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3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 162.336,32 euros
Import total: 191.556,86 euros
5. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 10/08/2012.
b) Data formalització del contracte: 17/08/2012.
c) Contractista: Fco. Vela, SL.
d) Import d’adjudicació: 191.556,86 euros
Sarroca de Bellera, 3 de setembre de 2012
L’alcalde, Josep Ramon Lloret Loan

  

AJUNTAMENT DE SORIGUERA
EDICTE 7303
Per Decret d’Alcaldia núm. 66/2012, de data 30 d’agost de 2012, 
s’ha resolt el següent:
Primer. Abstenir-me de resoldre la petició de llicència d’obres 
sol·licitada pel Sr. Albert Vilardell Capell, en data 22 d’agost 
2012, per tenir interès personal en l’assumpte.
Segon. Delegar a favor del 1r Tinent d’Alcalde, Sr. Albert 
Arcalís Vidal, la competència per a resoldre la llicència d’obres 
sol·licitada pel Sr. Albert Vilardell Capell, en data 22 d’agost 
de 2012, per la construcció d’una nau per a magatzem i cobert 
agrícola a la fi nca “Canteras” situada al polígon 9, parcel·la 
166, d’Arcalís del TM de Soriguera, amb referència cadastral 
25259A009001660000LL.
Tercer. Notifi car la present resolució al Sr. Albert Arcalís Vidal, 
1er Tinent d’alcalde, pel seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i al Butlletí Ofi cial de la Província de Lleida, en 
compliment del que disposa l’article 44. 1 i 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.
La qual cosa es fa públic en compliment del que disposa l’article 
44. 1 i 2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vilamur, 30 d’agost de 2012
L’alcalde, Albert Vilardell i Capell

  

AJUNTAMENT DE SORT
EDICTE 7282
Els arquitectes Marc Vidal i Farré, Joan Marquet i Lacay i 
Lluís Garriga i Muñoz, directors facultatius i tècnics de l’obra 
de reforma i ampliació de la Caseta dels Estanyos a la Bastida, 
terme municipal de Sort, obra promoguda per la senyora Pilar 
Prat Vidal i que ha estat autoritzada previ informe favorable de la 
Comissió d’Urbanisme de Lleida, han sol·licitat a l’Ajuntament 
de Sort autorització per a desplaçar l’edifi ci uns 15.00 m en sentit 
est (direcció La Bastida de Sort) per a situar-lo fora de la zona 
d’infl uència de la bassa i de les fi ltracions d’aigua existents (Exp. 
O-71/12).
En compliment del que es disposa a l’article 48, en relació amb el 
49, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, modifi cat per 
la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modifi cació del Text refós de 
la llei d’urbanisme, i 119.2, 58 i disposició transitòria Sisena.1.b) 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, es fa públic que l’expedient 
està exposat a les ofi cines municipals durant el termini de trenta 
(30) dies per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar 
les allegacions que considerin oportunes.

Sort, 3 de setembre de 2012
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

  

AJUNTAMENT DE TÉRMENS
EDICTE 7295
Havent estat sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant 
anunci publicat en el BOP número 96, de 12 de juliol de 2012, 
l’acord adoptat pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia 28 de 
juny de 2012, pel qual s’aprova provisionalment la modifi cació de 
l’ordenança fi scal reguladora del preu públic per la prestació del 
servei de llar d’infants, per al curs 2012-2013 i havent esdevingut 
defi nitiu l’acord provisional, es publica íntegrament l’acord en 
la seva part dispositiva en compliment del que estableix l’art. 
17.1 del Decret 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.
Térmens, 30 d’agost de 2012
L’Alcalde (il·legible)
Modifi cació ordenança fi scal reguladora del preu públic per la 
prestació del servei de llar d’infants al centre “Lo Carrilet”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27
Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del 

servei de llar d’infants al centre “Lo Carrilet”
Article 4. Tarifes
Les tarifes del preu públic seran les següents:
Matrícula, assegurança i material escolar .................. 60,00 euros
Mensualitat horari base:
(de 09:00 h a 13:00 h i 16:00 h a 18:00 h) ............... 105,00 euros

  

AJUNTAMENT DE TORÀ
EDICTE 7280
Atenent a la publicació de l’edicte número 7189 al Butlletí 
Ofi cial de la Província número 121, de data 1 de setembre de 
2012, pàgina 37.
On hi diu:

EDICTE
Aprovació defi nitiva de modifi cació de certes ordenances fi scals
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals; 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 DL 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 de Bellpuig, en sessió 
plenària ordinària de data 4 de juliol de 20129, va aprovar 
provisionalment la modifi cació de l’O. F. Núm. 26, Taxa per les 
estades a la Llar d’Infants i de l’Ordenança fi scal número 27, 
reguladora de la Taxa pels ensenyaments de l’Escola de Música, 
les quals regiran a partir de la publicació defi nitiva del text 
íntegre d’aquestes modifi cacions.
Hi ha de dir:

EDICTE
Aprovació defi nitiva de modifi cació d’una ordenança fi scal i 

creació d’una nova ordenança fi scal
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals; 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 DL 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 de Torà, en sessió plenària ordinària 
de data 6 de juliol de 2012, va aprovar provisionalment la 
modifi cació de l’Ordenança fi scal reguladora de la taxa per 
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