
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 98 17 DE JULIOL DE 20124

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
EDICTE 6108
D’acord amb el que disposa l’article 19 de l’ordenança general 
reguladora de l’atorgament de subvencions de la Diputació 
de Lleida i els seus organismes autònoms, es publiquen les 
subvencions d’import superior a 3000 Euros concedides durant 
el segon trimestre de l’any 2012, amb indicació del crèdit 
pressupostari al qual s’imputen, el benefi ciari, l’import concedit 
i la fi nalitat de l’ajut, en compliment de les previsions de l’article 
30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el 
reglament de la Llei 38/2003, 17 de novembre, general de 
subvencions. 
Entitat: Fundació Pública Institut d’estudis Ilerdencs. Pressupost: 
Institut d’Estudis Ilerdencs 
Crèdit pressupostari: 2012 070 334 4810003. Aportacions 
activitats musicals d’entitats 
Benefi ciari Assoc. Arseguel i Acordionistes del P 37A
NIF: G25060336 
Finalitat de la subvenció Imp. concedit atorgament: Trobada amb 
els Acordionistes del Pirineu 
Import concedit: 25.000,00 
Atorgament: 21/06/2012 
Lleida, 6 de juliol de 2012 
El President, Joan Reñé i Huguet 
El Secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

  

CONSELLS  COMARCALS

CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES
ANUNCI 6086
La Junta de Govern del Consell Comarcal de les Garrigues en 
la sessió ordinària, realitzada el 5 de juliol de 2012, va acordar 
realitzar la devolució de la fi ança defi nitiva següent:
Empresa: Àrids Romà, SAU.
Obra executada: Arranjament del Camí rural de l’Arboretum al 
municipi de la Pobla de Cérvoles.
Import: 818,96 euros.
D’acord amb el que disposa l’article 102 del Reial Decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, es fa públic perquè 
en el termini de 20 dies les persones que puguin tenir algun dret 
contra l’adjudicatari puguin presentar les reclamacions que 
considerin oportunes.
Les Borges Blanques, 6 de juliol de 2012
El president, Juli Muro i Manso

  

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
EDICTE 6109
Per Decret del president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, 
de 3 de juliol de 2012, s’ha aprovat defi nitivament el padró fi scal 
corresponent a l’exercici de 2012 de la taxa del servei de recollida, 
transport i tractament de residus municipals, domiciliaris i 
assimilables, aplicable als 15 municipis de la comarca del Pallars 
Sobirà que han delegat les seves competències de gestió tributària 
i recaptació d’aquesta taxa al Consell Comarcal: municipis 
d’Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d’Àneu, Esterri 
de Cardós, Farrera, la Guingueta, Lladorre, Llavorsí, Rialp, 
Soriguera, Sort, Tírvia i Vall de Cardós.
El contingut del padró aprovat defi nitivament és l’inicialment 
aprovat per Decret, del dia 18 d’abril de 2012, que es va sotmetre 
a informació pública mitjançant edicte publicat al Butlletí Ofi cial 
de la Província número 59, del dia 28 d’abril de 2012, amb 
les següents rectifi cacions: al carrer Pol i Aleu, número 25, de 

4. Assumptes d’urgència, precs i preguntes
De conformitat amb l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
en relació amb el núm. 3 de l’article 90 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
2/2003, de 28 d’abril; i en especial amb el punt d) núm. 3 de 
l’art. 82 del Reglament orgànic i de funcionament dels ens locals, 
aprovat per Reial Decret 2586/86, de 28 de novembre; 103.3 del 
Text refós esmentat i 47.2 del Decret legislatiu 781/86, de 18 
d’abril, per raons d’urgència es proposa a la Junta de Govern, que 
ho accepta, el coneixement del següent assumpte:
Comissió Informativa de Serveis Tècnics
4.1. Aprovació de la proposta de cessió del contracte d’obres 
del “Projecte de reforçament del ferm i obres complementàries 
a la carretera LV-5223, de la C-13 (Sort) a Llessui. PK 0+000 
al 12+400”
La Junta de Govern, en la seva qualitat d’òrgan de contractació, i 
per unanimitat acorda:
Primer. Informar favorablement la cessió del contracte d’obres 
del “Projecte de reforçament del ferm i obres complementàries 
a la carretera LV-5223, de la C-13 (Sort) a Llessui. PK 0+000 al 
12+400”, adjudicat a l’empresa Grupmas Constructors, SLU, a 
l’empresa Miquel Rius SA.
Segon. La cessió serà efectiva una vegada executat el 20% de 
l’import de l’obra adjudicada i així ho acordi la Junta de Govern.
Comissió Informativa de Recursos Patrimonials i Contractació
4.2. Inici de licitació per “Adquisició d’una màquina d’impressió 
tipus offset per al Departament d’Arts Gràfi ques de la Diputació 
de Lleida”.
La Junta de Govern, d’acord amb les competències delegades per 
la Presidència mitjançant Decret núm. 2617 de 19 de juliol de 
2011, per unanimitat dels membres assistents, acorda: 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura 
del procediment de licitació, convocant procediment negociat 
sense publicitat, d’acord amb l’establert als articles 169, 171.d) 
i 177.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per a 
l’adjudicació de l’” Adquisició d’una màquina d’impressió tipus 
offset per al Departament d’Arts Gràfi ques de la Diputació de 
Lleida” amb un pressupost de 60.000 euros, més 10.800 euros 
d’IVA (Total: 70.800 euros). El Valor Estimat del contracte és de 
60.000 euros, sense incloure l’IVA.
Segon. Aprovar la despesa, per import de 70.800 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2012.014.920.6230001 
Document 12/002201.
Comissió Informativa de Finances i Gestió de Tributs
4.3. Aprovació de l’acta de preus contradictoris i de la certifi cació 
complementària a la núm. 5 i fi nal del “Projecte d’actuacions per 
la prevenció i extinció d’incendis forestals i interpretació de la 
fi nca de Bon Repòs”.
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la 
Presidència mitjançant Decret núm. 2617, de 19 de juliol de 2011, 
en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Aprovar l’acta de preus contradictoris i la certifi cació 
complementària a la núm. 5 i fi nal de l’obra “Projecte d’actuacions 
per la prevenció i extinció d’incendis forestals i interpretació de 
la fi nca de Bon Repòs”, per import de 1.327,25 euros i reconèixer 
l’esmentada quantitat a favor de l’empresa Fundació Privada 
Aspros (NIF G-43604628), adjudicatària de les obres.
Lleida, 10 de juliol de 2012
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana
Vist i plau. El president , Joan Reñé i Huguet
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L’Ajuntament Ple, en la sessió del dia 4 d’abril de 2008, va 
aprovar el “Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de 
Lleida 2008-2010” prorrogat mitjançant les Bases d’execució 
del pressupost municipal per al 2011 i 2012; aquest Pla ha estat 
sotmès a exposició publica de la forma legalment prevista.
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Lleida contempla, 
entre les seves prioritats, la de potenciar l’esport segons la nova 
concepció social, amb la intenció de vincular aspectes recreatius, 
de salut, educatius i d’integració social. L’esport és un fet cada 
cop més universal, fonamentat en la relació humana. Mitjançant 
la potenciació de l’esport, la ciutat de Lleida seguirà essent un 
punt de referència nacional en el panorama esportiu estatal.
Per aquest motiu, s’estableixen les presents convocatòries que 
es regiran per les Bases generals reguladores de la concessió de 
subvencions establertes en el “Pla estratègic de subvencions de 
l’Ajuntament de Lleida 2008-2010”, prorrogat mitjançant les 
Bases d’execució del pressupost municipal per al 2011 i 2012, 
i per les Bases específi ques de cada línia subvencionadora 
aprovades pel Ple el 30 de maig de 2008 i 24 d’abril de 2009 
i que oportunament es van sotmetre a exposició pública, de les 
que caldria aprovar la seva pròrroga i que s’adjunten al present 
informe i segons els principis d’igualtat i no discriminació, de 
publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, 
efi càcia i efi ciència, establerts en l’article 17 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.
Pel que fa als imports, seran els que determinin la corresponent 
convocatòria.
Imports
L’Import total de les convocatòries ascendeix a 135.782,22 euros 
desglossats en les següents línies subvencionadores:
1. Ajuts adreçats a la promoció d’activitats esportives: 120.282,22 
euros amb càrrec a la partida 06 3400 48901.
2. Ajuts adreçats a la promoció d’accions esportives de caire 
puntual i de competició: 15.500,00 euros amb càrrec a la partida 
06 3400 48901.
Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquestes Bases al Butlletí Ofi cial 
de la Província. Si el termini fi nalitzés en dissabte, diumenge o 
dia festiu, aquest termini es prorrogarà fi ns el següent dilluns o 
dia hàbil posterior.
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de 
l’Ajuntament de Lleida (Ofi cina d’Atenció Ciutadana, edifi ci 
Pal·las, plaça de la Paeria, 11, baixos, 25007 Lleida).
Òrgan instructor i Comissió avaluadora
L’òrgan instructor serà el regidor d’Esports, senyor José Mª. 
Alonso Fernández.
La Comissió avaluadora estarà formada per:
Sr. Rafa Carpi Badia, director d’Esports.
Sr. Jaume-Joan Rius Olcos, tècnic d’Esports.
Resolució i notifi cació de la resolució
El termini de resolució de la convocatòria serà com a màxim de 3 
mesos un cop fi nalitzat el termini de presentació.
La notifi cació de la resolució de concessió de les subvencions es 
farà d’acord amb el que estableix a l’article 26 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.
La resolució posa fi  a la via administrativa.
Termini d’execució dels projectes
Totes les actuacions subvencionades hauran de realitzar-se durant 
l’any 2012.
Pagament
Es podrà fer el 100% del pagament de la subvenció concedida 
abans del tràmit de la justifi cació.
Termini de justifi cació
La justifi cació de les actuacions subvencionades haurà de 
realitzar-se en un termini màxim de tres mesos a partir de la seva 

la població de Sort es canvia la taxa de local comercial per la 
de local sense activitat, i al carrer de l’Arc, 1, de la població de 
Sort es canvia la taxa de local comercial per la de despatx, com a 
conseqüència de l’estimació de les al·legacions presentades (RE 
848, de data 28-5-2012, i 866, de data 29-5-2012).
Les al·legacions (RE 744, de 8-5-2012, RE 747, de data 8-5-2012, 
RE 851, de data 28-5-2012), han estat desestimades.
Atès 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 reguladora de les hisendes locals, es notifi ca col·lectivament 
la present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de 
reposició previ al contenciós administratiu davant del president 
del Consell Comarcal, pel període d’un mes a comptar des de la 
publicació d’aquest acord.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la notifi cació de l’acord resolutori 
del recurs de reposició; i si no es notifi qués cap acord resolutori, 
en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia 
en què s’hagi d’entendre desestimat presumptament. 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.
No obstant podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
convenient al vostre dret.
Sort, 3 de juliol de 2012
El President (il·legible)

  

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LLEIDA
REGIDORIA D’ESPORTS

ANUNCI 6125
El Ple de l’Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 29 de 
juny de 2012, va aprovar la convocatòria d’ajuts per a l’any 
2012 i la pròrroga de les Bases específi ques de diferents 
línies subvencionadores de la Regidoria d’Esports (promoció 
d’activitats esportives i projectes adreçats a la promoció d’accions 
esportives de caire puntual i de competició).
Aquestes línies es regeixen per les Bases generals aprovades 
pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 4 d’abril de 2008, i 
publicades al Butlletí Ofi cial de la Província número 52, de 10 
d’abril de 2008 (prorrogades mitjançant les Bases del pressupost 
municipal per al 2011 i per al 2012); i per les Bases específi ques 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament, el 30 de maig de 2008, i 
publicades al Butlletí Ofi cial de la Província número 81, de 7 
de juny de 2008, i aprovades les adaptacions, pel que fa als anys 
pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 24 d’abril de 2009. 
Aquestes Bases específi ques s’han prorrogat mitjançant acord de 
Ple.
Simultàniament a la publicació i convocatòria s’exposa al públic 
la present convocatòria durant el termini de 20 dies i s’obre un 
termini d’un mes, per a la presentació de les sol·licituds per a la 
convocatòria d’ajuts per a l’any 2012.
Podeu consultar les Bases específi ques, sol·licituds i annexos a: 
www.paeria.es
Lleida, 9 de juliol de 2012
L’alcalde, Àngel Ros i Domingo
Convocatòria de subvencions per a l’any 2012 de les diferents 

línies subvencionadores de la Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament de Lleida

Exposició de motius


