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Lleida, 19 de novembre de 2012
El president, Joan Reñé i Huguet
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

  

CONSELLS  COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
EDICTE 9354
El Ple del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, reunit en sessió 
de 24 de setembre de 2012, ha aprovat inicialment les Bases 
reguladores per a l’accés a l’arrendament de locals del Centre 
d’Empreses Innovadores del Pallars Sobirà.
S’exposen al públic aquest acord i el text de les bases mitjançant 
aquest edicte durant un termini de trenta dies a comptar de 
l’endemà de la publicació en el BOP, a l’efecte de presentar 
possibles al·legacions i reclamacions.
Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin 
presentat reclamacions i/o al·legacions, aquesta aprovació 
esdevindrà defi nitiva i, per la qual cosa les bases quedaran 
aprovades defi nitivament sense que sigui necessari cap altre acord 
exprés i es publicarà el seu text juntament amb la convocatòria al 
BOP de Lleida.
Sort, 15 de novembre de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset

  

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
EDICTE 9355
El Ple del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, reunit en 
sessió de 24 de setembre de 2012, ha aprovat provisionalment 
l’establiment del preu públic de l’arrendament de locals al Centre 
d’Empreses Innovadores del Pallars Sobirà, i de l’ordenança 
fi scal corresponent.
Aquest acord provisional i l’ordenança fi scal reguladora estaran 
exposats al públic durant trenta dies comptats a partir del següent 
al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Lleida. En aquest 
termini, els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi 
les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període 
indicat sense haver-se’n formulat cap, l’acord adoptat restarà 
aprovat defi nitivament.
Sort, 15 de novembre de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset

  

CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
EDICTE 9356
El Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en sessió plenària 
ordinària realitzada el dia 3 de setembre de 2012, va aprovar 
inicialment les bases del 15a convocatòria del premi de Poesia 
M. Mercè Marçal.
Atès que l’aprovació inicial va ser publicada al Butlletí Ofi cial de 
la Província núm. 130, de data 20 de setembre de 2012, sense que 
s’hi hagi presentat cap reclamació.
En compliment de l’article 35 de la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
es fa públic per a general coneixement el text íntegre de les 
esmentades bases:

Bases del 15è premi de poesia Maria Mercè Marçal
1. Els treballs escrits en vers o en qualsevol altra forma utilitzada 
en poesia han de ser inèdits i en llengua catalana.
2. No s’admeten treballs premiats en altres certàmens literaris i 
tampoc no poden estar compromesos ni en tràmit de publicació 
amb alguna editorial.

3. L’extensió mínima ha de ser la d’un volum d’uns 350 versos.
4. L’original s’ha de presentar en CD acompanyat de sis còpies 
impreses a doble cara.
5. Als treballs hi ha de constar el títol i un pseudònim, acompanyats 
d’una plica tancada. A la part exterior de la plica hi ha de fi gurar 
el títol o lema; i a l’interior, la identifi cació, l’adreça i el telèfon 
de contacte de l’autor/a, a més del títol de l’obra.
6. Els treballs s’han d’adreçar al Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell, fi ns al 31 de desembre de 2012. Al sobre hi ha de 
constar Premi de Poesia M. Mercè Marçal, 15a convocatòria 
(Consell Comarcal del Pla d’Urgell, c/ Prat de la Riba, 1, 25230 
Mollerussa).
7. L’import del premi és de 3.000 €, que corresponen als drets de 
la primera edició de l’obra premiada.
8. El jurat estarà format pel Sr. Jordi Pàmias, el Sr. Jaume Pont, la 
Sra. Dolors Miquel, el Sr. Joan Cornudella i el Sr. Ramon Rubinat, 
relacionats tots amb el món de la literatura en llengua catalana, i 
serà un dels membres del jurat qui actuarà com a secretari.
9. El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic de 
forma solemne en el decurs d’un sopar que es farà en un restaurant 
de la comarca (es detallarà més endavant la data i el lloc on se 
celebrarà).
10. L’obra premiada serà publicada per l’editorial Pagès Editors 
de Lleida, dins de la col·lecció “La Suda”.
11. Els treballs presentats al premi no es retornaran.
12. El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes 
bases.
Mollerussa, 16 de novembre de 2012
El president, Francesc Fabregat i Talarn

  

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA
ANUNCI 9339
Sobre l’aprovació inicial de les bases de la 10a edició del premi 

jove emprenedor
El Ple del Consell Comarcal de la Segarra, en sessió ordinària de 
24 d’octubre de 2012, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment 
les bases, i sotmetre l’expedient a informació pública per un 
termini de 20 dies a efectes de reclamacions mitjançant anunci al 
BOP i al tauler comarcal d’anuncis.
L’acord inicial esdevindrà defi nitiu si durant el termini 
d’informació pública no es presenta cap reclamació. En cas 
contrari, seran resoltes pel Ple de forma raonada en l’acord exprés 
d’aprovació defi nitiva.
L’expedient es podrà examinar a l’Àrea de Joventut en hores 
d’ofi cina.
Cervera, 5 de novembre de 2012
El president, Adrià Marquilles Bernaus

  

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LLEIDA
ÀMBIT DE SEGURETAT, CIVISME I RÈGIM INTERIOR

NEGOCIAT D’ESTADÍSTICA
EDICTE 9387
Vist l’acord del Consejo de Empadronamiento, de 27 de juny 
de 2008, segons el qual periòdicament els Ajuntaments han 
de procedir a la comprovació de la residència dels estrangers 
comunitaris i dels no comunitaris amb residència de llarga durada.
Vist el Reglament de població i demarcació territorial (Reial 
Decret 2612/1996, de 20 de desembre, publicat en el BOE núm. 
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