
Annex de les ordenances que es modifiquen:
Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres. Es modifica l’article 6è el qual queda
redactat de la següent manera:

“Article 6è: Tipus de gravamen i quota.
El tipus de gravamen serà el 2 per cent, amb un import mínim de
10,00 euros.

La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable
el tipus de gravamen”.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal.
Es modifica l’article 6è, el qual queda redactat de la següent
manera:

“Article 6è. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa
següent:

Epígraf primer. Assignació de sepultures
Nínxols perpetus..............................................................550,00 €

Epígraf segon. Registre de permutes i transmissions
Inscripció en el registre municipal de cada permuta que es
concedeixi, de sepultures o nínxols dins del cementiri.......9,02 €

Epígraf tercer. Conservació i neteja
Per conservació dels nínxols i instal·lacions del cementiri.6,00 €

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram. Es
modifica l’article 5è, el qual queda redactat de la següent manera:

“Article 5è. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència
o autorització de presa a la xarxa de clavegueres s’exigirà una
sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de setanta euros.

2. Per la prestació del servei de clavegueram s’estableix la tarifa
següent:
a) Habitatges........................................................................7,00 €
b) Finques i locals que no estan exclusivament destinats a
habitatge.............................................................................7,00 €”

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels
serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions
anàlogues. Es modifica l’annex a l’article 3 de l’ordenança on
consten les tarifes, el qual restarà redactat de la següent forma:

1. Per l’entrada personal a la piscina:
1.1 Majors de 65 anys empradronats al Poal......................gratuït
1.2 Des de 5 anys fins a 65 anys ........................................4,00 €
1.3 De grups de més de 20 persones ..................................3,00 €

2. Per l’abonament personal a la piscina temporada:
1.1 Majors de 65 anys empadronats al Poal ......................gratuït
1.2 Des de 5 anys fins a 65 anys ......................................27,00 €

3. Per a determinar l’edat establerta als apartats anteriors es
tindrà en compte l’any natural en què es compleixen els 5 o els
65 anys

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’expedició de
documents administratius. Es modifica l’article 7è, el qual queda
redactat de la següent manera:

“Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els
epígrafs següents:

1. Epígraf primer: expedició de fotocòpies, impressions i fax
fotocòpia DinA4 blanc i negre ............................................0,10 €
fotocòpia DinA4 color.........................................................0,20 €
fotocòpia DinA3 blanc i negre ............................................0,15 €
fotocòpia DinA3 color.........................................................0,30 €
Ampliación/reduccions........................................................0,15 €
Per enviar fax 1 full (nacional) ...........................................0,60 €
Per enviar fax 1 full (estranger) ..........................................1,00 €
Per rebre fax .................................................0,10 € per full rebut.

2. Epígraf segon: confrontació i compulsa de documents
Confrontació/compulsa ......................................................0,80 €

3. Epígraf tercer: documents relatius al padró d’habitants
Altes o modificacions del padró d’habitants sol·licitades a
instància de part...................................................................1,50 €
Certificat / volant d’empadronament, convivència o altres.1,50 €
Certificats i informes varis ..................................................2,00 €
4. Epígraf quart: documents relatius al cadastre
Certificats telemàtics cadastrals ..........................................1,50 €
Certificats i informes varis ..................................................2,00 €
Tramitacions cadastrals .......................................................5,00 €
5. Epígraf cinquè: documents relatius al servei d’urbanisme
Certificats d’aprofitament urbanístic, cèdula urbanística i
certificat de qualificació urbanística .................................30,00 €
Certificat compatibilitat urbanística ..................................10,00 €
Certificat d’innecessarietat d’obtencio de llicència de
segregació..........................................................................10,00 €
Per llicències de segregació ..............................................40,00 €
Llicència de primera ocupació ..........................................40,00 €
Per la tramitació d’expedients d’aprovació prèvia ........150,00 €
Pla Parcial i PMU ...........................................................150,00 €
Reparcel·lació i PAU ......................................................150,00 €
Tramitació projectes urbanització ...................................150,00 €
Expedient declaració ruïna ................................................50,00 €
6. Epígraf sisè: expedients d’activitats
Tramitació activitats sotmeses a règim de comunicació municipal
integrada ............................................................................60,00 €
Tramitació activitats sotmeses a règim de llicència municipal
integrada ............................................................................90,00 €
Tramitació activitats sotmeses a règim de comunicació
innòcues.............................................................................30,00 €
Per canvis de nom d’activitats ..........................................15,00 €
7. Altres documents:
Certificats d’acords d’òrgans municipals o de documents
municipals ...........................................................................2,00 €
Certificats sobre edictes publicats al tauler d’anuncis a instància
de part ..................................................................................2,00 €
Per la publicació d’edictes als Butlletins Oficials/
premsa ..........................el cost que es devengui per la publicació
Certificats nomenclatura de vies públiques ........................1,50 €
Certificats de numeració de vies públiques ........................1,50 €
Numeració edificis ............................................................12,00 €
Expedició de qualsevol altre certificat no tarifat
expressament .......................................................................1,50 €

− ♦ −

AJUNTAMENT DE PRATS I SANSOR

EDICTE 11838

Sobre l’aprovació definitiva d’unes bases
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 22.09.2011 va aprovar
inicialment les bases particulars per a la concessió de
subvencions destinades al manteniment, conservació, reposició o
millora dels serveis urbanístics a les urbanitzacions de gestió
privada del terme municipal i la corresponent convocatòria per a
l’any 2011.

Durant el termini d’informació pública no s’hi van presentar
reclamacions i/o al·legacions, per la qual cosa les bases van
quedar aprovades definitivament de forma automàtica.

El text íntegre es va fer públic al BOP núm.. 144 de Lleida del
08.10.2011 i es farà referència al DOGC.

Prats i Sansor, 23 de novembre de 2011
L’alcalde, Jordi Rosell Ginesta

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SORT

EDICTE 11846

El senyor Josep M. Cid Castro ha presentat a tràmit la sol·licitud
d’autorització d’usos i obres de caràcter provisional per a la
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instal·lació d’una guingueta-quiosc situada al carrer Joaquim
Sostres, s/n, de Sort, amb ús de bar.

D’acord amb l’establert als articles 53 i 54, d’usos i obres de
caràcter provisional i de procediment per a la seva autorització,
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, s’obre un termini d’informació
pública amb la finalitat que qualsevol persona interessada pugui
examinar l’expedient i, alhora, presentar per escrit, davant
l’Ajuntament, les al·legacions i suggeriments que consideri
pertinents.

L’expedient esmentat es pot consultar a les oficines municipals
tots els dies laborables en horari d’obertura al públic durant el
termini d’informació pública, que serà de vint dies a comptar del
dia següent a la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província. Les al·legacions i els suggeriments, si
s’escau, es podran adreçar a l’Ajuntament a través de qualsevol
dels mitjans hàbils a què fa referència l’article 52.4 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques catalanes.

Sort, 28 de setembre de 2011
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SUDANELL
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ANUNCI DE RECTIFICACIÓ 11878

Advertida una errada en el número de registre de l’edicte de
l’Ajuntament de Sudanell sobre l’aprovació definitiva d’un
projecte d’obres: “Millora de l’ urbanització vial, ampliació de la
xarxa de sanejament i d’aigua potable, Fase 2”, publicat en el
BOP número164, de 19 de novembre de 2011, es fa públic per a
general coneixement que allà on diu:

“EDICTE 14451”

ha de dir:

“EDICTE 11451”

Lleida, 29 de novembre de 2011
L’administradora del BOP, Dolors Aixalà Morreres

− ♦ −

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

EDICTE 11916

Exposició pública del plec de clàusules administratives i del
plec de prescripcions tècniques per a la contractació de les

assegurances d’accidents, de vehicles i de danys materials al
patrimoni

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 28 de
novembre de 2011, va acordar l’aprovació del plec de clàusules
econòmic administratives particulars i del plec de prescripcions
tècniques per a la contractació de l’assegurança de vehicles,
accidents i danys materials al patrimoni. 

Els esmentats plecs de clàusules s’exposen al públic pel termini
de trenta dies als efectes de presentació de reclamacions elevant-
se a definitiu si no s’interposen en el termini referenciat.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Tarrega
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

2. Objecte del contracte 
La contractació d’una corredoria d’assegurances que gestioni la
contractació i la intermediació per l’Ajuntament de les seves
assegurances d’accidents, de vehicles i de danys materials al
patrimoni. 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinari 

b) Procediment: obert
c) Forma: procediment amb varis criteris d’adjudicació. 

4. Obtenció de documentació i informació 
a) Entitat: Ajuntament de Tarrega 
b) Domicili: plaça Major, 1 
c) Localitat i codi postal: Tarrega (25300) 
d) Telèfon: 973. 31 16 08
e) Telefax: 973 50 05 52
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: 20 dies
naturals comptats a partir de la publicació de l’anunci al BOP.

5. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: les propostes es presentaran al
Registre General de l’Ajuntament, en hores d’oficina, durant el
termini de 20 dies naturals, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

b) Documentació a presentar: les proposicions per prendre part
en la licitació s’han de presentar en dos sobres tancats, els quals
s’han d’incloure en un altre sobre, signat pel licitador i amb
indicació del domicili a efectes de notificacions, en el qual hi ha
de constar la llegenda: “Proposició per licitar en la contractació
de les assegurances de l’Ajuntament de Tàrrega d’accidents, de
vehicles i de danys materials al patrimoni:”. La denominació dels
dos sobres és la següent:
- Sobre A: Documentació administrativa. 
- Sobre B: Proposició econòmica i documentació tècnica. .

El Sobre A “Documentació administrativa” contindrà la següent
documentació:

a) Document Nacional d’Indentitat o fotocòpia compulsada del
representant legítim de la corredoria d’assegurances. 

b) Escriptura de poder, suficient i legalitzada, en el seu cas, si
s’actua en representació d’una altra persona.

c) Escriptura de constitució de la societat mercantil, inscrita en el
registre corresponent i número d’identificació fiscal quan
concorri una societat d’aquesta naturalesa.

d) Resguard acreditatiu d’haver dipositat la fiança provisional.

e) Declaració responsable de no estar incurs en una prohibició
per contractar de les recollides en l’article 73 del RDL 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

Aquesta declaració ha d’incloure la manifestació de trobar-se al
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense
perjudici que l’empresari hagi de presentar la justificació
acreditativa d’aquest requisit abans de l’adjudicació del
contracte.

g) Justificació de la solvència econòmica i financera en els
termes dels articles 74 del RDL 3/2011. 

h) Fotocòpia compulsada de l’alta de l’IAE en l’epígraf
corresponent i que permeti l’exercici de l’activitat econòmica en
el municipi de Tàrrega.

El Sobre B “Proposició econòmica i documentació tècnica”
contindrà els documents següents:

a) La proposició econòmica s’ajustarà al següent model:

MODEL DE PROPOSICIÓ

En/Na.............................................................................................
veí/veïna de .................................................................................,
amb domicili .................................................................................
amb DNI núm. .............................., telèfon..................................,
obrant en nom propi ( o en representació de ..............................),
assabentat de la convocatòria de contractació de les assegurances
d’accidents, de vehicles i de danys materials al patrimoni
d’aquest Ajuntament; accepto íntegrament les esmentades
condicions, i em comprometo a la prestació del servei, ofertant
les quantitats anuals individualitzades per cada pòlissa, segons
cobertures que per cada cas també s’oferti: 


