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CONSELLS  COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
ANUNCI 8059

Pressupost general del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. 
Exercici 2012

En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el 
que disposen els articles 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i 112 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, 
el pressupost general per a l’exercici 2012, juntament amb les 
seves bases d’execució, la plantilla orgànica i la relació de llocs 
de treball, aprovats inicialment pel Ple del Consell Comarcal, en 
la sessió del dia 24 de setembre de 2012.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa 
l’article 170.1 del Text refós esmentat, i pels motius enumerats en 
el número 2 de l’article 170, podran presentar reclamacions amb 
subjecció als tràmits següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: 15 dies hàbils 
a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci 
en el Butlletí Ofi cial de la Província de Lleida.
b) Ofi cina de presentació: Registre General
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple del Consell Comarcal.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es 
considerarà defi nitivament aprovat.
Sort, 27 de setembre de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset 

  

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LLEIDA
SERVEIS D’URBANISME, MEDI AMBIENT, MOBILITAT I TERRITORI

NEGOCIAT D’INDÚSTRIES I ACTIVITATS
EDICTE 8025
De conformitat amb l’establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modifi cada per la Llei 4/1999 de 13 de gener es fa pública notifi cació de les resolucions 
administratives, que tot seguit es relacionen, a diferents interessats donat que intentada notifi cació a aquests no s’ha pogut practicar.
EXPEDIENT ADMINISTRATIU NEGOCIAT

D’INDÚSTRIES I ACTIVITATS INTERESSAT RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA

IA11-598 CAU DE SANT LLORENS SL Resolució adequació al Decret 112/2010 de data 26/07/2012 de l’activitat de restaurant
  al carrer Mesquita número 8 baixos de Lleida amb requeriment control periódic.
IA11-610 NAVARRO I DRUDIS SCP Resolució adequació al Decret 112/2010 de data 26/07/2012 de l’activitat de bar-restaurant
  a la carretera de Saragossa p.k 461,6 de Lleida amb requeriment de control periódic.
IA12-56 VICTORIA EUGENIA PALACIO ARIAS Resolució no admissió control periódic de data 09/08/2012 per a l’activitat
  de bar a l’avinguda Francesc Macià número 15 de Lleida.

Contra aquest acte administratiu que posa fi  a la via administrativa es podrà 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 recepció de la notifi cació d’aquest acte, o bé es podrà interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar 
des del dia següent al de la recepció de la notifi cació d’aquest acte, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modifi cats per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’art. 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense 
perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.
En cas que s’interposi el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fi ns que sigui resolt 
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
Lleida, 17 de setembre de 2012
El secretari general, Jesús Gutierrez Bustillo

  
AJUNTAMENT DE LLEIDA

SERVEIS D’URBANISME, MEDI AMBIENT,
MOBILITAT I TERRITORI

PATRIMONI
EXP. 29/2012

ANUNCI 8029
Als efectes d’allò que preveu l’article 26 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
es fa saber que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 27 de juliol de 
2012, va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
30. Aprovació del conveni urbanístic, subscrit el 25 de juny de 
2012, entre l’Ajuntament de Lleida i l’entitat mercantil Posica, 
SL, relatiu a una fi nca situada al sector Pla de Millora Urbana 
núm. 4 de Lleida
Vista la proposta de l’Ofi cialia Major, per unanimitat s’acorda:
1r. L’aprovació del Conveni urbanístic, subscrit el 25 de juny de 

2012, entre l’Ajuntament de Lleida i l’entitat mercantil Posica, 
SL, relatiu a una fi nca situada al sector del Pla de Millora Urbana 
núm. 4 de Lleida, de conformitat amb el previst a l’article 122.1 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, modifi cada per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer.
2n. Publicar l’acord al Butlletí Ofi cial de la Província, al web de 
la Paeria i al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya i al 
de l’Ajuntament de Lleida.
3r. Facultar i delegar en l’Il·lm. Sr. Alcalde per a l’execució 
d’aquest acord, per a resoldre totes les incidències que se’n 
derivin i, especialment, per a subscriure l’escriptura pública.
Lleida, 28 de setembre de 2012
La primera tinent d’alcalde - regidora d’Urbanisme, Mobilitat, 
Via Pública i Concessions, Marta Camps i Torrens
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