 973 196011
e) Fax: 973 196065
7. Presentació d’ofertes
a) Data límit de la presentació: vint-i-sis (26) dies naturals
posteriors al de la darrera publicació d’aquest edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida o al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en horari d’oficina (de 8 a 15 hores, de
dilluns a divendres)
Si el darrer dia fos dissabte o festiu, es prorrogaria fins el primer
dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: la que es detalla a la clàusula VIIIa
del plec de clàusules administratives particulars
c) Lloc de presentació: el que s’indica al punt 6è d’aquest edicte
8. Obertura de les ofertes
L’acte públic d’obertura de les proposicions econòmiques es farà

a la sala d’actes de la Corporació, a les 14 hores del dia que en
faci sis o, si aquest és festiu o dissabte, el primer dia hàbil
següent, comptat a partir de l’endemà del d’acabament del
termini de presentació de proposicions. 
9. Despeses
Seran a càrrec de l’adjudicatari el pagament de les despeses
següents: 
- L’import dels anuncis de licitació. A aquests efectes s’inclouen
els anuncis relatius a l’aprovació i publicació del plec de
clàusules així com a la publicació de l’acord d’adjudicació de la
subhasta, als diferents diaris oficials (BOP i DOGC) on es faci la
publicació. 
- Els impostos que procedeixin d’acord amb l’operació
realitzada.
- Les despeses de formalització de l’escriptura pública que es
refereixin a l’acord de compravenda. 
- Les despeses d’inscripció registral, que es refereixin a l’acord
de compravenda. 
Alcoletge, 4 d’octubre de 2005
L’alcaldessa, Rosa del Carme Camps i Cortassa

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALMACELLES
EDICTE 8082
Atès que per acord del Ple de la Corporació, de data 29 de
setembre de 2005, es va aprovar inicialment la ratificació de la
modificació del pressupost de la Corporació 2/05, de suplement
de crèdit i crèdit extraordinari fent ús de nous i majors ingressos
(supleix l’aprovada en el Ple de 28 de juliol de 2005), s’acorda
sotmetre-ho al tràmit d’informació pública durant el termini de
15 dies, comptador des del dia següent al de la publicació
d’aquest edicte al BOP, a fi que es presentin les al·legacions o
reclamacions que s’estimin pertinents, restant aprovat
definitivament si no se’n presenten.
Almacelles, 4 d’octubre de 2005
L’alcalde, Josep Ibarz Gilart

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALMACELLES
EDICTE 8083
Atès que per acord del Ple de la Corporació, de data 29 de
setembre de 2005, es va aprovar inicialment la modificació del
pressupost del Patronat Municipal d’Avis 1/05, de transferència
entre partides, s’acorda sotmetre-ho al tràmit d’informació
pública durant el termini de 15 dies, comptador des del dia
següent al de la publicació d’aquest edicte al BOP, a fi que es
presentin les al·legacions o reclamacions que s’estimin
pertinents, restant aprovat definitivament si no se’n presenten.
Almacelles, 4 d’octubre de 2005
L’alcalde, Josep Ibarz Gilart

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALMACELLES
EDICTE 8084
Atès que per acord del Ple de la Corporació, de data 29 de
setembre de 2005, es va aprovar inicialment la modificació del
pressupost de la Corporació 3/05, de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari fent ús de nous i majors ingressos, s’acorda
sotmetre-ho al tràmit d’informació pública durant el termini de
15 dies, comptador des del dia següent al de la publicació
d’aquest edicte al BOP, a fi que es presentin les al·legacions o
reclamacions que s’estimin pertinents, restant aprovat
definitivament si no se’n presenten.
Almacelles, 4 d’octubre de 2005
L’alcalde, Josep Ibarz Gilart

− ♦ −
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AJUNTAMENT D’ALMACELLES
EDICTE 8085

Atès que per acord del Ple de la Corporació, de data 29 de
setembre de 2005, es va aprovar inicialment la modificació del
pressupost del Patronat Municipal d’Esports 2/05, de suplement
de crèdit finançat amb romanent líquid de Tresoreria, s’acorda
sotmetre-ho al tràmit d’informació pública durant el termini de

15 dies, comptador des del dia següent al de la publicació
d’aquest edicte al BOP, a fi que es presentin les al·legacions o
reclamacions que s’estimin pertinents, restant aprovat
definitivament si no se’n presenten.
Almacelles, 4 d’octubre de 2005
L’alcalde, Josep Ibarz Gilart

− ♦ −
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AJUNTAMENT D’ALMENAR
ANUNCI 7937
En compliment del que preveu l’art. 169 del RDLeg 2/2004, s’insereix tot seguit el resum per capítols de l’estat de consolidació del
pressupost de l’exercici 2005.
Almenar, 28 de setembre de 2005
L’alcalde, Pasqual Izquierdo Torres

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS
ANY 2005

Pressupost d’ingressos
E.M. DE

ENTITAT LOCAL DISTRIBUCIÓ
CAP. DENOMINACIÓ IMPORT D’ENERGIA TOTAL ELIMINACIONS CONSOLIDACIÓ

1,00 Impostos directes 662.473,00 0,00 662.473,00 662.473,00
2,00 Impostos indirectes 68.000,00 0,00 68.000,00 68.000,00
3,00 Taxes i altres ingressos 5.122.452,14 718.900,00 5.841.352,14 298.445,70 5.542.906,44
4,00 Transferències corrents 495.000,00 0,00 495.000,00 495.000,00
5,00 Ingressos patrimonials 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00
6,00 Alienació d’inversions 0,00 0,00 0,00 0,00
7,00 Transferències de capital 431.000,55 0,00 431.000,55 431.000,55
8,00 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 Passius financers 1.372.919,51 0,00 1.372.919,51 1.372.919,51

Total 8.158.445,20 718.900,00 8.877.345,20 298.445,70 8.578.899,50
E.M. DE

ENTITAT LOCAL DISTRIBUCIÓ
CAP. DENOMINACIÓ IMPORT D’ENERGIA TOTAL ELIMINACIONS CONSOLIDACIÓ
1,00 Despeses de personal 590.750,00 590.750,00 590.750,00
2,00 Despeses béns corrents i serveis 973.705,79 658.065,30 1.631.771,09 298.445,70 1.333.325,39
3,00 Despeses financeres 22.020,17 22.020,17 22.020,17
4,00 Transferències corrents 34.800,00 34.800,00 34.800,00
6,00 Inversions reals 6.479.322,20 60.834,70 6.540.156,90 6.540.156,90
7,00 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00
8,00 Actius financers 0,00 0,00 0,00
9,00 Passius financers 57.847,04 57.847,04 57.847,04

Total 8.158.445,20 718.900,00 8.877.345,20 298.445,70 8.578.899,50

− ♦ −

AJUNTAMENT DE BELLPUIG
EDICTE 8122

La Junta de Govern Local de data quatre d’octubre 2005, va
aprovar el padró de contribuents de la taxa d’escombraries i
cementiri municipal de l’any 2005
El padró fiscal s’exposa al públic pel termini d’un mes, des de
l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de
la Província, i es troba a disposició dels interessats en la
Secretaria d’aquest Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article 14.2.c)
del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova
el Text refós de la llei de les hisendes locals, es notifiquen
col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ
el contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, pel període d’un mes a comptar des de l’endemà de la
finalització del termini d’exposició al públic dels padrons fiscals.
L’esmenta’t recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des
de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós

Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori
del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori,
en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb
l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la llei 29/98 de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
El termini de pagament en període voluntari serà des de el dia 4
de novembre de 2005 al 4 de gener de 2006. Transcorregut el
període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu,
que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i del
interessos de demora. En aquest sentit se satisfarà el recàrrec
executiu que serà del 5% fins que no hagi estat notificada la
providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el
recàrrec de constrenyiment reduït que serà del 10% del import
del deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins
dels terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà
exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que serà del 20%
del import del deute no ingressat més els interessos de demora. 
El pagament es podrà dur a terme:
1. En efectiu, a les dependències municipals, situades al carrer
Homenatge a la Vellesa, 6 en hores d’oficina, de 9 a 14 hores tots
els dies feiners.
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2. A l’entitat financera col·laborada “La Caixa” mitjançant
document cobrador que serà tramés per correu al domicili fiscal
dels contribuents o podrà ser recollit en les dependències
municipals situades al carrer citat amb anterioritat, fent exprés
advertiment que la no recepció per correu del document o la seva
recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament
del rebut dins del període fixat anteriorment. 
3. Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que
s’haurà de comunicar anticipadament a les dependències
municipals.
Bellpuig, 5 d’octubre de 2005
L’alcalde, Josep Pont Sans

− ♦ −

AJUNTAMENT DE BELLPUIG
ANUNCI 8128
Es fa públic, per a coneixement general, que el Junta de Govern
local de l’Ajuntament, reunit en sessió de data 4-10-05, ha
adjudicat mitjançant subhasta pública el contracte de venda del
bé immoble propietat d’aquest Ajuntament que tot seguit es
transcriu.
1. Entitat adjudicadora: Junta de Govern local.
a) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria municipal
2. Objecte del contracte
a) descripció de l’objecte:
Contracte de venda en finca situada al carrer Espígol, s/n de
Bellpuig de 1.008 m2 de superfície
b) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de
licitació: BOP Lleida, 92, de 7 de juliol de 2005
3. Adjudicació
a) Data: 4 d’octubre de 2005
b) Adjudicatari: Construccions E. Casals SL
c) Preu de l’adjudicació: 163.000 euros (impostos a part)
Bellpuig, 5 d’octubre de 2005
L’alcalde, Josep Pont i Sans

− ♦ −

AJUNTAMENT DE BELLVÍS
EDICTE 8129
La Junta de Govern local de l’Ajuntament de Bellvís, reunida en
data 22 de setembre de 2005, ha aprovat el padró fiscal,
corresponent a l’any 2005, de la taxa de recollida d’escombraries
i la taxa de conservació del cementiri, així com el padró fiscal
corresponent al primer trimestre de 2005 de la taxa de
subministrament d’aigua i la taxa de clavegueram; els quals
resten exposats al públic durant el termini d’un mes, des de
l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de
la Província, i estan a disposició dels interessats a la Secretaria
d’aquest Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/03,
de 17 de desembre, general tributària i l’article 14.2.c) del Reial
decret legislatiu 2/04, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de les hisendes locals, es notifiquen col·lectivament els
rebuts derivats d’aquests padrons.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de
la finalització del termini d’exposició al públic dels padrons
fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un
mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva
resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori

del recurs de reposició, i si no es notifiqués cap acord resolutori,
en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb
l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
El termini de cobrament, en voluntària, serà de dos mesos a
comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al
BOP.
Transcorregut aquest termini en voluntària, els deutes seran
exigits en període executiu i meritaran el recàrrec d’apremi i els
interessos de demora que pertoquin i, en el seu cas, les costes que
es produeixin.
Bellvís, 30 de setembre de 2005
L’alcalde, Francesc Fabregat i Talarn

− ♦ −

AJUNTAMENT DE CANEJÁN
EDICTE 8156
Aprovat pel Ple d’aquesta Corporació municipal, amb data 1
d’agost de 2005, el projecte de l’obra de pavimentació dels
carrers a Sant Joan de Torán, redactat per l’arquitecte senyor
Jesús Filloy Míguez, amb un pressupost de 32.690,73 euros, se
sotmet a informació pública per un termini de 30 dies, a efectes
de formulació d’al·legacions.
Caneján, 5 d’octubre de 2005
L’alcalde, Joan Carles Lastera

− ♦ −

AJUNTAMENT DE CANEJÁN
ANUNCI LICITACIÓ 8184
Resolució de l’Ajuntament de Caneján, per la qual s’anuncia la
contractació de l’obra “Modificació de l’alimentació a la xarxa
de distribució elèctrica de Caneján”, per a subhasta procediment
obert.
De conformitat amb el que disposa l’article 79 de la LCAP,
s’anuncia subhasta, per procediment obert, per adjudicar l’obra
de pavimentació de carrers a Pradet, i simultàniament se sotmet
a informació pública el plec de clàusules administratives, de
conformitat amb el següent contingut:
I. Objecte del contracte. És objecte del contracte la modificació
de l’alimentació a la red de distribució elèctrica de Caneján.
II. Durada del contracte. 2 mesos.
III. Tipus de licitació. 22.145,76 euros.
IV. Publicitat dels plecs. Seran de manifest tots els dies hàbils a
la Secretaria general de la Corporació.
V. Garanties. La provisional serà del 2% de tipus de licitació i la
definitiva el 4% de l’import d’adjudicació.
VI. Exposició plec de clàusules administratives particulars.
Durant els vuit primers dies hàbils, següents a la publicació
d’aquest anunci, en tot suspendre la licitació en cas
d’impugnació.
VII. Presentació de proposicions. Durant els 13 dies naturals
següents a la darrera publicació de l’anunci de licitació.
VIII. Model de proposició. El recollit al plec de clàusules.
Caneján, 5 d’octubre de 2005
L’alcalde, Joan Carles Lastera Alcalde

− ♦ −

AJUNTAMENT DE CANEJÁN
EDICTE 8189
Aprovat pel Ple d’aquesta Corporació municipal, amb data 12 de
setembre de 2005, el projecte de l’obra d’instal·lació
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d’enllumenat  públic a Caneján, redactat per l’enginyer senyor
Daniel Clemente Casado, amb un pressupost de 41.474,47 euros,
se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies, a
efectes de formulació d’al·legacions.
Caneján, 5 d’octubre de 2005
L’alcalde, Joan Carles Lastera

− ♦ −

AJUNTAMENT DE CASTELLNOU DE SEANA
EDICTE 7947
Als efectes del que disposen els articles 169 i 177 del TRLRHL
i l’art. 20.3 amb relació amb l’article 38.2 del Reial decret
500/1990 es fa públic que aquest Ajuntament, en la sessió
plenària de data 19 d’agost de 2005, va aprovar l’expedient de
modificació de crèdit número 1 del pressupost de 2004, tramitat
per mitjà de romanent líquid de tresoreria, segons anunci publicat
al Butlletí Oficial de la Província núm. 116, de 25 d’agost de
2005. La modificació de crèdit 1/04 és definitiva atès que en el
termini legal no s’han presentat reclamacions.
A aquests efectes es fa públic l’expedient resumit per capítols:

ESTAT DE DESPESES
CAP. DENOMIN. CRÈDIT MODIFICACIÓ CRÈDIT

INICIAL DEFINITIU

1 Desp. personal 93.905,00 9.156,10 103.061,10
2 Desp. béns cts serv. 248.432,00 50.148,17 298.580,17
3 Desp. financeres 5.038,00 0,00 5.038,00
4 Transferències corrents 4.844,00 1.730,44 6.574,44
6 Inversions reals 592.133,00 477,48 592.610,48
9 Passius financers 4.948,00 0,00 4.948,00
Total 960.300,00 61.512,19 1.021.812,19

ESTAT D’INGRESSOS
CAP. DENOMIN. CRÈDIT MODIFICACIÓ CRÈDIT

INICIAL DEFINITIU
1 Impostos directes 162.000,00 0 162.000,00
2 Impostos indirectes 10.000,00 0 10.000,00
3 Taxes i altres ingr. 110.021,00 0 110.021,00
4 Transferències corrents 152.007,00 0 152.007,00
5 Ingressos patrimonials 23.798,00 0 23.798,00
7 Transferències capital 502.474,00 0 502.474,00
8 Actius financers 0 61.512,19 61.512,19
Total 960.300,00 61.512,19 1.021.812,19
Castellnou de Seana, 23 de setembre de 2005
L’alcalde, Francesc Niubò Sellarés

− ♦ −

AJUNTAMENT DE GAVET DE LA CONCA
EDICTE 7949
D’acord amb el que disposa l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, l’art. 406.3 del RDL 781/1986 de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, i l’article 193 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic,
el compte general anual de l’Ajuntament corresponent a
l’exercici econòmic de 2004 i l’informe de la Comissió Especial
de Comptes, documents que es troben a les oficines municipals,
on podran examinar-se durant quinze dies a partir del següent a
la publicació d’aquest edicte, i durant aquest termini i vuit dies
més admetran les objeccions i observacions que es creguin
convenients formular-se per escrit, les quals seran examinades
per l’esmentada Comissió, que practicarà totes les
comprovacions que cregui necessàries, emetent nou informe.
El compte general anual que se sotmet a informació pública,
consta de:
- Balanç de situació.
- Compte de resultats.

- Estat de l’origen i l’aplicació de fons i quadre de finançament
anual.
- Liquidació de pressupost.
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a pagar
procedents de pressupostos tancats.
- Estat dels compromisos de despesa adquirits amb càrrec a
exercicis futurs.
- Estat de tresoreria.
- Immobilitzat: altes, baixes, i amortitzacions.
- Estat de deutors (pressupostaris i no pressupostaris).
- Estat de creditors (pressupostaris i no pressupostaris).
- Balanç inicial.
- Acta d’arqueig a final de l’exercici i conciliació.
Gavet de la Conca, 1 de setembre de 2005
L’alcalde, Josep Durany i Galera

− ♦ −

AJUNTAMENT DE GOLMÉS
EDICTE 8101

Aprovació de padrons fiscals i període de cobrament
en voluntària

Aprovació dels padrons
Per acord el Ple, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de
2005, s’ha aprovat el següent padró fiscal corresponent a
l’exercici de l’any 2005.
- Padró corresponent a escombraries, clavegueram i cementiri de
l’any 2005.
- Padró de l’aigua de l’any 2005.
El padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des
de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial
de la Província, i està a disposició dels interessats en la
Secretaria d’aquest Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/03,
de 17 de desembre, general tributària i l’article 14.2.c) del Reial
decret legislatiu 2/04, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de les hisendes locals, es notifiquen col·lectivament els
rebuts derivats d’aquest padró.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori
del recurs de reposició; i sinó es notifiqués cap acord resolutori,
en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb
l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Període de pagament dels rebuts
El termini de pagament en període voluntari serà des del dia
següent al que finalitzi el període d’informació pública del padró
fins a un termini de tres mesos.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el
període executiu, que determina la meritació del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per
100 fins que no hagi estat notificada la providència de
constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec
d’apremi reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no
ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis
establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà
exigible el recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20% de
l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.
Formes de pagament
El pagament es podrá dur a terme:
1. En efectiu, a les dependències municipals, situades al carrer
Portal, l en hores d’oficina.
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2. A les entitats financeres col·laboradores mitjançant document
cobratori que serà tramès per correu al domicili fiscal dels
contribuents o podrà ser recollit en les dependències municipals
situades al carrer citat amb anterioritat, fent exprés advertiment
que la no recepció per correu del document o la seva recepció
fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut
dins del període fixat anteriorment.
3. Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que
s’haurà de comunicar anticipadament a les dependències
municipals.
Golmés, 3 d’octubre de 2005
L’alcalde, Josep M. Palau i Palau

− ♦ −

AJUNTAMENT DE LA GUINGUETA
ANUNCI DE LICITACIÓ 8174
Òrgan de contractació: Ple de l’Ajuntament.
Modalitat d’adjudicació: Expedient ordinari per procediment
obert, mitjançant la forma de concurs.
Aprovats per aquest Ajuntament els plecs de clàusules
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 l’article 270 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, s’exposa
al públic per un termini de 15 dies hàbils, a efectes de presentació
de reclamacions.
Simultàniament s’anuncia el concurs, si bé condicionat a allò que
disposa l’art. 122.2 del RDL 781/86, de 18 d’abril.
Núm. 1
Títol de l’obra: reparació i consolidació de l’església de Sant
Joan Evangelista de Burgo.
Pressupost total: 47.611,06
Termini d’execució: 2 mesos.
Fiança provisional: 892,22 euros.
Núm. 2
Títol de l’obra: instal·lació d’una línia elèctrica de BT al
repetidor de TV3 d’Escart.
Pressupost total: 32.304,76 euros
Termini d’execució: 2 mesos.
Fiança provisional: 646,09 euros.
Lloc i adreça on s’han de presentar les proposicions:
Ajuntament de La Guingueta, carrer carretera, s/n, 25597 la
Guingueta.
Projecte 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 naturals següents a la publicació d’aquest
anunci al BOP, fins a les 14 hores del dia en què acabi l’esmentat
termini. En cas de ser dissabte o festiu es prorrogarà la
presentació fins al primer dia hàbil següent.
Criteris de selecció, documentació i model de proposició: Són els
establerts al plec de clàusules administratives.
La Guingueta, 5 d’octubre de 2005
L’alcaldessa, Raquel Cases Blasi

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ISONA I CONCA DELLÀ
EDICTE 8102
L’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà, en la sessió extraordinària
del dia 29 de setembre de 2005, va acordar aprovar inicialment
els projectes tècnics de les obres següents:
Pavimentació i noves infrastructures a l’accés del nucli de
Figuerola d’Orcau.
Pressupost: 180.437,01 euros.
Autor: Salvador Martínez Boneu.

Pavimentació de la plaça Major al nucli d’Orcau.
Pressupost: 47.918,23 euros.
Autor: Salvador Martínez Boneu.
Pavimentació i infrastructures al vial de ronda del nucli de
Benavent.
Pressupost: 47.072,21 euros.
Autor: Salvador Martínez Boneu.
D’acord amb allò que disposen els articles 37 i següents fins el
41 del Reglament d’obres i serveis, Reial decret 179/95, de 13 de
juny, que regula el règim jurídic per l’aprovació dels projectes
municipals d’obres de les corporacions locals de Catalunya,
articles 234, 235 i 274 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, articles 122-129 i 153 del text refós de
la Llei de contractes de les administracions públiques, s’exposa
al públic perquè es puguin examinar i es puguin presentar
reclamacions durant el termini de 30 dies a comptar des de la data
de la publicació.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap
reclamació en contra aquests projectes esdevindran aprovats
definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord.
Isona i Conca Dellà, 3 d’octubre de 2005
L’alcalde, Antoni Grasa Fàbrega

− ♦ −

AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
ANUNCI 8097
El Ple de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, en sessió ordinària
celebrada el 28 de setembre de 2005, en compliment del que
preveu l’article 9.5. de la Llei 16/2002, de protecció contra la
contaminació acústica, ha acordat aprovar inicialment el mapa de
capacitat acústica del terme municipal d’Ivars d’Urgell el qual se
sotmet a informació pública per un termini de vint dies naturals
a comptar de l’endemà de la publicació en el BOP. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat
al·legacions ni reclamacions, aquest acord s’entendrà elevat a
definitiu sense ulterior resolució al respecte.
Es fa públic perquè se’n prengui coneixement.
Ivars d’Urgell, 29 de setembre de 2005 
L’alcalde, Josep Maria Costa Valls

− ♦ −

AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
ANUNCI 8098
El Ple de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, en sessió ordinària
celebrada el 28 de setembre de 2005, ha acordat aprovar
inicialment el “projecte d’enllumenat públic del carrer “A”
d’Ivars d’Urgell”, el qual es sotmet a informació pública per un
termini de trenta dies a comptar de l’endemà de la publicació en
el BOP, a l’efecte de presentar possibles al·legacions i
reclamacions, d’acord amb el que preveu l’article 37.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny. Transcorregut aquest termini
sense que s’hagin formulat al·legacions ni reclamacions, aquest
acord s’entendrà elevat a definitiu sense ulterior resolució al
respecte.
Es fa públic perquè se’n prengui coneixement. 
Ivars d’Urgell, 29 de setembre de 2005 
L’alcalde, Josep Maria Costa Valls

− ♦ −

AJUNTAMENT DE LINYOLA
EDICTE 8158

Aprovació provisional modificacions ordenances fiscals
reguladores de tributs del municipi de Linyola

El Ple de l’Ajuntament de Linyola, en sessió ordinària celebrada
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el 29 de setembre de 2005, va aprovar provisionalment la
modificació de les següents ordenances fiscals del municipi de
Linyola a partir de l’any 2006.
• Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
• Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
• Ordenança fiscal de la taxa de recollida d’escombraries.
• Ordenança fiscal de la taxa per a la realització d’activitats de
l’escola municipal de música.
D’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/04, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, els expedients s’exposen al públic durant el
termini de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la
publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província,
a fi que els interessats puguin examinar-los i presentar les
al·legacions que considerin oportunes.
En cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord d’aprovació provisional sense
necessitat d’acord plenari. Si es presenten reclamacions, el Ple de
la Corporació municipal les haurà de resoldre i, en tot cas,
aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal.
L’acord d’aprovació definitiu i el text íntegre de la modificació es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament.
Linyola, 30 de setembre de 2005
L’alcalde, Frederic Batlle Bosch

− ♦ −

AJUNTAMENT D’OS DE BALAGUER
EDICTE 8114
Rendits els comptes generals de l’exercici 2004, juntament amb
els seus justificants i dictamen de la Comissió especial de
comptes, resten exposats al públic a la Secretaria municipal pel
termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies
més, es podran formular les objeccions i observacions que es
considerin oportunes.
Os de Balaguer, 16 de setembre de 2004
L’alcalde, Ignasi Cortés i Giné

− ♦ −

AJUNTAMENT DEL PALAU D’ANGLESOLA
EDICTE 8113
Atès el que disposa l’article 43 del decret 136/99, pel qual s’aprova
el Reglament general de desplegament de la Llei 3/98, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i
s’adapten els seus annexos, aquest Ajuntament, sotmet l’expedient
instat per Josep M. Tomàs i Guitart per la sol·licitud de llicència
ambiental per l’adequació a la normativa actual de l’activitat d’una
granja bovina i ovina, situada al polígon 9, parcel·la 26, del terme
municipal del Palau d’Anglesola, a informació pública, durant el
període de 20 dies a comptar des del següent a la publicació
d’aquest anunci al BOP, als efectes de presentació de possibles
al·legacions, les quals s’hauran de presentar en aquest Ajuntament,
en horari d’oficina de tots els dies laborables compresos en aquell
termini.
El Palau d’Anglesola, 28 de setembre de 2005
L’alcalde, Eloi Palau i García

− ♦ −

AJUNTAMENT DE PREIXANA
ANUNCI 8123
De l’Ajuntament de Preixana, sobre sol·licituds de llicència
ambiental. 

S’han presentat sol·licituds de llicència ambiental per realitzar les
activitats tot seguit relacionades ,d’aquest terme municipal, per la
qual cosa, d’acord amb el que estableix la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental,
s’exposa al públic per un termini de vint dies hàbils perquè es
puguin presentar reclamacions i/o al·legacions. 
L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament
en l’horari d’atenció al públic. 
Sol·licitant: Bujeda Marin, SL·L
Activitat: Mineria/Extracció de roques.
Annex: I
Situació: pol. 005 parc. 103
Sol·licitant: Bujeda Marin, SL·L
Activitat: Extracció de recursos minerals.
Annex: II.1/Apartat 2/Subapartat E1. 
Situació: pol. 005 parc. 104 i 105
Sol·licitant: Xavier Baiget Cabrol
Activitat: Cria intensiva de porcs. 
Annex: II.1/Apartat 11/Subapartat 1b 
Situació: pol. 010 parc. 075 
Sol·licitant: Josep Canela Baiget
Activitat: Cria intensiva de porcs. 
Annex: II.1/Apartat 11/Subapartat 1b 
Situació: pol. 010 parc. 008 
Preixana, 30 de setembre de 2005
L’alcalde, Josep R. Bellet Merino

− ♦ −

AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEIDA
EDICTE 8130
Rendits els comptes anuals corresponents a l’exercici 2003,
juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la
Comissió Especial de Comptes, s’exposen al públic durant el
termini de 15 dies i vuit més, d’acord amb el que estableix
l’article 212.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Puigverd de Lleida 6 d’octubre de 2005
L’alcalde, Xavier Solé Gasset

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SANT GUIM DE FREIXENET
EDICTE 8109
En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la
Llei d’hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/04,
de 5 de març, s’anuncia que el Ple de la Corporació, amb data 27
de setembre de 2005, ha aprovat per majoria, entre d’altres els
acords següents,
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal número 8,
reguladora de l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,51; per als béns immobles de naturalesa de naturalesa rústica,
el 0,72; per als béns immobles de característiques especials, el
0,60.
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal número 11,
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 4.2 s’estableix la següent bonificació.
S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost als
titulars dels vehicles següents:
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a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que
disposa el Reial decret 1247/95, de 14 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de vehicles històrics.
b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys
comptats a partir de la data de fabricació. Si no fos coneguda la
data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació
o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va
deixar de fabricar.
Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar
la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa del benefici.
Tercer. Aprovar provisionalment la modificació de les següents
ordenances fiscals: número 1 reguladora dels preus públics; 2
reguladora del cementiri municipal; 4 reguladora de la taxa per
expedició de documents administratius: 5 reguladora de la taxa
per llicència d’obertura d’establiments; 6 reguladora de la taxa de
clavegueram; 9 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres; 14 reguladora de la taxa per la prestació del
servei de piscines; 15 reguladora de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic; 16 reguladora de la taxa pels serveis de
l’Escola Municipal de Música i 18 reguladora de la taxa per les
ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via publica.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local: 17.1 text
refós de la Llei d’hisendes locals i 178.1b) del decret legislatiu
2/03, de 28 d’abril, els acords provisionals i les ordenances fiscals
aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de
l’Ajuntament durant 30 dies hàbi1s comptats des de l’endemà de
la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional
esdevindrà definitiu.
Sant Guim de Freixenet, 28 de setembre de 2005
L’alcalde-president, Pere Solé Vendrell

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SARROCA DE BELLERA
EDICTE 8079
Es fa pública la sol·licitud de devolució de la fiança definitiva de
la contractació que tot seguit s’assenyala, per a que durant el
termini de 20 dies, es puguin formular les reclamacions que es
cregui oportunes.
Contractista: Geicotrust M L, SL
Objecte: obra infrastructures i pavimentació de carrers a Sentís.
Import de la fiança: 1.952,29 euros
Sarroca de Bellera, 4 d’octubre de 2005
L’alcalde, Josep Ramon Lloret Loan

− ♦ −

AJUNTAMENT DE TÀRREGA
EDICTE 8162
Circuit Urgellenc, SA ha sol·licitat llicència per l’activitat de
Cinema, a l’avinguda de Catalunya, 54 d’aquest terme municipal,
de conformitat amb la llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’administració ambiental, i el decret 136/99, de 18 de
maig, de desplegament de la Llei 3/98. Aquesta activitat és
sotmesa al règim de llicència ambiental (annex II-2).
Conseqüentment amb l’anterior i a l’establert a l’article 43 del
decret 136/99, se sotmet l’expedient a informació pública durant
el període de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació
del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que
es pugui examinar al Negociat de Llicències d’aquest
Ajuntament i que les persones que es considerin afectades per
l’activitat que es pretén instal·lar formulin per escrit les
reclamacions i observacions que creguin oportunes.

Tàrrega, 3 d’octubre de 2005
L’alcalde, Joan Amézaga Solé

− ♦ −

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
D’OS DE CIVÍS

EDICTE 8116
De conformitat amb l’article 37 del decret 179/95, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, se sotmet a informació pública durant el termini de
trenta dies, el projecte de l’obra titulat “Nou abastament d’aigua
als carrers de la plaça general al poble d’Os de Civís”, amb un
import d’execució per contracte de 76.991,51 euros, per tal que
s’hi pugin presentar les oportunes al·legacions. En el cas que no
se’n presenti cap, el projecte esdevindrà definitivament aprovat
sense necessitat de cap altre acord exprés.
La Seu d’Urgell, 30 de setembre de 2005
El president, Jordi Betriu Roquet

− ♦ −

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJAT SOCIAL DE LLEIDA
EDICTE 7982
Procediment: Executòries 39/2004
Part actora: M. Pilar Jane Mujal i Elisabeth Colell Planas
Part demandada: Centre d’Ensenyament i Activitats Socials, SL
Faig saber: Que d’acord amb el que la magistrada ha disposat en
aquest procediment, notifico a Centre d’Ensenyament i Activitats
Socials, SL, en parador desconegut, la resolució del dia 9 de
setembre de 2.005 dictada en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la qual diu literalment:
Declaro la part executada, Centre d’Ensenyament i Activitats
Socials, SL, en situació d’insolvència legal per un import de
2.799,31 euros. Aquesta insolvència, s’entén a tots els efectes
com a provisional. Arxiveu les actuacions després d’anotar-ho en
el llibre corresponent, i sense perjudici que l’execució continuï si
en el futur es coneixen nous béns de la part executada.
Notifiqueu aquesta resolució al Fons de Garantia Salarial i a les
parts i feu-los saber que no és ferma i que s’hi pot interposar
recurs de reposició en aquest Jutjat en el termini dels cinc dies
hàbils següents a la recepció. El fet d’interposar-hi recurs per si
mateix no suspèn l’executabilitat d’allò que s’ha decidit (article
184.1 de la Llei de procediment laboral). Un cop aquesta
resolució hagi esdevingut ferma, lliureu-ne un certificat a la part
executant per tal que sigui efectiva al Fons de Garantia Salarial.
Així ho mano i ho signo.
I perquè serveixi de notificació en forma legal a la persona
esmentada, l’adreça de la qual es desconeix, amb l’advertiment
que les notificacions següents, tret que tinguin la forma
d’interlocutòria o de sentència, es faran a les estrades, i perquè es
publiqui al Butlletí Oficial de la Província, als efectes pertinents,
expedeixo aquest edicte.
Lleida, 20 de setembre de 2005
La secretària judicial, Maria Itziar Valero Solano

− ♦ −

JUTJAT SOCIAL DE LLEIDA
EDICTE 8067
Procediment: demandes 983/04.
Part actora: Mamady Conde.
Part demandada: Esmel Meledje Elysee.
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Segons el que s’ha decidit en aquestes actuacions, seguides en
aquest Jutjat a instàncies de Mamady conde contra Esmel
Meledje Elysee, en relació amb demandes, amb aquest edicte es
notifica a Esmel Meledje Elysee, en parador desconegut, la
resolució dictada en aquestes actuacions del dia 30-9-05.
La part dispositiva de la resolució diu literalment: sentencia
386/05. En Lérida, a 30 de septiembre de 2005. Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por don Mamady Conde
contra la empresa Esmel Meledje Elysee en reclamación de
cantidad, debo condenar y condeno a la citada demandada a que
abone a la parte demandante la cantidad de 1.352,28 euros (mil
trescientos cincuenta y dos euros con veintiocho céntimos) por los
conceptos salariales que se reclaman, más los intereses moratorios
procedentes. Asimismo, debo absolver y absuelvo al Fondo de
Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabilidad que en su día
le pueda corresponder en los términos previstos legalmente.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles de que
contra la misma no cabe recurso alguno.
Expídase testimonio de la presente sentencia, que se unirá a las
actuaciones, y llévese el original al Libro de Sentencias.
Así por esta, mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.
I perquè serveixi de notificació en forma legal a la persona
esmentada, l’adreça de la qual es desconeix, amb l’advertiment
que les notificacions successives, tret que tinguin la forma
d’interlocutòria o sentència, es faran en les estrades, i perquè es
publiqui al Butlletí Oficial de la Província, als efectes pertinents,
expedeixo aquest edicte.
Lleida, 4 d’octubre de 2005
La Secretària Judicial (il·legible)

− ♦ −

JUTJAT SOCIAL DE LLEIDA
EDICTE DE CITACIÓ 8068
Procediment: Demandes 472/2005
Part actora: Abdelaziz Rakaiouch
Part demandada: Dohindeu, SL
Faig saber: Que, d’acord amb el que la magistrada ha disposat
en aquest procediment, cito l’empresa Dohindeu, SL, de parador
desconegut, perquè comparegui davant la sala d’audiències
d’aquest Jutjat, el dia 12 de gener de 2006 a les 11.15 hores, per
dur a terme l’acte de conciliació. Li faig saber que, en el cas que
no hi hagi avinença en aquest acte, seguidament es durà a terme
el judici, en una única convocatòria, al qual podrà concórrer amb
els mitjans de prova de què intenti valer-se. El judici no se
suspendrà per la falta d’assistència de la part demandada si ha
estat citada degudament i, si no hi compareix, se la podrà tenir
per confessa. També és requereix perquè aporti el dia del judici
els següents documents:
- Llibre matrícula del personal que hi presta els seus serveis.
- Originals dels dos contractes de treball signats amb l’actor i dels
comprovants de pagament dels salaris corresponents als períodes
treballats.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del Butlletí Oficial de la
Província, als efectes pertinents, amb l’advertiment que les
notificacions següents es faran a les estrades, tret de les que
tinguin forma d’interlocutòria o sentència, d’acord amb el que
estableix l’article 59 de la Llei de procediment laboral.
Lleida, 3 d’octubre de 2005
La secretària judicial, M. Itziar Valero Solano

− ♦ −

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE CUENCA
EDICTO 7980

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Núm. autos: Demanda 182/2005

Materia: ordinario.
Demandado: Parlatel Fibra, S.L.L.
D. Francisco Antonio Bellón Molina, secretario judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Cuenca, hago saber:
Que en el procedimiento demanda 182/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Francisco Rubio del Pozo
contra la empresa Parlatel Fibra, S.L.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:
Propuesta de providencia. S.S.ª El/La Secretario Judicial. D.
Francisco Antonio Bellón Molina. En Cuenca, a 27 de julio de
2005. Visto el estado de las presentes actuaciones, se acuerda el
archivo de las presentes actuaciones, sin más trámite. Notifíquese
esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar
en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento
Laboral). Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.
Conforme: el Magistrado Juez. Firmado y rubricado. D. Julio
Aboy Lorenzo. El Secretario Judicial. Firmado.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Parlatel Fibra,
S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Cuenca a 27
de septiembre de 2005.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial (ilegible)

− ♦ −

ANUNCIOS VARIOS
ANUNCIS DIVERSOS

COMUNITAT DE REGANTS DE L’ALT URGELL
EDICTE 8257
En Guillem Valls i Ramon, president de la Comunitat de Regants
de l’Alt Urgell de Tàrrega (Lleida).
Fa saber: Que aquesta Comunitat de Regants de l’Alt Urgell,
celebrarà assemblea general reglamentària el proper divendres
dia 28 d’octubre de 2005, a les 8 del vespre en primera
convocatòria i en cas de no haver-hi la majoria, el mateix dia a
les 8.30 del vespre, a la sala d’actes de cultura, carrer les Piques,
núm. 1 de Tàrrega, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea
general anterior.
2. Informe de presidència.
3. Aprovació, si s’escau, del pressupost 2006 i estat de comptes.
4. Proposta de transformació de reg a pressió i localitzat.
5. Obres previstes.
6. Precs i preguntes.
Tenint en compte l’interès dels afers que s’han de tractar,
recomanem i agraïm per endavant la vostra assistència o la qui
reglamentàriament delegueu, a la vegada que us fem palès que
els acords que es prenguin, obliguen a tots els partícips de la
Comunitat.
Tot el qual es fa públic per assabentar-ne tothom.
Tàrrega, octubre de 2005
El president de la Comunitat, Guillem Valls i Ramon

− ♦ −
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