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AJUNTAMENT DE GUIXERS
ANUNCI 8478

Modifi cació de la plantilla de personal
Aprovat inicialment l’expedient de modifi cació de la plantilla 
de personal d’aquest Ajuntament, per acord del Ple de data 18 
d’octubre de 2012, de conformitat amb l’article 126 del Reial 
Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text REFÓS de les disposicions vigents en matèria de Règim 
local, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, 
a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci 
en aquest Butlletí Ofi cial de la Província de Lleida.
Durant aquest termini qualsevol persona interessada el podrà 
examinar en les dependències municipals i formular les 
al·legacions i reclamacions que consideri convenients.
Si no es presenten al·legacions durant aquest període, s’entendrà 
elevat a defi nitiu l’acord d’aprovació inicial i la modifi cació es 
considerarà aprovada.
Guixers, 19 d’octubre de 2012
L’alcalde, Marià Chaure i Valls 

  

AJUNTAMENT DE MONTGAI
ANUNCI 8460

Per acord Plenari de data 27 de setembre de 2012, es va adjudicar 
el contracte d’obres “Projecte bàsic i d’execució consultori mèdic 
local”, publicant-ne la seva formalització a l’efecte de l’article 
154 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Montgai
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 1/2012
d) Direcció d’internet del perfi l del contractant: http://montgai.
ddl.net
2. Objecte del contracte
a) Tipus: Contracte d’obres
b) Descripció: “Projecte bàsic i d’execució consultori mèdic 
local”
c) CPV (Referència de Nomenclatura): 45200000
d) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: BOP, DOGC, 
Perfi l del contractant i Tauler d’anuncis de l’Ajuntament
e) Data de publicació de l’anunci de licitació: 9 d’agost de 2012 
al BOP i 10 d’agost de 2012 al DOGC
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4. Valor estimat del contracte: 263.703,99 euros
5. Pressupost base de licitació. 263.703,99 euros; el preu cert 
anterior queda desglossat en un valor estimat de 217.937,18 euros 
i en l’Impost sobre el Valor Afegit de 45.766,81 euros.
6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 27 de setembre de 2012
b) Data de formalització del contracte: 4 d’octubre de 2012
c) Contractista: Dinamic Construxi Futura, SLU
7. Import o cànon d’adjudicació. 263.703,99 euros; el preu cert 
anterior queda desglossat en un valor estimat de 217.937,18 euros 
i en l’Impost sobre el Valor Afegit de 45.766,81 euros.
8. Avantatges de l’oferta adjudicatària. Realització de totes les 
millores més increment més elevat de la millora “Imprevistos a 
justifi car”.
Montgai, 5 d’octubre de 2012
L’alcalde, Jaume Gilabert i Torruella

  

AJUNTAMENT DE SORT
EDICTE 8516
El Ple de la Corporació municipal de Sort, en sessió de 12 
d’octubre de 2012, ha aprovat inicialment la modifi cació de 
l’actual qualifi cació jurídica de bé de domini públic per la de 
bé patrimonial de la següent fi nca urbana: Era, paller i corrals 
anomenats de Quima, avui de Pol, solar de 325,80 m2 de 
superfície, situat al carrer del Castell, núm. 12, de Sort, inscrita al 
tom 575, llibre 23 de Sort, full 232, fi nca 2.312, amb referència 
cadastral 6274117CG4967S0001ZO.
Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 
20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, per tal que els interessats 
puguin examinar l’expedient i presentar les allegacions que 
creguin convenients durant el termini de 15 dies.
Sort, 18 d’octubre de 2012
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

  

AJUNTAMENT DE TÀRREGA
EDICTE 8422
El Ple de l’Ajuntament de Tàrrega del dia 4 d’octubre de 2012, va 
aprovar la 2ª modifi cació de les bases d’execució del pressupost 
de l’Ajuntament de l’exercici 2012
De conformitat amb el que estableixen els articles 168 i següents 
del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els 
articles 18 i següents del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, 
l’expedient de l’esmentada modifi cació, quedarà a disposició 
del públic per un termini de vint dies hàbils, durant els quals 
els interessats podran examinar i presentar, en el seu cas, les 
al·legacions que considerin oportunes. La present modifi cació 
esdevindrà defi nitivament aprovada si durant l’esmentat termini 
no s’hagués presentat cap reclamació. 
Tàrrega, 9 d’octubre de 2012
L’alcaldessa, Rosa M. Perelló i Escoda

  

AJUNTAMENT DE TÉRMENS
TRÀMIT D’AUDIÈNCIA 8419
De conformitat amb el procediment establert en l’article 72 del 
Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, pel qual es modifi ca 
el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats 
locals, es notifi ca a les persones tot seguit relacionades o als 
seus representants legals la incoació d’un expedient de baixa del 
Padró d’Habitants de Térmens per no complir les condicions de 
residència establertes en l’article 54 de l’esmentat Reglament.
No havent-se pogut practicar comunicació individualitzada a les 
persones relacionades, per mitjà d’aquest anunci se’ls notifi ca 
el tràmit d’audiència per tal que presentin les al·legacions que 
estimin pertinents en el termini de 15 dies a partir del dia següent 
al de la seva publicació.
Les al·legacions es podran presentar davant l’ofi cina del Padró 
d’Habitants de l’Ajuntament.
Complert el termini previst, i previ informe favorable del Consell 
d’Empadronament es procedirà a la baixa d’aquells que no hagin 
manifestat el seu desacord amb el contingut de l’expedient.
DNI/PASSAPORT/NIE NOM I COGNOMS

X-4282339-S VIKTOR STOYCHEV STOYCHEV
09967737 OVIDIU LIVIU ACIOBANITE
X-9037379-N TEODOR ROSCA 
X-8839669-X TATIANA MITRICA
X-9037741-Y IOANA ROSCA
X-9012441-Y VASILE IOAN BERCEAN

BiblioSort
Resaltado


