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NÚM. POL./PARC.   SUPERFÍCIE
ORDRE SUBPAR. PROPIETARI CULTIU AFECTADA M2

92 17/5 FRANCISCO RIUS VALLES Ametller  50
93 17/2 JOSE BIGORDA BATALLA Cereal 1088
94 17/3 LUIS COMAS RIERA Ametller  168
95 17/1 RAMON MAS CUNILLERA Ametller  65

El projecte de referència, que porta implíci ta la necessitat 
d’ocupació dels béns i drets afectats, va ésser aprovat inicialment, 
pel Ple de la Diputació en sessió ordinària de 29 de novembre de 
2012.
Lleida, 4 de desembre de 2012
El president, Joan Reñé i Huguet
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

  

CONSELLS  COMARCALS

CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES
EDICTE 9984
En compliment del que disposa l’article 178.1 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, es fa públic que el Ple Consell 
Comarcal de les Garrigues, en la sessió de 22 de novembre de 
2012, va aprovar inicialment:
- La modifi cació del Reglament del servei de transport adaptat per 
a persones amb discapacitat o amb dependència i amb mobilitat 
reduïda.
- La modifi cació del Reglament del servei d’atenció domiciliària.
- La modifi cació de les Bases de prestacions i d’ajuts de caràcter 
social.
- Bases específi ques de subvenció per al servei de transport 
adaptat a les Garrigues.
Les quals s’exposen al públic per un termini de 30 dies a la 
Secretaria del Consell Comarcal de les Garrigues durant 30 dies 
hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest 
anunci al Butlletí Ofi cial de la Província, perquè els interessats 
puguin examinar els expedients i presentar-hi les reclamacions 
que considerin oportunes.
Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin 
presentat reclamacions, els reglaments quedaran aprovats 
defi nitivament i es publicaran els textos íntegrament.
Les Borges Blanques, 11 de desembre de 2012
El president, Juli Muro i Manso

  

CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES
EDICTE 9985

El Ple del Consell Comarcal, tal com estableix l’art. 52.2 d) 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
l’art 14.2 c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, en sessió plenària de dia 22 de novembre de 2012, va 
adoptar l’acord següent:
Primer. Aprovar provisionalment la modifi cació de les ordenances 
fi scals per a l’any 2013, que es detallen a continuació:
· Número 7. Reguladora del preu públic dels serveis del centre de 
serveis integrals de gent gran de les Garrigues.
· Número 8. Reguladora del preu públic del servei de transport 
adaptat per a persones amb discapacitat, o amb dependència, i 
amb mobilitat reduïda.
· Número 9. Reguladora del preu públic del servei d’atenció 
domiciliària (SAD).
· Número 10. Reguladora de  la concessió de bonifi cacions a les 
persones usuàries dels serveis de transport adaptat i d’atenció 
domiciliària que presta el Consell comarcal.
De conformitat amb allò previst als articles 49.b de la Lle 7/1985, 
de 2 d’abril Reguladora de les bases de règim local, l’art. 17 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’art. 178.1b) del decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’acord provisional 
i l’ordenança estaran exposats al públic a la Secretaria del Consell 
Comarcal de les Garrigues durant 30 dies hàbils, comptadors des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Ofi cial de 
la Província, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
Les Borges Blanques, 11 de desembre de 2012
El president, Juli Muro i Manso

  

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
EDICTE 9997

Es fa pública l’aprovació inicial per acord del Ple, en la seva 
sessió del dia 29 d’octubre de 2012, de l’expedient de modifi cació 
de crèdits número 01/2012, que es concreta en:
1. Concedir suplement de crèdits per majors ingressos en les 
partides de despesa, que es detallen a continuació:

INGRESSOS
CL. ECON. TÍTOL IMPORT

75097 Subvencions D. G. Medi Natural actuacions Parc Nacional 2012 25.116,19
 Total 25.116,19

DESPESES
PROG. CL. ECON. TÍTOL IMPORT

162 633 Reposició maquinària, utillatges, instal·lacions 25.116,19
  Total 25.116,19
2. Concedir crèdits extraordinaris a càrrec de nous ingressos en les partides de despesa, que es detallen seguidament:

INGRESSOS
 TÍTOL IMPORT

45094 Subvencions agricultura prospecció,manteniment varietats locals 19.352,00
77 Conveni Endesa patrocini microestacions cria alevins truites 55.162,69
 Total 74.514,69

DESPESES
PROG. CL. ECON. TÍTOL IMPORT

419 2269913 Despeses prospecció,manteniment varietats locals 19.352,00
415 609 Construcció de 3 microestacions cria d’alevins de truites 55.162,69
  Total 74.514,69
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3. Concedir suplement de crèdits amb càrrec al romanent de tresoreria afectat, segons el següent detall:
PROG. CL. ECON. TÍTOL CLAS. ECONÒMICA CR. INICIAL AUGMENT CR. DEFIN.
162 633 Reposició maquinària, utillatges, instal·lacions 47.059,29 23.752,40 70.811,69
231 2269901 Despeses de funcionament diverses serveis socials 90.000,00 4.358,42 94.358,42
920 2279910 Catàleg llocs de treball 0,00 14.486,86 14.486,86
011 9112 Amortització préstec Diputació per construcció Centre 0,00 80.905,51 80.905,51
11 9113 Amortització préstec ICF per Pla camins 2009-12  29.000,00 29.000,00
  Total 137.059,29 152.503,19 289.562,48
4. Concedir suplement de crèdits amb càrrec al romanent de Tresoreria de lliure disposició, segons el següent detall:
PROG. CL. ECON. TÍTOL CLAS. ECONÒMICA CR. INICIAL AUGMENT CR. DEFIN.
432 22609 Activitats culturals i esportives. Conveni cabals riu N.P. 0,00 27.963,09 27.963,09
  Total 0,00 27.963,09 27.963,09
S’exposa al públic el contingut d’aquest acord d’aprovació inicial per un termini de 15 dies, per tal que es puguin formular les 
reclamacions que es creguin adients, fent constar expressament que, transcorregut el termini esmentat, si no es presenten reclamacions, 
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà defi nitiu sense més tràmits.
Sort, 29 de novembre de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset

  
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ

EDICTE 9998

El Ple del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, reunit en sessió de 
29 d’octubre de 2012, va aprovar inicialment el projecte tècnic per 
a la concessió administrativa d’ús privatiu del magatzem de 200 
m2 per a l’assecatge i processat de l’estella i d’una zona d’acopi 
de fusta adjacent de 1.000m2 a la fi nca annexa a la Deixalleria 
comarcal, que està qualifi cada com a bé de domini públic, així 
com el Plec de clàusules administratives particulars.
Al mateix Ple, de conformitat amb l’article 66 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals, el projecte i el Plec esmentats se 
sotmeten a informació pública mitjançant el present anunci per 
termini de 30 dies, a comptar des del dia següent al de publicació 
del present anunci en aquest Butlletí Ofi cial de la Província.
Durant el citat termini l’expedient podrà ser examinat per 
qualsevol interessat en les dependències comarcals a fi  que es 
formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
En cas que durant el termini esmentat no s’hagi presentat cap 
reclamació o al·legació, l’expedient i els documents aprovats 
inicialment quedaran aprovats defi nitivament sense necessitat de 
nou acord.
Sort, 29 de novembre de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset

  

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA
ANUNCI 9939

Havent-se instruït per la tresoreria d’aquest Consell Comarcal 
expedient per a la declaració de la prescripció d’obligacions 
reconegudes, es convoca tràmit d’informació pública per tal 
que aquells que puguin tenir-se per interessats en l’expedient 
esmentat, puguin comparèixer i formular quantes al·legacions, 
suggeriments o reclamacions tinguin per convenient.
El termini d’exposició serà de vint dies a comptar a partir del 
següent al de la data de publicació del present anunci al Butlletí 
Ofi cial de la Província de Lleida.
El present anunci servirà de notifi cació als interessats de 
l’atorgament del tràmit d’audiència.
Cervera, 7 de desembre de 2012
El president, Adrià Marquilles Bernaus

  

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA
ANUNCI 10003

Notifi cació d’un acte administratiu d’expedient sancionador 
per infracció del Reglament del Servei comarcal de gestió de la 
recollida selectiva, dels residus comercials i de la deixalleria

De conformitat amb el que disposen els articles 59.5 i 61 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu 
comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la 
notifi cació d’un acte administratiu d’expedient sancionador les 
dades dels quals fi guren a l’annex d’aquest Anunci, ja que s’ha 
intentat la notifi cació a l’últim domicili conegut i no s’ha pogut 
practicar.
La persona interessada podrà presentar les al·legacions, els 
documents i la proposició de proves que considerin pertinents 
dins del termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà de 
la publicació d’aquest anunci al Butlletí Ofi cial de la Província.
Cervera, 10 de desembre de 2012
El gerent, Ramon Augé Gené

ANNEX
Núm. d’expedient: GER-2012/0102
Persona interessada: Vasile Moldovan
Acte administratiu que es notifi ca: Incoació d’expedient

  

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LLEIDA
ANUNCI 10019

El Ple de l’Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 30 de novembre 
de 2012, va aprovar les bases per a la concessió de microcrèdits 
per a favorir l’autoocupació juvenil i la creació d’empreses 
promogudes per joves, de la línia subvencionadora inclosa dins 
el marc del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de 
Lleida (2008-2010) prorrogat per l’any 2012, en el capítol III, 
article 7, punt 22:
22. Ajuts per a la promoció de l’autoocupació juvenil i la creació 
d’empreses promogudes per joves.
En aplicació del que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal 
i de règim local de Catalunya, s’exposa al públic pel termini 
de 30 dies, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions. Si 
transcorregut aquest termini no se n’hi ha presentat s’entendrà 
aprovat defi nitivament.
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