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Número de registre 5759

AJUNTAMENT D’ALBESA
Aprovació definitiva d’un projecte d’obra
EDICTE
La Junta de Govern Local, en la sessió de data 24 de maig de 2021, va aprovar el “Projecte Simplificat de
l’Obra de Renovació de la Pavimentació de l’àmbit del C/ Sant Roc d’Albesa, redactat per l’arquitecta Aurora
Santallusia Fontova, amb un Pressupost de 63.294,62 € (IVA inclòs), i sotmès a informació pública
mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la província de Lleida número 100, de 26 de maig de
2021, i a l’e-Tauler, sense que s’hagin presentat al·legacions al respecte, es considera definitivament
aprovat, tal i com es va establir en l’acord d’aprovació inicial.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des
del dia següent a la publicació d’aquest edicte. Alternativament i de forma potestativa es pot interposar
recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la publicació de l’edicte.
Albesa, a 9 de juliol de 2021
L’alcaldessa, M. Eugènia Puig-gròs Clúa
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AJUNTAMENT D’ALFARRÀS
Exposició pública compte general 2020
EDICTE
S’ha retut el Compte General de l’Ajuntament d’Alfarràs corresponent a l’exercici 2020, juntament amb tots
els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, que resten exposats al públic
a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini, les
persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.
El present edicte modifica el publicat en el BOP de Lleida número 129 de data 7 de juliol de 2021.
Alfarràs, 7 de juliol de 2021
L’alcalde, Joan Carles Garcia Guillamon
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AJUNTAMENT D’ALPICAT
Padró fiscal conservació cementiri 2021
EDICTE
Per decret d’alcaldia de 6 de juliol de 2021, s’ha aprovat el padró fiscal corresponent a la taxa de
conservació de cementiri, 2021.
El padró fiscal s’exposa al públic pel termini d’1 mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al
Butlletí Oficial de la Província, i està a disposició dels interessats a la secretaria de l’Ajuntament en hores
d’oficina.
El cobrament dels rebuts s’efectuarà a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs
Locals de la Diputació de Lleida, en el calendari de cobrança aprovat per aquest.
Transcorregut el termini esmentat, es procedirà al cobrament per la via de constrenyiment i meritaran el
recàrrec de constrenyiment, interessos de demora, i en el seu cas, les costes que es produeixin.
Atès el que disposen els articles 102 de la Llei General Tributària i l’article 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes, 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’1 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 presumptament si transcorre 1 mes des de la seva interposició
sense que es notifiqui la seva resolució. Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifica cap
acord resolutori, en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de reposició
s’hagi d’entendre desestimat presumptament.
Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs si es
considera oportú.
Alpicat, 7 de juliol de 2021
L’alcalde, Joan Gilart Escuer
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AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE
Edicte aprovació padrons fiscals 2021
Edicte de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, sobre l’aprovació dels padrons fiscals 2021.
L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària realitzada en data 5 de juliol de 2021, va aprovar els padrons de les
taxes municipals corresponents a l’exercici de l’any 2021, que a continuació es relacionen:
Taxa per la recollida d’escombraries.
Taxa pel servei de clavegueram.
Taxa per la prestació del servei de cementiri municipal.
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Taxa per a la instal·lació de portades, aparadors i vitrines.
Taxa per a la col·locació de canonades, fils conductors i cables en pals o en galeries de servei.
Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic
local i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Els padrons fiscals s’exposen al públic per termini de 15 dies, des de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estan a disposició dels interessats en la Secretaria d’aquest
Ajuntament. S’estableix el període comprès entre els dies 9 d’agost i 8 d’octubre de 2021, ambdós inclosos,
per a la seva cobrança en període voluntari. Els rebuts domiciliats es carregaran el dia 30 d’agost de 2021.
El període de cobrament de la taxa per entrada de vehicles a traves de la vorera (guals) l’estableix la
Diputació de Lleida. Transcorregut aquest període, s’iniciarà el període executiu que determina la meritació
del recàrrec de constrenyiment i interessos de demora.
Fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment, es satisfarà el recàrrec executiu que serà
del 5 per 100. Una vegada notificada la providència de constrenyiment, 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 del 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% de l’import del deute no ingressat més els interessos de demora. D’acord amb l’establert
als articles 102.3 de la Llei general tributària i 14 de Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’
aprova el text refós de la Llei 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 seva inserció en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida.
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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 del 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; i si no es notifiqués cap acord
resolutori, en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la data en què s’hagi d’entendre
desestimat presumptament. Tot això d’acord amb l’establert als articles 8 i 46 de la Llei 29/98 de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Artesa de Segre, 7 de juliol de 2021
L’alcalde, Mingo Sabanés i Porta
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AJUNTAMENT D’IVARS DE NOGUERA
Edicte publicitat convenis signats
Edicte d’aprovació de convenis
L’Ajuntament d’Ivars de Noguera, ha aprovat els següents convenis:
- Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
d’Ivars de Noguera per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de
Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil. Expedient núm. 34/2021.
- Prorroga conveni Consell Esportiu de la Noguera temporada 2021. Expedient 70/2021.
- Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del Contracte Programa 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el
Consell Comarcal de la Noguera, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat. Expedient núm. 109/2021.
- Conveni encàrrec gestió Serveis Assistència Tècnica informàtica amb la Diputació de Lleida. Expedient
112/2021
- Conveni amb l’AEAT de subministrament d’informació tributaria. Expedient 115/2021.
Es fa públic per a general coneixement d’acord amb el que s’estableix a l’article 112 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i d’acord amb
l’article 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Ivars de Noguera, a 7 de juliol de 2021
L’alcalde, Josep Magrí Mangues
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AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL
Aprovació inicial projecte enderroc vestidors camp de futbol
EDICTE
Edicte sobre l’aprovació inicial i exposició pública del Projecte d’Enderroc dels Vestidors del Camp de Futbol
municipal de Bell-lloc d’Urgell
La Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 6 de juliol de 2021, ha aprovat inicialment el Projecte
d’Enderroc dels Vestidors del Camp de Futbol municipal de Bell-lloc d’Urgell amb un pressupost de 4.850,00
euros i 1.018,50 euros d’Impost sobre el Valor Afegit, que fan un total de pressupost d’execució de contracta
de 5.868,50 euros – Cinc mil vuit-cents seixanta-vuit euros amb cinquanta cèntims- IVA inclòs.
Aquest projecte 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 poder presentar possibles al·legacions i reclamacions.
Transcorregut aquest termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions i/o reclamacions
el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap acord exprés posterior.
Bell-lloc d’Urgell, 8 de juliol de 2021
L’alcalde, Ramon Consola Palau

Administració Local
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AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL
Aprovació definitiva d’una memòria valorada
EDICTE
La Junta de Govern Local en la sessió ordinària 27 d’abril de 2021, va aprovar inicialment la Memòria
valorada de les obres “Vorera via Ferrea” amb un pressupost de 13.636,76 euros sense iva i de 2.863, 72
euros d’iva , sent el total de 16.500,48 euros d’acord amb els documents tècnics que consten a l’expedient.
Aquesta memòria es va sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies a comptar de l’endemà
de la publicació en el BOP núm. 98 de 24 de maig de 2021, a l’efecte de poder presentar possibles
al·legacions i reclamacions.
Transcorregut aquest termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions i/o reclamacions
la memòria s’eleva a definitiva l’aprovació inicial, fent-se pública aquesta resolució , de conformitat amb allò
establert en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació
d’aquest edicte. Alternativament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, igualment comptadors des del dia següent al
de la publicació d’aquest edicte.
Bell-lloc d’Urgell, 8 juliol de 2021
L’alcalde, Ramon Consola Palau
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AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL
Aprovació compte general 2020
Edicte d’exposició pública compte general 2020
S’ha retut el compte general de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell corresponent a l’exercici 2020, juntament
amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, que resten exposats
al públic a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament per un termini de quinze dies . Durant aquest termini les
persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.
Bell-lloc d’Urgell, 6 de juliol de 2021
L’alcalde, Ramon Consola Palau
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AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL
Aprovació inicial de modificació de crèdit núm. 03/2021
ANUNCI
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de juny de 2021, va acordar l’aprovació
inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 3/2021, dins del pressupost ordinari vigent, per mitjà
de suplement de crèdit.
En compliment del que es disposa en l’article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a
informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci
en aquest Butlletí Oficial de la Província.
Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es
formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
Si transcorregut dit termini no s’haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit
Acord.
Bell-lloc d’Urgell a 7 de juliol de 2021
L’alcalde, Ramon Consola Palau

Administració Local
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AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL
Aprovació definitiva modificació crèdit 2-2021
Anunci d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021
L’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020 del pressupost vigent en la modalitat de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals es va aprovar per Ple, en sessió ordinària, de data 20 de maig de 2021, segons anunci publicat al
BOP Lleida número 102 de 28 de maig de 2021. Atès que durant el període d’exposició al públic no s’han
presentat reclamacions contra el mateix, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En vista de la qual cosa, de conformitat amb l’article 169 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 20 del Reial decret
500/ 1990, de 20 d’abril, es procedeix a la publicació d’aquesta Modificació del Pressupost resumida per
Capítols.
El Pressupost de despeses ha estat augmentat respecte de l’aprovat inicialment de la següent forma:
DESPESES

Capítol II
Capítol III

CRÈDIT INICIAL

MODIFICACIONS

731.428,64
2.522,50

9.000 €
10.000€

CRÈDIT DEFINITIU

740.428,64 €
12.522,50 €

L’anterior import ha estat finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, tal com es
resumeix a continuació:
INGRESSOS

PREVISIÓ INICIAL

MODIFICACIONS

PREVISIÓ DEFINITIVA

0,00

19.000 €

19.000 €

Capítol VIII – Actius Financers

Contra l’aprovació definitiva de la modificació pressupostària podrà interposar-se directament recurs
Contenciós – Administratiu en la forma i terminis que estableix la normativa vigent, segons el que es disposa
en l’article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Bell-lloc d’Urgell, data de la signatura electrònica
L’Alcalde, Ramon Cònsola Palau

Administració Local
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Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 13/07/2021, número 133, pàgina 13

11

Número 133
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimarts, 13 de juliol de 2021

Número de registre 5668

AJUNTAMENT DE BELLPUIG
Anunci relatiu a la delegació de competències d’Alcaldia
Per Resolució d’Alcaldia número 74, de data 7 de juliol de 2021, s’ha delegat en la primera tinenta d’alcalde,
Sra. Inés Granollers Cunillera, les competències i les funcions d’Alcaldia durant el període d’absència de
l’Alcalde, del 12 al 30 de juliol de 2021.
La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que es preveu en l’article 55 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 l’article 44.2
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Bellpuig, 8 de juliol de 2021
L’alcalde, Jordi Estiarte Berenguer

Administració Local
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AJUNTAMENT DE BELLPUIG
Anunci d’aprovació inicial de modificació de crèdit 2/2021 del pressupost - Crèdit extraordinari
El Ple de l’Ajuntament de Bellpuig, en sessió ordinària de data 28 de juny de 2021, va acordar l’aprovació
inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 2/2021, en la modalitat de crèdit extraordinari.
En compliment del que es disposa en l’article 169.1 per remissió del 177.2 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, se sotmet l’expedient a
exposició pública pel termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el
BOP, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al·legacions es considerarà aquest acord aprovat
definitivament.
Bellpuig, 7 de juliol de 2021
L’alcalde, Jordi Estiarte Berenguer

Administració Local
Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 13/07/2021, número 133, pàgina 15

13

Número 133
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimarts, 13 de juliol de 2021

Número de registre 5672

AJUNTAMENT DE BELLPUIG
Anunci d’aprovació inicial de modificació de crèdit 3/2021 del pressupost - Crèdit extraordinari i suplement
El Ple de l’Ajuntament de Bellpuig, en sessió ordinària de data 28 de juny de 2021, va acordar l’aprovació
inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 03/2021, en la modalitat de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit.
En compliment del que es disposa en l’article 169.1 per remissió del 177.2 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, se sotmet l’expedient a
exposició pública pel termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el
BOP, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al·legacions es considerarà aquest acord aprovat
definitivament.
Bellpuig, 7 de juliol de 2021
L’alcalde, Jordi Estiarte Berenguer

Administració Local
Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
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AJUNTAMENT DE BELLPUIG
Compte General 2020
Anunci d’exposició pública
D’acord a l’establert en l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLHL, rendit el
Compte General de l’Ajuntament de Bellpuig corresponent a l’exercici 2020, integrat pels comptes de la
Corporació, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de
Comptes de data 5 de juliol de 2021, queden exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un
termini de quinze dies hàbils.
Durant aquest termini, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que
considerin oportunes.
Bellpuig, 7 de juliol de 2021
L’alcalde, Jordi Estiarte Berenguer,

Administració Local
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AJUNTAMENT DE BELLPUIG
Edicte d’aprovació definitiva d’una memòria valorada
Aprovat inicialment la Memòria valorada: Insonorització de la Sala Polivalent de l’Escola de Música de
Bellpuig, per la Junta de Govern Local, de data 17 de maig de 2021, redactat pels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament, amb un pressupost d’execució de 42.660,20 euros i sotmès a informació pública en el Butlletí
Oficial de la província de Lleida número 98, de data 24 de maig de 2021, i a l’E-Tauler Municipal, sense que
s’hagi presentat cap al·legació es considera aprovat definitivament, en data 7 de juliol de 2021, tal i com es
va establir en l’acord inicial.
Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa es pot interposar recurs contenciós administratiu,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos, a comptar del dia següent a
la publicació d’aquest anunci. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes, a comptar del dia següent a la publicació de
l’anunci.
Bellpuig
L’alcalde, Jordi Estiarte Berenguer

Administració Local
Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
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AJUNTAMENT DE BELLPUIG
Anunci d’aprovació inicial modificació ordenança fiscal 26 - Tarifes servei llar d’infants
Relatiu a la modificació d’ordenança fiscal
En compliment del que disposa l’article 17 del RD. Leg. 2/2004, de 5 de març, en el que s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 28
de juny de 2021, va acordar aprovar provisionalment:
1. La modificació de l’ordenança fiscal núm. 26 reguladora de les tarifes del servei de la llar d’infants
municipal.
De conformitat amb el que disposa l’art. 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim
local, l’expedient i l’ordenança fiscal queden exposats al públic, durant 30 dies hàbils comptats des de
l’endemà de la present publicació al Butlletí Oficial de la Província. El text estarà a la disposició dels
interessats
a
la
seu
electrònica
d’aquest
Ajuntament:
https://www.bellpuig.cat/ajuntament/govern-obert-i-transparencia
Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats i es publicarà el text íntegre de les modificacions efectuades en el Butlletí
Oficial de la Província.
L’alcalde, Jordi Estiarte Berenguer

Administració Local
Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
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AJUNTAMENT DE BELLPUIG
Aprovació provisional ordenança fiscal núm. 53 ordenadora de preus públics
ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL
Relatiu a l’aprovació d’ordenança fiscal
En compliment del que disposa l’article 17 del RD. Leg. 2/2004, de 5 de març, en el que s’aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data
28 de juny de 2021, va acordar aprovar provisionalment:
1. L’Ordenança general reguladora de diversos preus públics municipals.
De conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
règim local, l’expedient i l’ordenança fiscal queden exposats al públic, durant 30 dies hàbils comptats des de
l’endemà de la present publicació al Butlletí Oficial de la Província. El text estarà a la disposició dels
interessats
a
la
seu
electrònica
d’aquest
Ajuntament:
https://www.bellpuig.cat/ajuntament/govern-obert-i-transparencia
Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats i es publicarà el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.
L’alcalde, Jordi Estiarte Berenguer
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AJUNTAMENT DE BELLVER DE CERDANYA
Contractació personal laboral temporal per reforç de tasques a la biblioteca municipal
EDICTE
Assumpte: L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, sobre contractació personal laboral temporal per reforç de
tasques a la biblioteca municipal
Per resolució d’alcaldia Decret 2021-0285 de 6 de juliol, es resol contractar temporalment a:
- R.M.G.C., com a personal de reforç de la Biblioteca Municipal, del dia 12 de juliol fins al 31 d’agost de
2021, 18 hores setmanals.
Es fa públic de conformitat amb el que disposa el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals.
Bellver de Cerdanya, 5 de juliol de 2021
L’alcalde, F. Xavier Porta i Pous
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AJUNTAMENT DE BELLVÍS
Edicte d’aprovació definitiva modificació de crèdits 02/2021
El Ple de l’Ajuntament de Bellvís aprovà en la sessió extraordinària de data 10 de juny de 2021, l’expedient
núm. 02/21 de modificació de crèdits del pressupost per a l’exercici 2021, segons anunci publicat al BOP
núm. 115, de data 16 de juny de 2021. Atès que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat
reclamacions contra el mateix, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
Per tot això, i en compliment de l’establert a l’article 169.3 i 179.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es fa públic l’edicte d’aprovació definitiva
de la modificació amb el següent resum per capítols, aprovat prèviament expedient de d’incorporació de
romanents de crèdit, perquè els interessats, si ho creuen oportú, puguin interposar directament recurs
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la publicació d’aquest
edicte, d’acord amb l’article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, indicat.
Pressupost de despeses (resum per capítols)
CAP.

I
II
III
IV
VI
VII
IX

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST INICIAL

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Passius financers
TOTAL

490.808,71
944.630,00
5.600,00
259.350,00
848.405,62
8.500,00
30.000,00
2.587.294,33

MODIFICACIÓ
AUGMENT/DECREMENT

0,00
16.826,44
0,00
2.720,99
303.290,14
26.522,85
0,00
349.360,42

PRESSUPOST DEFINITIU

490.808,71
961.456,44
5.600,00
262.070,99
1.151.695,76
35.022,85
30.000,00
2.936.654,75

Pressupost d’ingressos (resum per capítols)
CAP.

I
II
III
IV
V
VII
VIII
IX

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST INICIAL

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de Capital
Romanent de Tresoreria
Passius financers
TOTAL

754.500,00
20.000,00
480.305,00
629.050,00
6.700,00
246.739,33
0,00
450.000,00
2.587.294,33

MODIFICACIÓ AUGMENT

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529.360,42
-180.000,00
349.360,42

PRESSUPOST DEFINITIU

754.500,00
20.000,00
480.305,00
629.050,00
6.700,00
246.739,33
529.360,42
270.000,00
2.936.654,75

Bellvís, 8 de juliol de 2021
L’alcalde, Joan Talarn Gilabert
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AJUNTAMENT DE BOSSÒST
Aprovacion iniciau modificacion puntuau NNSSVA
EDICTE
Edicte d’aprobacion iniciau der expedient de modificacion des nòrmes subsidiàries e complementàries de
planejament dera Val d’Aran en eth municipi de Bossòst
Er Ajuntament de Bossòst en session ordinària deth Plen de data 2 de junhsèga de 2021 a adoptat per
unanimitat des membres assistenti, sies (6) membres des nau (9) que compòsen era corporacion, en tot
representar era majoria absoluta legau, es acòrds següenti:
Prumèr: Aprovar iniciaument, totun considerar rasonat e justificat eth besonh, oportunitat, e convenença
dera modificacion des Nòrmes Subsidiàries e Complementàries de Planejament dera Val d’Aran, en eth
municipi de Bossòst, entara adaptacion dera qualificacion deth solèr non urbanitzable as determinacions
deth Plan Director Urbanistic dera Val d’Aran, cossent damb çò que se formule en document tecnic redactat
per Estudi Bonaire Arquitectura Urbanisme, en abriu 2021, amassa damb eth document Ambientau
Estrategic.
Dusau: Sométer er expedient aprovat iniciaument a informacion publica per un termini d’un mes, per miei
d’anonci que se publicarà en eth Huelheton Oficiau dera Provincia de Lhèida (BOP), en eth diari Segre, atau
coma inserir edicte en eth taulèr d’anoncis dera corporacion e ena pagina web der ajuntament, a fin e efècte
de qu’es persones interessades poguen consultar eth document entara aprobacion iniciau dera modificacion
des nòrmes e presentar es allegacions e reclamacions que consideren de besonh, a compdar deth
longdeman dera darrèra publicacion.
Tresau: Simultanèament ath tramit d’informacion publica calerà demanar informes as organismes afectadi
per rason des sues competéncies sectoriaus. Tot açò en compliment der article 85.5 deth Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, peth quau s’apròve eth text rehonut dera Lei d’Urbanisme.
Quatau: Balhar compde d’aguest acòrd as municipis colindants, entà pr’amor qu’en eth termini d’informacion
publica poguen allegar tot çò que consideren de besonh.
Bossòst, junh de 2021
Er Alcalde
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AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES
Anunci relatiu a la contractació urgent de personal
Per Decret d’Alcaldia, de 30 de juny de 2021, s’ha autoritzat la contractació laboral temporal, amb caràcter
d’urgència, de les següents persones:
- S.V.E., per a realitzar tasques de control d’accés a les Piscines Municipals, de 40 hores setmanals, i des
del dia 3 de juliol de 2021 al dia 31 d’agost de 2021.
- F.F.C., per a realitzar tasques de suport a la Brigada Municipal, de 40 hores setmanals, i des del dia 1 de
juliol de 2021 al dia 31 de juliol de 2021.
- M.N.D., per a realitzar tasques de suport i manteniment al Recinte de les Piscines Municipals, de 37,5
hores setmanals, i des del dia 3 de juliol de 2021 al dia 31 d’agost de 2021.
- A.B.A., per a realitzar tasques de suport i manteniment al Recinte de les Piscines Municipals, de 37,5 hores
setmanals, i des del dia 3 de juliol de 2021 al dia 31 d’agost de 2021.
La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l’article 291.3 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.
Cervià de les Garrigues, 30 de juny de 2021
L’alcaldessa, Maria Mercè Rubió Carré
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AJUNTAMENT DE GIMENELLS I PLA DE LA FONT
Nomenament Tinents d’Alcalde
EDICTE
En sessió extraordinària del ple de data 6 de juliol de 2021 i havent estat constituïda la nova corporació ha
estat nomenat Alcalde el Sr. Dante Pérez Berenguer.
En virtut de la potestat d’autoorganització per Decret d’Alcaldia núm. data 7 de juliol de 2021, s’ha nomenat
els tinents d’alcalde de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font.
Les persones nomenades són les següents:
Sr. Ivan Alcolea Martí, primer tinent d’alcalde
Sr. Roberto Martínez Pelegrí, segon tinent d’alcalde
Sr. Francisco de Haro de Haro, tercer tinent d’alcalde
La qual cosa es fa pública, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
Gimenells, signat electrònicament
L’alcalde, Dante Pérez Berenguer
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AJUNTAMENT DE GIMENELLS I PLA DE LA FONT
Delegació competències Regidors
EDICTE
Delegació d’àrees
Atès que en sessió extraordinària del ple de data 6 de juliol de 2021 s’ha nomenat al Sr. Dante Pérez
Berenguer com a Alcalde- President de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font, fruit de l’acord de govern
entre els grups municipals del Partit Popular i Independents per Gimenells i Pla de la Font – Candidatura de
Progrés (CP), i a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta Alcaldia ha resolt
el següent:
1. Efectuar a favor dels regidors/es que a continuació es relacionen, una delegació general d’atribucions de
gestió dels assumptes dels respectius àmbits temàtics:
REGIDOR/A

Sr. Ivan Alcolea Martí
Sr. Roberto Martínez Pelegrí
Sr. Francisco de Haro de Haro

ÀREA

Urbanisme i Infraestructures
Moviments Socials, Cultura, Festes i Medi Ambient
Agricultura

2. La delegació general de competències a regidors/es del punt anterior, comportarà les següents facultats:
a) Gestionar, programar, dirigir, coordinar i inspeccionar els serveis i matèries incloses en les seves àrees,
amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.
A més de les facultats previstes a l’apartat anterior, es delegen per aquest ajuntament, de forma expressa,
en el regidor amb delegació genèrica, Sr. Ivan Alcolea Martí, delegat de l’Àrea d’Urbanisme i
Infraestructures, les següents atribucions:
a) Impulsar la tramitació dels diferents expedients que afectin a aquesta àrea.
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar la gestió dels assumptes propis de l’àrea; a excepció de la Gestió i
Planificació Urbanística i Territorial (Planejament General i de Desenvolupament).
c) Inici i impuls de procediment reglamentari per a la declaració legal de ruïna urbanística.
d) Incoació, impuls i proposta de resolució a l’òrgan competent dels expedients de restabliment de l’ordre
jurídic pertorbat per un acte o un ús objecte de suspensió, o que no estant ja en curs d’execució, s’hagi
realitzat sense l’aprovació o llicència urbanística preceptives o, si escau, ordre d’execució, o contravenint les
condicions de les mateixes.
e) Incoació, impuls o proposta de resolució a l’òrgan competent dels expedients sancionadors per comissió
d’infraccions tipificades en l’àmbit material de l’Àrea d’Urbanisme i Infraestructures.
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3. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins els límits d’aquesta delegació no essent
susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor, sense perjudici de la potestat
d’advocació d’aquesta Alcaldia i de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors i Regidores delegats,
assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, com a titular de la
competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació, en base a la
present resolució, sense necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als
interessants en l’expedient.
4. Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors afectats entenent-se acceptada la delegació de
competències de forma tàcita, si en el termini dels tres dies següents no es manifesta res en contra o es fa
ús de la delegació.
5. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis de la Corporació, en
compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 50 del ROM.
6. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.
Gimenells, signat electrònicament
L’alcalde, Dante Pérez Berenguer
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Número de registre 5686

AJUNTAMENT DE GIMENELLS I PLA DE LA FONT
Aprovació compte general 2020
Edicte d’exposició pública
S’ha retut el compte general de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font corresponent a l’exercici 2020,
integrat pel de la corporació juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió
Especial de Comptes, que resten exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze
dies hàbils. Durant aquest termini les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions
que considerin oportunes.
Gimenells
L’alcalde, Dante Pérez Berenguer
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Número de registre 5702

AJUNTAMENT DE GUISSONA
Abandó vehicle Renault Laguna bastidor núm. VF1KGPBE34569594
EDICTE
Assumpte: Abandó vehicle
Atès que la persona que s’esmenta al final d’aquet escrit és desconeguda, s’ignora el domicili de notificació
o bé intentada la notificació no s’ha pogut practicar, se’l notifica mitjançant aquest anunci que el seu vehicle
es trobava estacionat a la via pública presumiblement en estat d’abandó. Donat el seu mal estat, en data 07
de gener de 2021 ha estat retirat i traslladat a espai habilitat com a magatzem municipal situat a Verge
Montserrat, 3 de Guissona, i que abans d’aquest edicte, s’han fet varis avisos sense obtenir cap comunicat.
Havent transcorregut més d’un mes des de què es va detectar l’estat d’aquest vehicle i, de conformitat amb
el que estableix l’article 106 del Reial decret legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat viària, mitjançant el present se’l requereix perquè,
en el termini de 1 mes, procedeixi a la retirada de l’esmentat vehicle, advertint-li que si no ho fa es procedirà
al seu tractament com a residu sòlid urbà, essent d’aplicació el que disposa l’art 46.3 i 47.1 b) de la Llei
22/2011 de Residus i sòls contaminats, donat aquest cas podria ser sancionat amb una multa de fins a
quaranta cinc mil euros com a responsable d’una infracció greu.
Igualment se li fa saber què, si no fos del seu interès la retirada del vehicle esmentat, solament quedarà
exempt de responsabilitat administrativa si el cedeix a un gestor de residus autoritzat o, en fa l’entrega a
l’Ajuntament, havent de personar-se, en aquest últim cas, dins del termini indicat, a les dependències
municipals per formalitzar els tràmits corresponents.
VEHICLE

Renault Laguna
Núm. bastidor VF1KGCPBE34569594

DNI TITULAR

Y2876029P

Guissona, 7de juliol de 2021
L’Alcalde
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Número de registre 5664

AJUNTAMENT DE JUNEDA
Aprovació definitiva memòria obres millor Escoles
ANUNCI
Per decret d’Alcaldia de 6 de maig de 2021 es va aprovar la memòria valorada de les obres de millora de
l’equipament de les Escoles públiques de Juneda, redactada per la tècnica municipal, amb un pressupost
total de 51.569,03€, IVA inclòs.
Atès que no s’ha formulat cap reclamació en el període d’informació pública, segons publicació en el BOP
número 90 de data 12 de maig de 2021 i en l’e-tauler municipal, l’acord inicial es considera elevat a definitiu.
Contra els acords definitius en via administrativa es podrà interposar potestativament recurs de reposició
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de Lleida en el termini de dos mesos a partir de la publicació
d’aquest anunci al BOP.
Juneda, 5 de juliol de 2021
L’alcalde, Antoni Villas i Miranda
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Número de registre 5681

AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA CALBA
Edicte d’aprovació definitiva de la Memòria valorada: Millora de camins municipals afectats pel temporal
Dana
Aprovada inicialment la Memòria valorada titulada: Millora de camins municipals afectats pel temporal Dana,
per Decret d’Alcaldia número 37/2021, redactada pels Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, amb un
pressupost total de 45.645,74 euros (IVA inclòs) i sotmès a informació pública en el Butlletí Oficial de la
província de Lleida número 93, de data 17 de maig de 2021, i a l’E-Tauler Municipal, sense que s’hagi
presentat cap al·legació es considera aprovat definitivament, tal i com es va establir en l’acord inicial.
Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa es pot interposar recurs contenciós administratiu,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos, a comptar del dia següent a
la publicació d’aquest anunci. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes, a comptar del dia següent a la publicació de
l’anunci.
L’Espluga Calba, 1 de juliol de 2021
L’alcalde, Josep Cunillera Boldú
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Número de registre 5706

AJUNTAMENT DE LA FLORESTA
Edicte d’aprovació del compte general de 2020
En data 7 de juliol de 2021 s’ha retut el compte general de l’Ajuntament de la Floresta corresponent a
l’exercici 2020, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de
Comptes, que resten exposats al públic a la Intervenció de l’Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils.
Durant aquest període les persones interessades poden formular les objeccions i observacions que
considerin oportunes, d’acord amb el que disposa l’article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
La Floresta, 8 de juliol de 2021
L’alcalde, Jaume Setó Cornadó
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Número de registre 5707

AJUNTAMENT DE LA FLORESTA
Edicte d’aprovació definitiva de la Memòria valorada: Reparació voreres
Aprovada inicialment la Memòria valorada titulada: Reparació de les voreres de la LV-2013 d’accés a
l’Estació, per Decret d’Alcaldia número 27/2021, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un
pressupost total de 48.340,55 euros (IVA inclòs), i sotmès a informació pública en el Butlletí Oficial de la
província de Lleida número 96, de data 20 de maig de 2021, i a l’E-Tauler Municipal, sense que s’hagi
presentat cap al·legació, es considera aprovat definitivament tal i com es va establir en l’acord inicial.
Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa es pot interposar recurs contenciós administratiu,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent a
la publicació d’aquest anunci. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar del dia següent a la publicació de
l’anunci.
La Floresta, 8 de juliol de 2021
L’alcalde, Jaume Setó Cornadó
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Número de registre 5727

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ
Edicte nomenament personal peó neteja
Anunci de l’Ajuntament de la Vall de Boi sobre nomenament de personal laboral fix a jornada parcial
Per resolució d’Alcaldia de 8 de juliol de 2021, s’ha resolt nominar personal laboral fix a jornada parcial al
senyor Antoni Brecha Roi per ocupar una plaça de peó de servei de neteja viària de la brigada d’obres de
l’Ajuntament de la Vall de Boi, Grup E d’aquesta Corporació.
Es fa públic de conformitat amb el que desposa l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals.
La Vall de Boi, 8 de juliol de 2021
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Número de registre 5783

AJUNTAMENT DE LES AVELLANES I SANTA LINYA
Anunci d’aprovació inicial de la modificació del Pressupost núm. 2/2021
Acord del Ple de l’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya pel qual s’aprova inicialment l’expedient de
modificació de crèdits núm. 2/2021, del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat
amb càrrec a nous ingressos.
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 de juliol de 2021, va acordar
l’aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari finançat amb càrrec a nous ingressos.
Aprovat inicialment l’expedient de crèdit extraordinari finançat amb càrrec a nous ingressos, per Acord del
Ple de data 12 de juliol de 2021, en compliment del que es disposa en l’article 169.1 per remissió del 177.2
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l’endemà al de
publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província.
Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es
formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu
electrònica d’aquest Ajuntament a l’adreça (https://avellanes.ddl.net/).
Si transcorregut dit termini no s’haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit
Acord.
Les Avellanes, 12 de juliol de 2021
L’alcaldessa, Lidia Ber Salmons
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Número de registre 5701

AJUNTAMENT DE LES VALLS D’AGUILAR
Edicte d’aprovació inicial del Projecte: Millora de vials a NNUU Junyent, Castellàs del Cantó i Berén
Havent-se aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, de data 1 de juliol de 2021, el Projecte d’execució:
Millora de vials públics a NNUU de Junyent, Castellàs del Cantó i Berén. Resta exposat al públic durant el
termini d’un mes, a l’efecte de les possibles reclamacions que es pugui presentar. En el cas de no
haver-se’n presentat cap, durant l’esmentat termini, es considerarà definitivament aprovat.
Noves de Segre, 8 de juliol de 2021
L’alcaldessa, Rosa Fàbrega Romà
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Número de registre 5720

AJUNTAMENT DE LINYOLA
Aprovació definitiva del projecte tècnic de l’obra ‘‘Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola Fase 1’’
EDICTE
La Junta de Govern Local de l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària celebrada el 13 de maig de 2021 va
aprovar inicialment el projecte tècnic de l’obra “Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Linyola Fase 1”.
L’anterior acord va ser sotmès a informació pública, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la
Província núm. 95 de 19 de maig de 2021, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8415 de 21
de maig de 2021, a la seu electrònica i al tauler d’anuncis de l’ajuntament de Linyola, a fi que durant el
termini legalment establert de 30 dies hàbils es pogués examinar i formular les al·legacions que es
creguessin pertinents.
Com que durant el termini d’informació pública de l’acord no s’han presentat al·legacions de cap mena, per
decret d’alcaldia número 85 de 8 de juliol de 2021 s’ha aprovat definitivament el projecte tècnic de l’obra.
De conformitat amb l’establert als acords d’aprovació inicial i definitiu i a l’article 38.4 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, es publica l’acord
d’aprovació definitiva del projecte tècnic de l’obra.
Linyola, 8 de juliol de 2021
L’alcalde, Àlex Mases Xifré
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Número de registre 5721

AJUNTAMENT DE LINYOLA
Aprovació definitiva del projecte tècnic de l’obra ‘‘Construcció de 48 nínxols al cementiri municipal de
Linyola’’
EDICTE
La Junta de Govern Local de l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària celebrada el 13 de maig de 2021 va
aprovar inicialment el projecte tècnic de l’obra “Construcció de 48 nínxols al cementiri municipal de Linyola”.
L’anterior acord va ser sotmès a informació pública, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la
Província núm. 95 de 19 de maig de 2021, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8415 de 21
de maig de 2021, a la seu electrònica i al tauler d’anuncis de l’ajuntament de Linyola, a fi que durant el
termini legalment establert de 30 dies hàbils es pogués examinar i formular les al·legacions que es
creguessin pertinents.
Com que durant el termini d’informació pública de l’acord no s’han presentat al·legacions de cap mena, per
decret d’alcaldia número 86 de 8 de juliol de 2021 s’ha aprovat definitivament el projecte tècnic de l’obra.
De conformitat amb l’establert als acords d’aprovació inicial i definitiu i a l’article 38.4 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, es publica l’acord
d’aprovació definitiva del projecte tècnic de l’obra.
Linyola, 8 de juliol de 2021
L’alcalde, Àlex Mases Xifré
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Número de registre 5723

AJUNTAMENT DE LINYOLA
Contractació de personal
EDICTE
Es fa públic que, d’acord amb l’establert a l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, 28 abril, que aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i a l’article 94.3 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, que aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, l’ajuntament de Linyola ha
realitzat, per decret d’alcaldia núm. 84 de 8 de juliol de 2021, la contractació amb caràcter d’urgència com a
personal laboral temporal (a temps complert) d’un lloc de treball de peó de la brigada municipal de Linyola,
per prestar adequadament el servei de la brigada municipal de Linyola, amb el fi de cobrir les necessitats
urgents i inaplaçables que es considerin prioritàries i per no afectar al funcionament dels serveis públics
essencials del municipi de Linyola, de:
David Sánchez Gato (DNI*****067D)
Linyola, 8 de juliol de 2021
L’alcalde, Alex Mases Xifré
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Número de registre 5756

AJUNTAMENT DE LLADORRE
Aprovació definitiva projecte d’obres
Es fa públic que, amb data 9 de juliol de 2021 aquesta Alcaldia ha dictat un Decret, la part dispositiva del
qual és la següent:
“Aprovar definitivament el projecte d’obra municipal ordinària titulat Restauració i consolidació de les
esglésies del municipi de Lladorre redactat per l’arquitecte Sr. Manel J. Forcadell Esteller, amb un
pressupost d’execució per contracta de 178.610,12 euros iva inclòs i disposar-ne, alhora, la publicació oficial
de la present resolució”.
Es fa públic, per a general coneixement, amb la indicació que el Decret esmentat és definitiu en via
administrativa i els interessats hi poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos comptats
des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci, amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament del propòsit
d’interposar el recurs esmentat, si bé s’hi pot interposar qualsevol altre recurs o acció que es consideri
pertinent.
Lladorre, a la data de la signatura electrònica
L’alcalde, Salvador Tomàs Bosch
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Número de registre 5733

AJUNTAMENT DE LLEIDA
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ
Convocatòria de subvencions de la Línia 3-1 destinades a projectes per al foment de la participació
comunitària i el voluntariat als barris de la reg. de Participació Ciutadana per a l’any 2021
ANUNCI
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 23 de juny de 2021 va aprovar la
convocatòria d’ajuts per a l’any 2021 de la línia subvencionadora de l’Àrea de Participació Ciutadana i Lluita
Contra la Corrupció:
L-3.1 Subvencions destinades a projectes per al foment de la participació comunitària i el voluntariat als
barris.
La present convocatòria es regirà per les bases reguladores de la concessió de subvencions establertes en
el “Pla Estratègic de Subvencions Ajuntament de Lleida i els seus OOAA 2021-2023”; i per les bases
específiques de la regidoria de Participació Ciutadana aprovades pel Ple de data 30 d’abril de 2021 i
publicades al BOP núm. 88, de data 10 de maig de 2021, segons els principis d’igualtat i no discriminació,
de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en l’art. 18
de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.
No havent-se presentat cap al·legació a aquestes en data 8 de juny de 2021 es publica al BOP amb núm.
116 i, en data 17-06-2021, la seva aprovació definitiva.
S’obre el termini per la presentació de sol·licituds per a la convocatòria d’ajuts per a l’any 2021.
El termini de presentació de les sol·licituds serà, d’un mes a partir de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província. Si el termini finalitzés en dissabte, diumenge o dia festiu, aquest termini es
prorrogarà fins el següent dilluns o dia hàbil posterior.
Podeu consultar les bases específiques, sol·licituds i annexos a:
www.paeria.cat/subvencions
Lleida, a data signatura electrònica
L’alcalde, Miquel Pueyo París
CONVOCATÒRIA DE LA LINIA L-3.1 DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES PER AL FOMENT
DE LA PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA I EL VOLUNTARIAT ALS BARRIS, DE LA REGIDORIA DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA PER A L’ANY 2021
1. Exposició de motius
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 30 de desembre de 2020, va aprovar el “Pla estratègic de
Subvencions Ajuntament de Lleida i els seus OOAA 2021-2023”; aquest Pla ha estat sotmès a exposició
pública de la forma legalment prevista.
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Atès que l’estructura de la nostra ciutat així com la seva història han portat a desenvolupar en el seu si, una
xarxa associativa important i molt especialment pel que fa a l’associacionisme entorn el territori i els barris
de la ciutat.
Per tal de donar suport a aquest moviment associatiu, l’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de
Participació i Lluita contra la Corrupció fa pública les següents Bases. Les Entitats Veïnals, les Cases
Regionals, els Centres Culturals Internacionals i les Organitzacions Sense Ànim de Lucre que treballin als
barris, poden presentar projectes d’acord amb els següents objectius:
- Promoure totes aquelles activitats que treballin entorn als valors comunitaris, la convivència, la cohesió
social tot promocionant la participació ciutadana, el sentiment de pertinença al barri i el compromís de la
ciutadania amb el teixit social i el voluntariat.
- Fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit associatiu i comunitari de la ciutat.
- Desenvolupar activitats d’interès social que promouen un fi públic i que contribueixin al desenvolupament
del Pla d’Acció Municipal.
- Desenvolupar projectes centrats en treballar entorn a la ciutadania formada en valors democràtics, foment
de ciutadania crítica, participativa, implicada, corresponsable, amb sentiment de pertinença i estima als
barris i a la ciutat de Lleida, foment de dinamització comunitària i voluntariat.
De forma transversal es tendirà a treballar en el marc de l’Enfoc de Gènere i Basat en Drets Humans
(EGiBDH), així com en base als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030.
Aquest any 2021 especialment en el marc del foment del civisme, potenciant el treball vers a l’Objectiu 11.
Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.Les
ciutats han de planificar el seu desenvolupament d’una forma sostenible i participativa, vetllant per la
protecció del patrimoni cultural i natural, assegurant la integració territorial i aportant respostes integrals i
resilients als riscos derivats del canvi climàtic i altres possibles desastres o crisis.
En aquest sentit es vol potenciar una xarxa ciutadana participativa, corresponsable i compromesa en
concordança amb els objectius de la regidoria i que alhora generi un impacte de qualitat per als ciutadans i
ciutadanes.
Per tot això, s’estableix la present convocatòria que es regirà per les Bases Reguladores de la concessió de
subvencions establertes en el “Pla estratègic de Subvencions Ajuntament de Lleida i els seus OOAA
2021-2023”; i per les bases específiques de la regidoria de Participació Ciutadana aprovades pel PLE de
data 30 d’abril de 2021 i publicades al BOP núm. 88, de data 10 de maig de 2021, segons els principis
d’igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i
eficiència, establerts en l’art. 18 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.
Es regularà també per l’establert en la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques i per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
2. Publicació de les bases específiques
Les bases reguladores de les subvencions destinades a projectes per al foment de la participació
comunitària i el voluntariat als barris es van pública en el BOP núm. 88 i data, 10 de maig de 2021, no
havent-se presentat cap al·legació aquestes en data 8 de juny de 2021 esdevenen sense cap altre tràmit
definitivament aprovades.
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3. Import
L’import total de la convocatòria per a l’exercici 2021 i, per a la línia subvencionadora:
3.1 de subvencions destinades a projectes per al foment de la participació comunitària i el voluntariat als
barris, ascendeix a 106.768 €.
amb càrrec a la partida pressupostària 03 9240 48901 altres transferències a ens sense lucre.
4. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. Si el termini finalitzés en dissabte, diumenge o dia festiu,
aquest termini es prorrogarà fins el següent dilluns o dia hàbil posterior.
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen les
bases especifiques, a través de l’apartat de tràmits de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida:
www.paeria.es/subvencions
5. Òrgan instructor i comissió avaluadora
- L’òrgan instructor serà la Regidora de Participació i Lluita contra la Corrupció la Sra. Elena Ferre Toldra
- La Comissió Tècnica avaluadora estarà composada pels membres següents:
- Cristina Saiz Cayuela, Cap d’Acció Participativa de la Regidoria de Participació i Lluita contra la Corrupció
de l’Ajuntament de Lleida.
- Pendent de nomenament, Cap d’Unitat Tècnica de Participació Ciutadana de la Regidoria de Participació i
Lluita contra la Corrupció de l’Ajuntament de Lleida.
- Carme Sabaté Ribes, Responsable de la Gestió Administrativa i Pressupostaria de la Regidoria de
Participació i Lluita contra la Corrupció de l’Ajuntament de Lleida.
- Marc Sanz Rodríguez, Auxiliar administratiu responsable del seguiment dels projectes de la Regidoria de
Participació i Lluita contra la Corrupció de l’Ajuntament de Lleida.
6. Resolució i notificació de la resolució
- El termini de resolució a la convocatòria serà com a màxim de 3 mesos un cop finalitzat el termini de
presentació.
- La resolució de la concessió de la subvenció es notificarà mitjançant el sistema de notificació electrònica
de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida.
7. Termini d’execució
Els projectes presentats en aquesta convocatòria s’han de desenvolupar de gener a desembre del 2021.
8. Termini de justificació
La justificació de les actuacions subvencionades haurà de realitzar-se en un termini màxim de tres mesos a
partir de la data de finalització de la mateixa, tal i com s’especifica en les bases especifiques d’aquesta línia
subvencionadora.
Lleida, a la data de la signatura electrònica
La regidora Elena Ferre Toldrà
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Número de registre 5734

AJUNTAMENT DE LLEIDA
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ
Aprovació inicial Codi Ètic Ajuntament de Lleida
ANUNCI
Informació pública de l’aprovació inicial del Codi Ètic d’exercici d’activitats públiques de l’Ajuntament de
Lleida
El Ple de l’Ajuntament de Lleida, en sessió 30 de juny de 2021 va aprovar inicialment el Codi Ètic d’Exercici
d’Activitats Públiques de l’Ajuntament de Lleida.
S’obre el període d’informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província
(BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en un mitjà de comunicació escrita diària per
tal que es puguin presentar reclamacions o suggeriments.
Disposar que si no es formula cap reclamació ni suggeriment durant el termini d’informació pública i
audiència als interessats, el Codi Ètic que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament, sense
cap altre tràmit i, prèvia comunicació a l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya per
un termini de 15 dies, es procedirà a la seva publicació íntegra en el BOP de Lleida i al Tauler d’Edictes de
la Corporació, inserint al DOGC la referencia del BOP en què hagi estat publicat aquest text, determinant
l’entrada en vigor a partir del moment de la seva publicació en l’últim dels butlletins esmentats.
L’expedient restarà exposat al públic per a la seva consulta, durant un termini de trenta dies a comptar des
del dia següent a la data de l’última publicació, a la regidoria de Participació i Lluita Contra la Corrupció,
ubicada a la 1ª planta de l’edifici Mercolleida, av. Tortosa, 2, de dilluns a divendres, hàbils, en horari de 9:30
a 14:00 hores i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida https://seu.paeria.cat a l’apartat Normativa.
L’Alcalde de Lleida, Miquel Pueyo París
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Número de registre 5725

AJUNTAMENT DE MALDÀ
Aprovació padró fiscal taxa subministrament d’aigua del segon trimestre de 2021
EDICTE
De conformitat amb allò que preveu l’ordenança fiscal de l’Ajuntament de Maldà reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua, es fa públic que per decret d’alcaldia núm.182/21 del dia 7/06/2021,s’ha aprovat
inicialment el padró fiscal de la taxa esmentada, de cobrament periòdic, corresponent al 2n trimestre de
2021, que romandrà exposat al públic a la Secretaria d’aquest Ajuntament durant el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la data de publicació d’aquest edicte al BOPL, als efectes de consulta i
reclamacions, de conformitat amb l’article 14 .2 c) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març.
El termini d’ingrés en voluntària serà el comprés entre els dies 9 de juliol al 10 de setembre de 2021,
ambdós inclosos.
Transcorregut el termini 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 el que preveu la Llei 58/2003 de 17
de desembre, General Tributària.
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 Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de
març, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.
Transcorregut el termini d’informació pública l’expedient s’entendrà aprovat definitivament en el cas que no
s’hagin presentat reclamacions, sense necessitat de prendre qualsevol altre acord.
Contra l’aprovació definitiva del padró esmentat, les persones legitimades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant l’alcaldessa de l’Ajuntament de Maldà en el termini d’un mes des de
l’aprovació definitiva, sense perjudici que en qualsevol moment puguin rectificar-se les errades materials.
Alternativament es podrà interposar, en el termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat passat un mes des de la seva presentació, si no es resol
abans, a partir d’aquell moment es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de 6 mesos.
En el cas de resolució expressa del recurs de reposició el termini serà de dos mesos. Això no obstant, es
podrà interposar qualsevol altre recurs o acció que s’estimi procedent.
Maldà, 7 de juliol de 2021
L’alcaldessa, Anna Maria Salla Xuclà
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Número de registre 5708

AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Edicte d’aprovació inicial del Padró del Cànon de l’aigua 2021
Assumpte: aprovació inicial del Padró del Cànon de l’aigua 2021 del municipi de Naut Aran.
La Junta de Govern Local ordinària de l’Ajuntament de Naut Aran, de 1 de juliol de 2021, va acordar:
Aprovació inicial del Padró del Cànon de l’aigua 2021 del municipi de Naut Aran.
Primer. Aprovar inicialment el Padró Municipal sobre Cànon d’aigua de l’any 2021, amb un import total de
456.924,20 euros (quatre-cents cinquanta-sis mil nou-cents vint-i-quatre euros amb vint cèntims d’euro),
d’acord amb la Normativa vigent de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Segon. Exposar-lo públicament per un termini d’un mes, al BOP, al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Naut
Aran i a la Pàgina Web (www.nautaran.org) per possibles al·legacions o reclamacions. En cas de no
presentar-se cap al·legació o reclamació l’acord inicial esdevindrà definitiu sense ulterior acord.
Salardú, Naut Aran, 8 de juliol de 2021
L’alcalde, César Ruiz-Canela Nieto
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Número de registre 5713

AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Aprovació inicial modificació Ordenança Convivència ciutadana-Terrasses de bars, restaurants, hotels, i
altres
EDICTE
Assumpte: Modificació de l’Ordenança de Convivència Ciutadana Municipi de Naut Aran. Normes per a la
instal·lació de terrasses a la via pública.
En el BOP núm. 175 de data 11 de desembre de 2007, registre núm. 11768, es va publicar íntegrament:
l’ordenança municipal de convivència ciutadana municipi de Naut Aran.
Després de catorze anys en vigència, i en l’apartat de la regulació de les terrasses, cadires, taules, i altres a
la via pública per part dels propietaris de Bars, Hotels, Restaurants, etc, ens trobem en la situació d’aclarir la
tramitació i la resolució de la seva concessió. No obstant es segueix amb la gratuïtat municipal de la seva
instal·lació.
El Ple de l’Ajuntament de Naut Aran, en sessió ordinària, de data 16 de juny de 2021, va acordar per majoria
absoluta dels assistents:
Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança de Convivència Ciutadana del municipi de Naut Aran, afegint
a l’art. 21, el seu apartat :
d) Terrazas de bares y restaurantes.
Para la instalación de terrazas en el dominio público de los bares y restaurantes, requerirá la previa
autorización municipal.
Se presentará instancia genérica (página web municipal).
La concesión de la autorización corresponde a la Junta de Gobierno Local.
Esta autorización será anual y los vigilantes municipales establecerán las condiciones de su instalación,
numero de sillas, número de mesas, situación de las mismas en la calle, etc.
Se podrá autorizar la colocación de mesas, sillas u otros objetos, solo en el frente i laterales de la fachada
de la propiedad del negocio.
No obstante, si desean instalar mesas o sillas y otros objetos en el frente y laterales de la fachada de otro
vecino, deberán previamente pactar las condiciones, horarios, y fechas de dicha instalación para que el
Ayuntamiento pueda autorizar esta instalación de la terraza.
Se atenderá a los horarios y lugares previstos en la licencia que se otorgue y siempre de tal manera que no
se produzca entorpecimiento del tránsito y del uso normal de la vía o lugar que se trate.
No se establece el pago de ninguna tasa para la instalación de las mesas y sillas u otros objetos de las
terrazas en la vía pública.
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Segon. Sotmetre aquest acord a informació publica per termini d’un mes, en el BOP, pagina web:
www.nautaran.org i plataforma eBando, i tauler anuncis municipal.
En cas de no presentar-se cap tipus d’al·legació, reclamació o suggeriments es considera definitivament
aprovat, i es procedirà a la seva publicació integra .
Salardú, Naut Aran, 8 de juliol de 2021
L’alcalde, César Ruiz Canela Nieto
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Número de registre 5722

AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Edicte d’aprovació inicial del Projecte: Urbanització a Plaus per a la implantació de les infraestructures, fase
1
Assumpte: aprovació inicial del Projecte: Urbanització a Plaus per a la implantació de les infraestructures,
Fase 1.
La Junta de Govern Local ordinària de l’Ajuntament de Naut Aran, de 1 de juliol de 2021, va acordar:
- Aprovació inicial del Projecte: Urbanització a Plaus per a la implantació de les infraestructures, fase 1.
Primer. Aprovar inicialment el Projecte: Urbanització a Plaus per a la implantació de les infraestructures, fase
1, per l’arquitecte municipal Juan A. Manciñeiras Vaz-Romero, amb un pressupost total de 298.504,77 €
(dos-cents noranta-vuit mil cinc-cents quatre euros amb setanta-set cèntims), dels quals 246.698,16 €
(dos-cents quaranta-sis mil sis-cents noranta-vuit euros amb setze cèntims) corresponen a l’execució de
l’obra i la quantitat de 51.806,61 €(cinquanta-un mil vuit-cents sis euros amb seixanta-un cèntims) a l’Impost
sobre el valor afegit.
Segon. Sotmetre aquest acord a exposició pública per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant edicte que es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’Anuncis Municipal, a la Pàgina Web de l’Ajuntament
de Naut Aran (www.nautaran.org) i al Portal E-Bando, per a la presentació de possibles al·legacions,
suggeriments o reclamacions.
En cas de no presentar-se cap al·legació, suggeriment o reclamació, l’acord inicial esdevindrà definitiu
sense necessitat d’ulterior acord.
Salardú, Naut Aran, 8 de juliol de 2021
L’alcalde, César Ruiz-Canela Nieto
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Número de registre 5704

AJUNTAMENT DE PUIGGRÒS
Modificació definitiva ordenances fiscals 2021
EDICTE
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i
l’article 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària amb data 4 de novembre de
2019 aprovà provisionalment la modificació d’una ordenança fiscal.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província número 96 de data 20 de maig de 2021 i
atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2020 i següents la modificació:
- Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de cases de bany, dutxa,
piscines i instal·lacions anàlogues
Primer. Modificar provisionalment l’ ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis de
cases de bany, dutxa, piscines i instal·lacions anàlogues, el seu article 3, que queda redactat de la forma
següent:
“Article 3r. Quantia.
a) La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
- Abonament temporada general veïns municipi: 20,00 €
- Abonament temporada nens, veïns del municipi entre 5 i 10 anys: 10,00 €
- Abonament temporada majors 65 anys: 10,00 €
- Entrada diària: 5,00 €
A partir del tercer abonament de la unitat familiar, es farà una bonificació del 15% de l’import total.
b) Ús privatiu pistes de pàdel
- Veïns de Puiggròs: 2,00 €/hora
- No veïns de Puiggròs: 10,00 €/hora
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Puiggròs, 8 de juliol de 2021
L’alcaldessa, Montserrat Ruiz Iglesia
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Número de registre 5669

AJUNTAMENT DE SIDAMON
Aprovació padrons 1er semestre
Anunci d’exposició publica d’aprovació padrons fiscals 2021.
L’Ajuntament de Sidamon, per DA 94/2021 de data 7 de juliol de 2021, va aprovar els padrons fiscals per
l’any 2021 corresponents a:
• Taxa pel subministrament d’aigua potable (1r semestre 2020). Ord. fiscal núm. 8.
• Taxa clavegueram (anual) Ord. fiscal núm. 9.
• Taxa cementiri municipal (anual) Ord. fiscal núm. 11.
Igualment es va acordar obrir un període d’informació pública pel termini d’un mes des de l’endemà de la
publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de reclamacions. S’informa
igualment, que els padrons estan a disposició dels interessats a l’Ajuntament (de 12:00 a 15:00h)
Per acord del Ple municipal de data 22 de desembre de 2012, es va acordar la delegació a la Diputació de
Lleida –OAGRTL- la gestió tributària i recaptació de l’impost sobre vehicles , així com la recaptació de
diferents tributs.
Per acord del Ple de la Diputació de Lleida, de data 24 de gener de 2013, es va adoptar entre d’altres,
l’acceptació de la delegació per part de l’Ajuntament de Sidamon, de les facultats atribuïdes en mataria de
recaptació, voluntària i executiva, de les següents taxes: subministrament d’aigua,
Taxa de la claveguera, i taxa del cementiri municipal.
Amb data 31 de desembre de 2019, BOPLL número 250 es va publicar l’aprovació definitiva de la
modificació de les OF del municipi de Sidamon, per a l’any 2020 i següents, pel que afecta a l’ordenança
fiscal número 8 referent al subministrament d’aigua potable.
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.
Sidamon, 7 de juliol de 2021
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L’alcaldessa, Maria Dolors Tella i Albareda.
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Número de registre 5670

AJUNTAMENT DE SIDAMON
Anunci d’aprovació inicial de modificació de crèdit 1/2021
Expedient 116/2021 05_37_1627. Modificació de crèdit 1/2021.
El Ple Municipal 04/2021, de data 29-6-2021, ha aprovat inicialment l’expedient de suplement de crèdit
finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals.
L’expedient de referència s’exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies
hàbils, des de la publicació al BOP, durant els quals s’admetran reclamacions davant d’aquesta Corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions l’acord inicial esdevindrà definitiu.
Sidamon, 30 de juny de 2021
L’alcaldessa, Maria Dolors Tella i Albareda
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Número de registre 5761

AJUNTAMENT DE SOSES
Aprovació del padró de cementiri 2021
EDICTE
Aprovació de padrons fiscals i període de cobrament voluntari
Aprovació del padró
Per Decret núm. 2021/246 de 9 de juliol s’ha aprovat el següent padró fiscal corresponent a l’exercici de
l’any 2021
 Taxa cementiri municipal
El padró fiscal s’exposa al públic durant el termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estan a disposició dels interessats a la Secretaria d’aquest
Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i
l’article 14.2.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
les Hisendes locals, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del
termini d’exposició al públic 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.
Soses, 8 de juliol de 2021
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AJUNTAMENT DEL PONT DE SUERT
Normes de procediment per a la concessió d’espais d’apartament o aparcament traster per trobar-se vacant
o inexistent la seva concessió i el número de les places a oferir sigui igual o menor de 4
El Ple d’aquest Ajuntament del Pont de Suert, en sessió ordinària 3 de 2021, celebrada el dia 30 de juny de
2021 va adoptar l’Acord d’aprovar prèviament els criteris i procediment per a la concessió d’espais
d’apartament o aparcament traster per trobar-se vacant o inexistent la seva concessió i el número de les
places a oferir sigui igual o menor de 4.
En compliment d’allò establert a l’article 128 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de las Administracions Públiques se sotmet el referit acord a consulta prèvia i informació
pública durant el termini de trenta dies.
Simultàniament, de conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet l’expedient a informació pública pel mateix termini de
trenta dies.
En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació inicial de la modificació
d’aquesta disposició en el termini d’informació pública i audiència dels interessats, l’Acord d’aprovació inicial
s’elevarà a definitiu adquirint la seva vigència amb la publicitat del mateix.
El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del preceptuat en els articles 178 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i
63 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny.
En document annex a aquest anunci es publica literalment l’Acord esmentat.
El Pont de Suert, 12 de juliol de 2021
L’alcalde-president, José Antonio Troguet Ballarin
ANNEX CITAT
Text literal de l’acord
Criteris i procediment per a la concessió de places vacants. Tot i que un cop promocionada una actuació per
ser cedida en règim de concessió i adjudicada la mateixa solen ser els particular que gestionen les
transmissions d’aquests drets, es donen singularment casos en que, o be la plaça ha retornat a l’Ajuntament
o be roman en mans de la corporació municipal per altres motius.
Donats aquesta supòsits de places soltes, es considera positiu que l’Ajuntament s’atorgui uns criteris que,
amb rang de disposició general i, per tant, atorgades pel Ple operarien supletòriament en defecte de
regulació específica i vindrien a ser les següents:
Quan l’Ajuntament disposi d’espais d’apartament o aparcament traster per trobar-se vacant o inexistent la
seva concessió i el número de les places a oferir sigui igual o menor de 4, procedirà de la forma següent:
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a) Innecessarietat pels serveis propis, durada de la concessió i valor.
a.1. L’Ajuntament verificarà i constatarà que la plaça que pretén cedir en concessió no li sigui necessària per
atendre la prestació dels serveis propis municipals.
a.2. a.2.1. Amb caràcter general, la nova concessió s’atorgarà per temps determinat que, en cap cas, podrà
excedir de 75 anys, d’acord amb l’establert a l’article de la Llei 33 2003 de 3 de novembre del Patrimoni de
les Administracions públiques.
a.2.2. A més, el temps màxim de concessió de la plaça a oferir, en cap cas superarà el termini de venciment
de la resta de les places del la unitat a la que pertany i, si n’hi ha més d’un s’aplicarà com referència el
termini més recorrent.
a.3. El valor de la concessió vindrà donat per, des dos criteris següents, el que doni una xifra més elevada:
1. Aplicant al valor de sortida de la primera licitació l’IPC general de cada ant transcorregut. 2. La xifra que
indiqui un informe tècnic en que es determini el valor actual del compartiment.
b) Publicitat, procediment i barem aplicable.
b.1. La decisió d’oferir places d’aparcament serà objecte de convocatòria i publicitat de la mateixa a través
del Tauler electrònic de la corporació i del Perfil del contractant atorgant-se un termini mínim de 20 dies
naturals des de la convocatòria.
b.2. En cas d’un número de persones interessades superior a les places disponibles s’aplicaran amb un
màxim de 100 punts, els criteris següents:
b.2.1. Millor preu sempre que sigui igual o superior al valor de la concessió (40 punts).
b.2.2. Residencia efectiva acreditada al Pont de Suert 25 punts més 10 punts addicionals si l’edifici de
residència no te places o espais d’aparcament a la mateixa finca.
b.2.3. Ostentar la propietat d’un habitatge al Pont de Suert 20 punts més 5 punts addicionals si l’edifici de
residència no te places o espais d’aparcament a la mateixa finca.
b.2.4. Determinar que els empats de puntuació es resoldrà atenent als criteris següents:
b.2.4.1. Acreditar residència al Pont de Suert o propietat d’habitatge sobre no acreditar-la.
b.2.4.2. Si persisteix l’empat aplicant b.2.4.1, menor distància en termes de recorregut per accedir-hi entre el
domicili i la localització de la plaça a la que s’aspira.
b.2.4.3. Si persisteix l’empat aplicant b.2.4.1 primer i b.2.4.2 desprès, sorteig.
c) Competència i bases de procediment. L’atorgament de les concessions regulades en aquestes bases
aprovades pel Ple i tramitades com una disposició de caràcter general correspon a l’Alcalde mitjançant
Decret podent delegar la competència en la Junta de Govern Local. Atès l’anterior, Un decret de l’Alcaldia
aprovarà el valor, seguint les regles anteriorment establertes i adoptarà les determinacions necessàries,
sempre en desenvolupament o execució directa d’aquestes bases. Designarà una Mesa de contractació que
regirà el procés i, a resultes del seu desenvolupament, atorgarà les concessions al proponent amb major
puntuació.
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d) Regulació supletòria. Les disposicions contingudes a les presents bases, si s’opta per la seva aplicació,
en tot allò referent als criteris d’adjudicació, prevalen a les determinacions establertes al plec de clàusules
administratives reguladores de la concessió de l’ús de les places de l’aparcament subterrani de la Plaça
conformada pels carrers de l’església, Monestir de Lavaix, Sant Sebastià i Roser, (actualment Plaça dels
Pirineus) o al Plec aplicat a les places de la zona del Roser. En tot allò no regulat a les presents bases,
s’estarà a allò establert al Plec de clàusules administratives reguladores de la concessió de l’ús de les
places de l’aparcament subterrani de la Plaça conformada pels carrers de l’església, Monestir de Lavaix,
Sant Sebastià i Roser, (actualment Plaça dels Pirineus) o el que específicament sigui aplicable al conjunt a
promoure.
Vist l’anterior, es proposa al Ple que, amb el quòrum de majoria simple, aprovi les anteriors bases, les
sotmeti a informació pública durant un mes mitjançant publicació al Bop i al tauler E entenent-les
definitivament aprovades si no s’han produït al·legacions havent de procedir a la seva publicació per tal que
adquireixin la seva vigència.
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AJUNTAMENT DEL PONT DE SUERT
Liquidació, dissolució i baixa als registres públics de la Societat de Responsabilitat Limitada Empresa
Municipal d’Urbanisme del Pont de Suert B25427386 i el Consorci de Promoció Comercial i Turística del
Pont de Suert P2500060E
El Ple d’aquest Ajuntament del Pont de Suert, en sessió ordinària 3 de 2021, celebrada el dia 30 de juny de
2021 va adoptar l’Acord següent:
Tot i trobar-se sense activitat i en desús, ja des de fa bastants anys, en alguns registres públics, romanen en
situació d’alta les dues entitats citades, fet que, per la càrrega de dades – especialment econòmiques
(comptes, liquidacions, execucions trimestrals etc..) – produeix importants dificultats i obliga a realitzar
pràctiques que no són correctes i que cal evitar però que, en la situació actual resulten insalvables si es
volen transmetre aquestes dades municipals – fet que és una obligació i fet que comportarà la seva
publicació o no-.
És per això que a un nou intent de cancel·lar les altes als registres a les que s’ha fet referència (Registre
mercantil, registre d’ens locals de Catalunya, registre estatal d’ens locals.) li seria útil un acord recent del Ple
constatant la inactivitat, ratificant o acordant de nou la baixa i atorgant les facultats necessàries per fer
efectives dites baixes i cancel·lacions registrals.
Per fer-ho, s’incorpora a l’expedient de la sessió alguna documentació que permet constatar dita inactivitat
tota vegada que es detallen tot seguit els fets que justifiquen plenament, promoure els tràmits pretesos.
Societat de Responsabilitat Limitada Empresa Municipal d’Urbanisme del Pont de Suert B25427386 . Entre
la documentació que s’ha localitzat hi consta que ja en data 31 de maig de 2013, la Junta General va
acordar definitivament la dissolució i liquidació i que des de 2012 no ha tingut cap moviment sense que
tampoc constin, a les entitats financeres properes cap compte ni cap altre indici d’existències, positives o
negatives ni efectes patrimonials. També s’ha constatat que l’agost de l’any 2014 va ser presentat a
l’Administració Tributària el model 036 (altes, modificacions i baixes del Cens d’empreses, professionals i
retenidors) en el sentit de declaració censal de baixa. Sent que es tractava d’una societat íntegrament
municipal es proposa, en concret, si no s’havia acordat o formalitzat abans, liquidar la societat dissoldre-la
tot facultant a l’Alcaldia les més àmplies facultats per dur a terme les gestions i adoptar les resolucions que
siguin necessàries per fer efectiva dita dissolució i la baixa de la mateixa als registres públics i privats
incloent, entre les referides facultats, les d’assolir les funcions de liquidador.
Consorci de Promoció Comercial i Turística del Pont de Suert P2500060E. És evident que l’activitat de
l’àmbit del foment i del desenvolupament econòmic, l’Ajuntament, el ve prestant, des de fa anys, des de la
seva pròpia Administració general i ho ve fent amb càrrec al seu propi pressupost, mitjançant els grups de
programes adients però en partides integrades dins del seu pressupost únic. Ho ve fent així i ho podria
seguir fent fins i tot si, el finançament de totes o una part de les accions fossin participades en el seu
finançament, en aquest segon cas, mitjançant acords d’adhesió al desenvolupament de projectes on es
vinguessin regulades, cas a cas, els termes de dites adhesions inclòs les condicions de cofinançament.
Sigui com sigui, no es troben indicis de cap moviment dins del Consorci, com a mínim, des de fa 15 anys. És
a dir, des del 31/12/2006 no s’ha trobat cap moviment sense que tampoc constin, a les entitats financeres
properes cap compte ni cap altre indici d’existències, positives o negatives ni efectes patrimonials.
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A més, tractant-se d’un consorci local, encara que no s’hagués acordat o promogut la seva dissolució, no
consta que s’hagi fet res per a la seva adaptació a les regles contingudes a la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local ni en el termini d’adaptació previst ni fins
a la data pel qual s’ha de considerar dissolt ex lege. Tot i així, es proposa, en concret, si no s’havia acordat o
formalitzat abans, liquidar la entitat i dissoldre-la tot facultant a l’Alcaldia les més àmplies facultats per dur a
terme les gestions i adoptar les resolucions que siguin necessàries per fer efectiva dita dissolució i la baixa
de la mateixa als registres públics i privats incloent, entre les referides facultats, les d’assolir les funcions de
liquidador.
Proposta: (majoria simple) Ratificar la dissolució i facultar a l’Alcaldia les mes àmplies facultats per
tramitar-la incloent la publicació d’anuncis, i la realització, per si o a través del gestor, la realització de tots
els tràmits i adopció d’acords conduents a dites dissolucions i baixes en tots els registres públics i privats
que sigui necessari incloent-li, entre les facultats les de liquidador per que les desenvolupi directament o
mitjançant tercer professionalitzat.
Sotmesa la proposta anterior a la consideració del Ple resulta aprovada per unanimitat dels assistents i
majoria absoluta.
Tot i que no consta líquid ni patrimoni ni recursos adscrits a un i altre organismes s’estableix formalment que
succeirà els esmentats organismes l’Ajuntament del Pont de Suert.
De conformitat amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), s’exposa al públic dit acord pel termini de 30 dies hàbils a l’objecte de que els interessats puguin
formular reclamacions i/o suggeriments.
El Pont de Suert, 30 de juny de 2021
L’alcalde-president, José Antonio Troguet Ballarin
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AJUNTAMENT DEL PONT DE SUERT
Edicte d’aprovació inicial del projecte ‘‘Actuacions de manteniment d’accessos a nuclis a l’Alta Ribagorça
2021’’
Per acord del Ple 3 de 2021, de data 30 de juny de 2021, es va aprovar inicialment el Projecte d’obres
següent:
“Actuacions de manteniment d’accessos a nuclis a l’Alta Ribagorça 2021”.
D’acord amb el què preveu l’article 235 del DL 2/2003 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, així com també l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet a informació pública durant el termini de 30 dies, comptats a
partir de l’endemà de la seva publicació oficial, a fi que qualsevol interessat pugui presentar les al·legacions
o reclamacions que consideri oportunes.
En cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació, durant el termini d’exposició al públic, el Projecte es
considerarà aprovat, sense necessitat d’ulterior acord.
El Projecte es pot consultar a la Secretaria de l’Ajuntament i consultar i baixar a través del vincle següent:
https://1drv.ms/u/s!Auwh0D_icMDigeloRFjNAeDdJr4WfA?e=480T4p
El Pont de Suert, 30 de juny de 2021
L’alcalde, José Antonio Troguet Ballarín
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DIPUTACIÓ DE LLEIDA
SERVEIS TÈCNICS VIES I OBRES
Informació pública. Aprovació inicial béns i drets afectats per projecte carretera LV-2341 Nalec
Edicte. Anunci d’informació pública de la relació de béns i drets afectats pel “Projecte modificat i actualització
de preus. Desglossat núm. 1 del Projecte de condicionament. Eixamplament, millora i pavimentació asfàltica
de la carretera LV-2341 de la C-14 a Nalec. PK 0+000 a PK 1+023. Tram: Nalec.” Clau: VO-PA-20-025-D1”.
El president de la Diputació de Lleida per Decret núm. 2021/1931 de data 29 de juny de 2021 va aprovar
definitivament el Projecte modificat i actualització de preus. Desglossat núm. 1 del Projecte de
condicionament. Eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la carretera LV-2341 de la C-14 a Nalec.
PK 0+000 a PK 1+023. Tram: Nalec.” Clau: VO-PA-20-025-D1”.
Aquesta aprovació porta implícita la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la declaració
d’urgent ocupació dels béns i adquisició dels drets corresponents, als efectes d’expropiació forçosa, d’acord
amb l’article 19 del DL 2/2009 de 25 d’agost pel que s’aprovà el Text refós de la Llei de carreteres.
Per Decret de la Presidència núm. 2021/1989 de 5 de juliol de 2021 s’aprova inicialment la relació de béns i
drets afectats per l’execució de les obres del l’esmentat Projecte.
Es sotmet a informació pública la relació de béns i drets afectats adjunta com Annex per a l’execució de les
obres del projecte modificat esmentat, d’acord amb el que disposa l’article 56 del Reglament d’expropiació
forçosa i l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa.
És d’aplicació l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en relació amb els titulars desconeguts de finques o de domicili ignorat.
Tots els interessats i titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els béns afectats podran
presentar al·legacions davant d’aquesta Diputació de Lleida durant el termini de 15 dies a comptar des de
l’endemà d’aquesta publicació, per esmenar –si s’escau- tots els possibles errors u omissions en la relació
dels béns i drets o dels seus titulars.
A tal efecte es podrà consultar aquesta informació pública a la seu electrònica de la Diputació de Lleida
www.diputaciolleida.cat, així com a l’Ajuntament de Nalec.
Lleida, 7 de juliol de 2021
El president, Joan Talarn i Gilabert
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana
ANNEX
Expropiacions
TERME MUNICIPAL: NALEC
NÚM.
ORDR
E

1

POLÍGON
/PARCEL·LA
/SUBPARCEL·LA

2/94

PROPIETARI/A

Bapti Franquesa Corbella

CULTIU

Matoll
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SUPERFÍCIE
AFECTADA VIALS M2

183,53

SUP. AFECTADA
D.PÚBLIC M2

285,11

TOTAL SUP.
AFECTADA M2

468,64
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1/221
2/93 g
2/93 a
2/93 b
1/220 a
1/220 b
1/220 c
1/198
2/91 c
2/91 e
2/91 d
2/159 b
1/189
2/67 b
1/187 c
1/94 f
1/94 k
1/265

Leonor Segura Roca
Francisca Reina Corbella
Francisca Reina Corbella
Francisca Reina Corbella
Francisca Reina Corbella
Francisca Reina Corbella
Francisca Reina Corbella
Antònia Mulet Arrufat
Antònia Mulet Arrufat
Antònia Mulet Arrufat
Antònia Mulet Arrufat
Antònia Mulet Arrufat
Hereus de Juan Badia Sanfeliu
Dolors Puig SL
Dolors Puig SL
Concordi Vives Puig
Concordi Vives Puig
Ajuntament de Nalec
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Labor secà / Muntanya baixa
Ametller secà
Oliver secà
Ametller secà
Oliver secà
Oliver secà
Muntanya baixa
Ametller secà
Improductiu
Pi de fusta
Pi de fusta
Improductiu
Vinya regadiu
Muntanya baixa
Matoll
Pastures
Pastures
Pastures
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361,32
299,26
125,91
256,86
0,00
123,51
37,43
753,45
49,13Ba
34,07
578,80
226,87
0,00
1.550,84
0,00
0,00
0,00
120,21

316,38
112,58
236,18
324,79
69,55
261,08
110,45
1.132,33
38,10
30,70
860,74
229,11
34,29
588,83
48,31
102,10
119,63
172,95

677,70
411,84
362,09
581,65
69,55
384,59
147,88
1.885,78
87,23
64,77
1.439,54
455,98
34,29
2.139,67
48,31
102,10
119,63
293,16
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EMD DE VILAMITJANA
Edicte aprovació inicial modificació del pressupost num. 3 (Exp. X2021000028)
ANUNCI
Es fa públic per a general coneixement que, mitjançant aquest anunci, es sotmet a informació pública un
expedient, les característiques del qual són les que s’esmenten a continuació:
Dades de l’expedient:
Exp. X2021000028. Modificació núm. 3 del pressupost per a l’exercici 2021.
Termini d’informació pública:
15 dies.
Mitjans de publicació de l’edicte:
Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis.
Lloc on pot efectuar-se la consulta de l’expedient:
Negociat d’Hisenda de l’Ajuntament de Tremp, tots els dies hàbils de 10 a 14 hores.
Forma de presentar les al·legacions:
Escrit adreçat al President de l’Entitat Municipal Descentralitzada amb els requisits de l’article 66 de la Llei
39/15, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les al·legacions es podran presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/15
esmentada.
Aprovació de l’expedient:
L’expedient de referència es va aprovar inicialment el dia 7 de juliol de 2021 per la Junta de Veïns.
Transcorregut el termini d’informació pública esmentat sense que es presentin reclamacions l’expedient
quedarà aprovat definitivament, i es procedirà a la seva publicació BOPL.
Vilamitjana, a 8 de juliol de 2021.
El President
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EMD DE VILAMITJANA
Edicte d’informació pública del compte general del pressupost de 2020 (Expedient X2021000023)
Es fa públic per a general coneixement que, mitjançant aquest anunci, se sotmet a informació pública un
expedient, les característiques del qual són les que s’esmenten a continuació:
Dades de l’expedient
Expedient X2021000023. Compte general del pressupost de 2020.
Termini d’informació pública
15 dies.
Mitjans de publicació de l’edicte
Butlletí Oficial de la Província i Tauler d’Anuncis.
Lloc on pot efectuar-se la consulta de l’expedient
Negociat d’Hisenda de l’Ajuntament de Tremp, tots els dies hàbils, de 10 a 14 hores.
Forma de presentar les al·legacions
Escrit adreçat al President de l’Entitat amb els requisits de l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les al·legacions es podran presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015,
esmentada.
Aprovació de l’expedient
L’expedient de referència ha estat sotmès a dictamen de la Comissió Especial de Comptes, el dia 7 de juliol
de 2021.
Transcorregut el termini d’informació pública es sotmetrà a l’aprovació de la Junta de Veïns.
Tremp, 9 de juliol de 2021
El president, Francisco Martínez Santos
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CONSORCI ESCOLA ITINERANT DE MÚSICA I DANSA DEL PALLARS
Compte General exercici 2020
ANUNCI
En compliment de l’establert en l’article 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat degudament informat per
la Comissió Especial de Comptes, s’exposa al públic el Compte General corresponent a l’exercici 2020, per
un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els qui s’estimin interessats podran presentar
reclamacions, objeccions o observacions que creguin convenients.
Rialp, 30 de juny de 2021
El president, Gerard Sabarich Fernández-Coto
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