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recàrrec, interessos i costes del procediment en els termes 
previstos a l’article 169.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria.
05. Si en la primera licitació no s’hagueren cobert els deutes i 
restessin béns sense adjudicar, la Mesa es reserva el dret de 
convocar una segona licitació, que anunciarà de forma immediata, 
assenyalant nou tipus de subhasta que serà del 75% del de la 
primera.
06. Els béns no venuts en la subhasta, podran ser objecte 
d’adjudicació mitjançant venda per gestió directa, conforme 
amb allò que disposa l’article 107 del Reglament General de 
Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
07. Els licitadors hauran de constituir davant la Mesa de la 
subhasta un dipòsit, mitjançant xec nominatiu, conformat o 
certifi cat per l’entitat que ho lliuri, a favor de l’Organisme 
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació 
de Lleida (OAGRTL) per l’import del 20% com a mínim del tipus 
de licitació a què volen participar.
Aquest dipòsit serà ingressat en la Tresoreria de l’Organisme 
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de forma 
defi nitiva, si l’adjudicatari no fa pagament de la diferència entre 
el preu de la rematada i el dipòsit constituït, en el moment de 
l’adjudicació o en el seu cas dintre dels quinze dies següents 
a l’adjudicació, tenint en compte que es podran demanar 
responsabilitats pel prejudici que s’ocasiona sobre l’import del 
dipòsit per la inefectivitat de l’adjudicació.
08.  Els licitadors podran trametre o presentar els seus oferiments 
en sobre tancat, a les ofi cines dels Serveis Centrals, d’aquest 
Organisme, situades a la Rambla de Ferran, número 18, 2ª planta 
de Lleida, fi ns una hora abans de l’assenyalada per la subhasta, 
acompanyats de l’import del dipòsit, en xec conformat, a favor de 
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals 
amb una validesa mínima de 30 dies després de la celebració. En 
el sobre s’hi farà constar:
Nom i cognoms, DNI, la seva fotocòpia i el domicili del licitador, 
i d’altra banda, el número d’expedient que motiva la subhasta, 
el nom del deutor, la data de celebració de la licitació i l’oferta 
màxima.
09. Quan la Mesa hagi de substituir els licitadors en sobre tancat, 
licitarà per ells, segons el tram establert, sense sobrepassar el 
límit màxim fi xat en la seva oferta.
10. En el supòsit de concurrència de diverses ofertes en sobre 
tancat, començarà l’admissió de postures a partir de la segona 
més alta i serà adjudicatària la postura més alta pel tram superior 
a la segona, en el cas de no existir altres ofertes.
11. En el supòsit que abans de la celebració de la subhasta algun 
licitador que hagués presentat la seva oferta, en sobre tancat, 
manifesti per escrit la voluntat de no concórrer a la licitació es 
procedirà a la devolució del dipòsit.
12. Totes les ofertes s’hauran d’ajustar a trams de 200 €, de 
conformitat amb l’art.63.2 c) de l’Ordenança General de 
l’OAGRTL.
En tot allò que no ha estat previst en aquest anunci, s’actuarà 
d’acord amb els preceptes i disposicions legals que regulen l’acte 
de subhasta i concedeixen algun dret a favor tercers.
Recursos
Contra la transcrita resolució el deutor podrà interposar recurs de 
reposició davant el Tresorer d’aquest Organisme Autònom, previ 
al contenciós administratiu, en el termini d’un mes, a comptar 
del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí 
Ofi cial de la Província.
Suspensió del procediment
El procediment de constrenyiment, només se suspendrà en els 
casos i condicions assenyalats en l’article 14.2.i) del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en els supòsits 
en què sigui d’aplicació l’article 73 del Reglament General de 
Recaptació, Reial Decret 939/2005,de 29 de juliol.

Són motius d’impugnació o d’oposició, a la via de constrenyiment, 
els assenyalats en l’article 167 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributaria.
En tot allò que no ha estat previst en aquest anunci, s’actuarà 
d’acord amb els preceptes i disposicions legals que regulen l’acte 
de subhasta i concedeixen algun dret a favor tercers.
La Seu d’Urgell, 12 de gener de 2013
El cap de l’Ofi cina, Antoni Junyeny Puy

  

CONSELLS  COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
EDICTE 1420
Per Decret del President del Consell, del dia 22 de novembre 
de 2012, es va adjudicar a Josep Ma. Llesuy Abella el contracte 
d’arrendament del bé patrimonial propietat del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, anomenat: Finca Prop de Sal o Vinya Nova, 
situat al municipi d’Isona i Conca Dellà.
Aquest acord s’exposa al públic durant el termini de 30 dies, 
durant els quals qualsevol persona interessada pot formular les 
al·legacions que consideri convenients.
Si no es presenten al·legacions s’entendrà aprovat defi nitivament, 
sense necessitat de prendre cap altre acord.
Tremp, Pallars Jussà, 6 de febrer de 2013
El president, Joan Ubach Isanta

  

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
EDICTE 1421
La Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, el 
dia 4 de desembre, va adoptar els següents acords convalidats 
pel Ple del Consell, el dia 19 de desembre de 2012, sobre la 
constitució d’un dret d’ús del bé patrimonial situat al carrer Pau 
Casals, número 14 (entresòl) de la ciutat de Tremp, i cessió a 
precari de l’ús de part d’aquest immoble a la Cadena Pirenaica de 
Ràdio i Televisió, SL (TV dels Pirineus), al Consorci Centre de 
Desenvolupament Rural Pallars - Ribagorça i a l’Associació de 
Paraplègisc i Discapacitats Físics de Lleida (Aspid).
Aquests acords, s’exposen al públic durant el termini de 30 dies, 
durant els quals qualsevol persona interessada pot formular les 
al·legacions que consideri convenients.
Si no es presenten al·legacions s’entendran aprovats 
defi nitivament, sense necessitat de prendre cap altre acord.
Tremp, Pallars Jussà, 6 de febrer de 2013
El president, Joan Ubach Isanta

  

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
EDICTE 1467
L’expedient del pressupost general del Consell Comarcal 
del Pallars Sobirà per a l’exercici 2013, juntament a les bases 
d’execució i l’annex de personal, va ser aprovat inicialment pel 
Ple del Consell en la sessió del dia 17 de desembre de 2012 i ha 
estat exposat al públic durant el termini legal mitjançant edicte 
publicat al BOP de Lleida núm. 5, de data 8 de gener de 2013, 
sense que s’hagi presentat cap al·legació, per la qual cosa cal 
considerar-lo defi nitivament aprovat.
Es fa públic el resum per capítols del pressupost general, 
juntament amb la plantilla orgànica del personal i la relació de 
llocs de treball. 
Contra l’aprovació defi nitiva del pressupost, que exhaureix la via 
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
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davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, d’acord amb 
el que disposa l’article 171 del Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals, en el termini de dos mesos comptats des de la 
publicació d’aquest edicte al BOP.

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Cap. III Taxes, preus públics .............................................................................................. 1.144.075,21
Cap. IV Transferències corrents ......................................................................................... 3.396.134,93
Cap. V Ingressos patrimonials ................................................................................................. 2.000,00
Cap. VII Transferències capital .......................................................................................... 2.183.807,83
Cap. VIII Actius financers ................................................................................................................ 0,00
Cap. IX Passius financers ................................................................................................................. 0,00
Total .................................................................................................................................. 6.726.017,97

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap. I Personal ................................................................................................................. 1.818.736,93
Cap. II Béns Corrents I Serveis .......................................................................................... 2.217.402,15
Cap. III Despeses financeres .................................................................................................. 40.000,00
Cap. IV Transferències corrents ............................................................................................ 369.541,00
Cap. VI Inversions reals ......................................................................................................... 96.530,06
Cap. VII Transferència capital ........................................................................................... 2.183.807,83
Cap. IX Passius financers ................................................................................................................. 0,00
Total  ................................................................................................................................. 6.726.017,97

PLANTILLA DE PERSONAL

I. PERSONAL EVENTUAL DE DIRECCIÓ

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL NÚMERO LLOCS CATEGORIA DEDICACIÓ OBSERV.

Gerent 1  Plena Desig. directa
TOTAL 1

II. FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ ESTATAL

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL NÚMERO LLOCS CATEGORIA DEDICACIÓ OBSERV.

Secretari-Interventor 1 A1 Plena Vacant

Secretari-Interventor (SAT) 3 A1 Plena (1)

TOTAL 4

IV. PERSONAL LABORAL ESTRUCTURAL

LABORAL FIX

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL NÚMERO LLOCS CATEGORIA DEDICACIÓ OBSERV.

Assessor jurídic 1 A1 Plena 
Tècnic superior cultura i joventut 1 A1 Plena 
Tècnic superior SSTT 1 A1 Plena 
Tècnic superior medi ambient 1 A1 Plena 
Tècnic Dinamització Ocupacional 1 A2 Plena 
Diplomats en treball social 2 A2 Plena 
Administrativa Intervenció 1 C1 Plena 
Administrativa Presidènica 1 C1 Plena 
Administrativa Serveis 2 C1 Plena 
Coordinadora del R.Morelló 1 C1 Plena 
Auxiliar secretaria 1 C2 66% 
Auxiliar Recepció i registre 1 C2 Plena 
Xòfers 4 C2 Plena 
Oficials de cloració 2 C2 Plena 
Coordinadora deixalleria 1 C2 Plena 
Ajudants 1 E Plena Vacant
Netejadora R.Morelló 1 E Plena 
Netejadora R.Morelló 1 E 66% 
Netejadores 2 E 37% 
Treballadores familiars 3 E 53% 3 Vacants
Monitores menjador  4 E Parcial 
TOTAL LABORAL FIX 33   

LABORAL TEMPORAL
Educador social 1 A2 Plena 
Diplomat en treball social 1 A2 Plena 
Tècnic grau mig de Medi Ambient 1 A2 Plena 
Administrativa d’intervenció 1 C1 Plena 
Operari informàtic 1 C1 Plena 
Xòfers 2 C2 Plena 
Ajudants 3 E Plena 
TOTAL LABORAL TEMPORAL 10
TOTAL 44

V. PERSONAL LABORAL CONJUNTURAL 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL NÚMERO LLOCS CATEGORIA DEDICACIÓ OBSERV.

Tècnic Desenvolupam. Àrea Habitatge 1 A1 Plena 
Agent de Desenvolupament local 1 A2 Plena 
Tècnic d’Immigració 1 A2 Plena 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL NÚMERO LLOCS CATEGORIA DEDICACIÓ OBSERV.

Tècnic compartit de joventut 1 A2 Plena 
Tècnic Arxiu 1 A2 66% 
Administrativa de compostatge 1 C1 Plena 
Administrativa Medi Ambient 1 C1 69% 
Aux. Administratiu S.Socials 1 C2 Plena 
Aux. Administratiu Turisme 1 C2 Plena 
Xòfer 1 C2 Plena 
Ajudant 1 E Plena 
Monitores menjador 2 E Parcial 
Cuinera 1 E Parcial 
Ajudant de cuina 1 E Parcial 
TOTAL 15

RESUM FINAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
Nombre total de personal eventual de direcció: .......................... 1
Nombre total de personal eventual: ............................................ 0
Nombre total de funcionaris amb habilitació estatal: ................. 4
Nombre total de personal laboral estructural:  .......................... 43
Nombre total de personal laboral conjuntural:  ......................... 15
Total: ......................................................................................... 63
(1) Dues places cobertes per funcionaris interins i una coberta per 
personal laboral.
Sort, 5 de febrer de 2013
El president, Llàtzer Sibís Goset 

  

CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
ANUNCI 1479

Aprovació inicial d’un projecte
El Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 7 de febrer 
de 2013, ha aprovat inicialment el projecte titulat: projecte bàsic 
i d’execució de les obres de condicionament de diversos camins, 
per a la prevenció d’incendis forestals, a la comarca del Solsonès, 
anualitat 2012, amb un pressupost de 32.460,91 euros.
De conformitat amb el que disposa l’article 235.2 c) 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 37 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’exposa al públic pel 
termini de 30 dies, a comptar des de la data de publicació al BOP 
i al DOGC, perquè es pugui examinar i s’hi pugui formular les 
reclamacions i al·legacions pertinents. En cas de no presentar-
se’n cap l’acord inicial d’aprovació esdevindrà defi nitiu.

Solsona, 13 de febrer de 2013
El president, Joan Solà i Bosch

  

CONSELL COMARCAL DE L’URGELL
EDICTE 1493
Modifi cació de les Bases per a la concessió d’ajuts d’urgència 
social i obertura de la convocatòria 2013.
La Comissió de Govern del Consell Comarcal, en la seva 
sessió de data 31 de gener de 2013, ha aprovat la modifi cació 
de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per situacions 
d’urgència social, així com l’obertura del període de convocatòria 
pública 2013.
Es fa públic el text íntegre de les Bases esmentades, en el ben 
entès que si durant el termini de 20 dies des de la publicació 
d’aquest anunci no es produeix cap reclamació es consideraran 
aprovades amb caràcter defi nitiu.

Bases reguladores de la concessió d’ajuts per situacions 
d’urgència social del Consell Comarcal de l’Urgell

1. Objecte de les Bases
L’objecte de les Bases és regular la concessió d’ajuts econòmics 
(extraordinaris i puntuals) per a les famílies que responguin a 


