
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 2314 DE FEBRER DE 2013 3

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DIPUTACIÓ PROVINCIAL

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
RECURSOS PATRIMONIALS

EDICTE 1364

Aprovat inicialment per la Junta de Govern de la Diputació de 
Lleida, en Sessió ordinària núm. 43, de 10 de desembre de 2012, 
el “Projecte constructiu. Rehabilitació del fem. Travesseres 
urbanes de Linyola. Carreteres: LP-3322a, PK. 0+000 a 1+930; i 
LV-3331, PK. 0+000 a 0+596”, amb un pressupost d’execució per 
contracta de 450.000 €, i atès que durant el termini d’exposició 
pública, efectuat mitjançant anunci en el Butlletí Ofi cial de la 
Província núm. 179, de 25 de desembre de 2012, de conformitat 
amb l’establert a l’article 235.2 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, no s’ha presentat cap reclamació i/o 
al·legació al mateix, es considera defi nitivament aprovat.
Contra la present resolució, que és defi nitiva en via administrativa, 
es podrà interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu 
davant l’òrgan que ha dictat aquest acte en el termini d’un mes 
comptador a partir del dia següent a la publicació d’aquest 
anunci en el Butlletí Ofi cial de la Província, o recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, 
en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent a la 
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Ofi cial de la Província. 
Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu fi ns que aquell sigui 
resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per 
silenci, desestimació que es produirà en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva interposició. No obstant 
això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri 
adient.
Lleida, 6 de febrer de 2013
El president, Joan Reñé i Huguet
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

  

CONSELLS  COMARCALS

CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES
EDICTE 1357

Per motiu de màxima urgència, mitjançant el Decret del president 
del Consell Comarcal número 12/2013, de 5 de febrer de 2013, 
s’ha contractat al Sr. David Monné Sabaté, com a conductor, 
mitjançant contracte d’obra o servei, amb una jornada de 27,5 
hores setmanals, de 7 de febrer de 2013 fi ns a la fi  del procediment 
de contractació del servei de taxi adaptat per al transport dels 
usuaris del CSIGG.
La qual cosa es fa pública d’acord amb el que disposen els 
articles 291.3 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 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals.
Les Borges Blanques, 7 de febrer de 2013
El president, Juli Muro i Manso

  

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
EDICTE 1391
Per motius de màxima urgència i mitjançant els Decrets del 
President del Consell, números: 133/2012, 142/2012, 144/2012, 
146/2012, 147/2012 i 1/2013 ha estat contractat temporalment, el 
següent personal:
Víctor Bernadó Rocamora. Tècnic informàtic
Miquel Alemany Garcia. Conductor
Maria Angels Cortés Burgués. Educadora social
Ramon Iglesia Palau. Tècnic de turísme
Enric Bardella Martínez. Coordinador 
Maria del Carmen Varela Magaña. Auxiliar administrativa
La qual cosa s’exposa la públic en compliment dels articles 22 i 
94.3 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Tremp, Pallars Jussà, 30 de gener de 2013
El president, Joan Ubach Isanta

  

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
EDICTE 1346
Per motius de màxima urgència, mitjançant els decrets del 
president del Consell Comarcal número 8/2013 i el 10/2013, 
de 22 de gener de 2013, han estat contractats temporalment el 
següent personal:
Decret 8/2013, de 22 de gener de 2013:
Contractar pel procediment de màxima urgència, mitjançant 
contracte laboral temporal la treballadora Gemma Torra 
Vilajosana, llicenciada en dret, com a tècnica del Servei 
d’Assistència Tècnica (SAT1) des del 22-01-13 fi ns a fi  de baixa 
de la Sra. Núria Agulló Salva.
Decret 10/2013 de 22 de gener de 2013:
Contractar pel procediment de màxima urgència, mitjançant 
contracte laboral temporal la treballadora Miren Jasone Insausti 
Aguirre, com a netejadora del Refugi Morelló, des del 14-01-13 
fi ns a fi  de baixa per IT de la Sra. Montserrat Nieto Font.
La qual cosa s’exposa al públic en compliment dels articles 291.3 
del Text refós la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Sort, 23 de gener de 2013
El president, Llàtzer Sibís Goset

  

CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
EDICTE 1382
Als efectes del que disposen els arts. 177 i en relació al 169,170 
i 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la LRHL, i l’article 20.3 en relació amb l’article 38.2 
del RD 500/90, de 20 d’abril, es fa públic que el Ple del Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell en sessió del dia 4 de febrer de 2013, 
va aprovar l’expedient de modifi cació de crèdit núm. 1 del 
pressupost de l’any 2013, per aplicació de suplements de crèdits 
i crèdits extraordinaris, que incorpora el fi nançament mitjançant 
sobrants de crèdit.
Els interessats segons el que disposa l’article 169 del RDL 
esmentat, podran presentar les reclamacions que considerin 
pertinents en el temps de 15 dies hàbils a partir del següent de 
la publicació d’aquest edicte, davant el ple d’aquest Consell 
Comarcal en el registre d’aquesta Entitat. En cas de que no es 
presenti cap reclamació l’acord d’aprovació esdevindrà defi nitiu.
Contra l’aprovació defi nitiva d’aquest expedient els interessats 
poden presentar recurs contenciós administratiu davant els 
tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar 
del dia següent a la data d’elevar-se l’acord a defi nitiu.
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