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DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
Resolució de taules salarials per a 2018 del conveni col·lectiu de treball de l’empresa ILNET UTE de Lleida
Resolució, de 20 de setembre de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules
salarials per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa ILNET UTE de la localitat de Lleida
(Segrià) (codi de conveni núm. 25001162012007).
Vist el text de l’Acord subscrit per les parts negociadores el dia 19 de juny de 2018, i de conformitat amb el
que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig,
sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost de
reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació,
Resolc:
- 1 Disposar la inscripció de de les taules salarials per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball de
l’empresa ILNET UTE de la localitat de Lleida (Segrià) (codi de conveni núm. 25001162012007) al Registre
de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb notificació a la Comissió Negociadora.
- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
Lleida, 20 de setembre de 2018
El director dels Servies Territorials, Joan Santacana Vélez
Revisió Salarial 2018-2019
Els RRTT manifesten que s’han consultat als treballadors i aquests es mostren d’acord amb l’oferta
proposada per l’empresa en la darrera reunió
Per tant, atenent al que el Conveni Col·lectiu d’Ilnet UTE 2016 – 2019 indica en l’apartat c) de la seva
“Disposición Adicional Segunda. Incrementos salariales” s’arriba al següent acord entre RRTT i Empresa per
a la revisió salarial dels anys 2018 i 2019.
1.a) Per a l’any 2018, i amb efectes retroactius d’1 de gener de 2018, s’acorda un increment de l’1,75%. Per
tant s’incrementaran un 1,75% els conceptes revisables de les “Tablas Salariales definitivas 2017”, entenent
per aquests els que apareixen a les citades taules.
Aquestes noves taules s’anomenaran “Tablas salariales definitivas 2018”. S’adjunten al final d’aquesta acta.
1.b) Per a l’any 2019, i amb efefctes d’1 de gener de 2019, s’acorda una revisió salarial de les “Tablas
salariales definitivas 2018”, incrementades en un percentatge (per als conceptes revisables) del 2,25%
sempre i quan l’IPC real 2018 sigui igual o superior a 0,25%. Si l’IPC real 2018 tingués un valor inferior a
0,25%, la revisió es faria atenent al resultat de la suma IPC real 2018 + 2%.
Les taules resultants un cop aplicada la revisió, seran les “Tablas salariales definitivas 2019”.
Taules salarials definitives de l’1-01-2018 AL 31-12-2018 1,75% increment s/ 2017
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SALARI

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

H. EXTRES

H. EXTRES

BASE

CONVENI

TRANSPORT

NOCTURN

PENOS

TOXIC

RECONVERSIO

NORMALS

FESTIVES

Encarregat general
Capatàs nit dom.
Capatàs de dia
Conductor neteja dia
Conductor neteja nit
Conductor rec. dia
Conductor rec. nit dom.
Conductor maq. abocador
Oficial 1a mecànic
Oficial 3a mecànic
Peó neteja dia
Peó neteja nit
Peó recollida dia
Peó recollida nit dom.
Vigilant
Operari maquina

42,08
38,36
38,36
38,36
38,36
38,36
38,36
38,36
38,36
35,83
33,17
33,17
33,17
33,17
33,17
35,83

47,12
37,18
43,00
23,82
22,92
23,03
17,23
23,03
29,53
22,20
19,31
18,44
23,51
17,72
18,62
18,85

2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59

0,00
9,59
0,00
0,00
9,59
0,00
9,59
0,00
0,00
0,00
0,00
8,29
0,00
8,29
0,00
0,00

VACANCES
Encarregat general
Capatàs nit dom.
Capatàs de dia
Conductor neteja dia
Conductor neteja nit
Conductor rec. dia
Conductor rec. nit dom.
Conductor maq. abocador
Oficial 1a mecànic
Oficial 3a mecànic
Peó neteja dia
Peó neteja nit
Peó recollilda dia
Peó recollida nit dom.
Vigilant
Operari maquina
COMPLEMENT AD PERSONAM

Capatàs
Conductor
Peó
Oficial 1a mecànic

4,21
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
3,58
3,32
3,32
3,32
3,32
0,00
3,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DIA/T

17,57
16,02
16,02
15,75
18,06
15,75
18,06
15,75
15,75
14,71
13,42
15,33
13,42
15,33
12,27
14,71

VACAN.

7,73
7,73
7,73
19,14

COMPLEMENT AD PERSONAM Cambio Peón recogida noche a Peón limpieza dia según acuerdo de fecha 27-01-11

Administració Autonòmica

13,67
12,54
12,54
12,27
13,94
12,27
13,94
12,27
12,27
11,51
10,44
11,87
10,44
11,87
9,57
11,51

2.018,29
2.085,81
1.870,34
1.755,52
1.972,06
1.735,66
1.952,33
1.927,32
2.003,86
1.726,28
1.576,47
1.761,24
1.558,76
1.743,53
1.475,86
1.671,27

COMPLEMENT AD PERSONAM Cambio Peón recogida noche a Peón limpieza noche según acuerdo fecha 27-01-11

"PREMIO ANUAL ASISTENCIA (según Art. 26)"

12,14
28,99
11,18
8,08
9,95
7,92
23,07
9,56
8,29
6,66
5,99
7,58
6,89
21,27
5,13
6,97

311,02
260,57
260,92
0,00
6,25
8,83
208,62
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JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
Ejecución de títulos judiciales 91/2018-B
Materia: ejecución de título judicial - Dineraria
Parte demandante/ejecutante: Maite Estrella Dolset
Abogado/a: Ivan Argiles Andres
Graduado/a social:
Parte demandada/ejecutada: SERMALHI, SL
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia que la dicta: María Itziar Valero Solano
Lugar: Lleida
Fecha: 20 de septiembre de 2018
Dado que no ha sido posible citar mediante edictos a la parte ejecutada, de conformidad con lo previsto en
el artículo 188 LEC, suspendo la vista acordada en las presentes actuaciones y que estaba señalada para el
día 25/09/2018.
De conformidad con el apartado 2 del referido artículo, hago saber al tribunal la suspensión y acuerdo que le
sea comunicada a las partes personadas y a quienes hayan sido citadas judicialmente en calidad de
testigos, peritos o en otra condición.
Se acuerda señalar nuevamente para la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 280 LJS el
próximo día 9 de octubre de dos mil dieciocho a las 9,20 horas, en la Sala de Vistes 3.3- Canyeret 3,pl. 3
(Lleida) de este órgano.
Comuníquese a las partes y demás personas convocadas al acto, a los que también se les hará saber que
se mantienen las prevenciones efectuadas en la anterior convocatoria.
Modo de impugnación: recurso de reposición ante la letrada de la Administración de Justicia, mediante un
escrito que se debe presentar en el plazo de 3 días contados desde el siguiente al de la notificación, en el
que se debe expresar la infracción en que haya incurrido la resolución. Sin estos requisitos no se admitirá la
impugnación. La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículos 186 y 187 de la LRJS).
Lo acuerdo y firmo
La Letrada de la Administración de Justicia

Administració de Justícia
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AJUNTAMENT D’ALBATÀRREC
Anunci d’aprovació inicial de modificació de crèdit 4
L’Ajuntament ple en sessió celebra el dia 30 d’agost de l’actual, va aprovar inicialment la modificació de
crèdit número 4 per major ingressos.
I d’acord amb l’article 169.1, per remissió del 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient se sotmet a informació pública durant el
termini de quinze dies a comptar des de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, per tal que els interessats examinin l’expedient i presentin les reclamacions que
considerin convenients.
Si transcorregut aquest termini no es presenten al·legacions, l’Acord es considerarà definitivament aprovat.
Albatàrrec
L’alcalde, Jaume Sanuy López

Administració Local
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AJUNTAMENT D’ALCARRÀS
Edicte projecte d’ampliació d’explotació porcina d’exgreix de Dolcet Siscart Joaquim pol. 8 parc. 89
Per Decret de l’Alcaldia de data 21 de setembre de 2018, s’ha dictat la següent resolució:
Primer. Incoar expedient i demanar el corresponent informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme envers als
aspectes de legalitat del projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable projecte ampliació explotació
porcs engreix situada al Pol. 8, Parc. 89 d’aquest terme municipal, promogut per Dolcet Siscart, Joaquim
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública per termini de 20 dies.
Tercer. Donar trasllat del projecte de construcció als Serveis Territorials d’Urbanisme de Lleida.
Per tot el qual, als efectes establerts als articles 49.2, 49.3 I 50.1 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost i
l’establert a l’art. 3 del D. 114/88, d’avaluació d’impacte ambiental, s’exposa al públic l’expedient durant un
termini de 20 dies durant el qual els interessats podran consultar el mateix i formular les al·legacions o
reclamacions que consideri adients.
Alcarràs
L’Alcalde

Administració Local
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AJUNTAMENT D’ALMACELLES
Edicte nomenament d’un funcionari en pràctiques d’auxiliar administratiu a Urbanisme
Expedient: 2018/25 (03.03.00). Provisió de llocs de treball
Per Resolució d’Alcaldia núm. 2018/107, de data 26 de juny de 2018, una vegada conclòs el procediment
selectiu, s’ha efectuat el nomenament de:
- Manuel Blanch Albin amb DNI (...)348L per cobrir la plaça d’auxiliar administratiu adscrit inicialment a
Urbanisme-Serveis Tècnics. (Escala d’administració General - Subescala auxiliar - Grup: C2 - Nivell de CD:
17.
El que es fa públic a l’efecte de l’article 82 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Igualment en la mateixa resolució ha quedat constituïda borsa de treball d’auxiliars administratius (Escala
d’Admó. Gnral. Subescala Auxiliar - Grup C2 nivell de CD 17) i hi ha quedat incorporada la relació de
persones proposades pel tribunal amb la puntuació total obtinguda en el procés de selecció i número d’ordre
segons es dirà:
NÚM. ORDRE

1

NOM COMPLERT

Verònica Muixí Montenegro

DNI

PUNTUACIÓ TOTAL

(...)772J

30,08

Podrà incorporar-se a aquesta borsa amb posterioritat el personal que superi la puntuació mínima del
tribunal de selecció d’altres processos de selecció per concurs-oposició de places del mateix grup subgrup i
categoria professional, en els tres anys posteriors a la seva constitució respectant l’ordre de data d’inclusió a
la borsa i de puntuació del tribunal, en cada cas.
El funcionament de la borsa ve determinat per la base 10a de les que han regit el concurs oposició,
aprovades per mitjançant acord de la Junta de Govern de data 2 de gener de 2018 , i publicades al BOP 14,
de 19/01/2018 i al DOGC 7547, de 30/01/2018).
Almacelles, 25 de setembre de 2018
L’alcalde, Josep Ibarz i Gilart

Administració Local
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AJUNTAMENT D’ALMACELLES
Edicte nomenament d’una funcionaria en pràctiques d’auxiliar administrativa a Recaptació
Expedient: 2018/2 (03.03.00) - Provisió de llocs de treball
Per decret d’Alcaldia núm. 126/2018, i un cop finalitzat el concurs oposició per la selecció d’un/a auxiliar
administratiu/va adscrit inicialment a l’àrea de tresoreria recaptació i la creació d’una borsa de treball
aquesta alcaldia ha rebut la proposta de nomenament del tribunal qualificador en relació amb les proves de
selecció fetes i la relació de candidats/es que han obtingut la nota mínima per tal de formar part de la borsa
de treball.
S’ha exposat al públic la proposta de nomenament del tribunal sense que s’hagin presentat al·legacions.
Vista la documentació acreditativa de les condicions de capacitat i requisits exigits en la convocatòria
aportada per l’aspirant proposada, i de conformitat amb el que es disposa per l’article 82 del Reglament del
Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i l’article 21.1.h) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim, s’ha acordat nomenar per ocupar la plaça d’auxiliar
administratiu, en règim funcionarial, adscrita inicialment a l’àrea de Tresoreria-Recaptació de l’Ajuntament
d’Almacelles a favor de la senyora:
- Laura Barra Goicoechea NIF: (...)911V.
La funcionària prendrà possessió com a funcionària en pràctiques, d’acord amb allò que es disposa a la
base 9a de les que han regit el concurs oposició. Transcorreguts tres mesos des de la presa de possessió
amb valoració positiva el nomenament serà ferm i com a funcionària de carrera a tots els efectes.
Així mateix, també s’acorda publicar el nomenament en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament, i que estigui a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest
Ajuntament: https://www.seu-e.cat/web/almacelles.
Queda modificada la borsa de treball d’auxiliars administratius -Escala d’Admó. Gnral. Subescala Auxiliar Grup C2 nivell de CD 17- constituïda per resolució de data 26/06/2018 (Decret 107/2018) s’hi incorpora la
relació de persones que han obtingut la puntuació mínima i han estat proposades pel tribunal amb número
d’ordre segons el següent:
NÚM. ORDRE

1
2
3
4

NOM COMPLERT

Verònica Muixí Montenegro
Anna Maria Lechosa Pons
Nerea Carnicé Calderón
Magda Guerrero Franco

DECRET INCLUSIÓ A BORSA

107/2018
126/2018
126/2018
126/2018

Podrà incorporar-se a aquesta borsa amb posterioritat el personal que superi la puntuació mínima del
tribunal de selecció d’altres processos de selecció per concurs-oposició de places del mateix grup subgrup i
categoria professional, en els dos anys posteriors a la seva constitució respectant l’ordre de data d’inclusió a
la borsa i de puntuació del tribunal, en cada cas.
Tot el què es fa públic per a general coneixement.
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Almacelles, 25 de setembre de 2018
L’alcalde, Josep Ibarz Gilart
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AJUNTAMENT D’ARBECA
Edicte d’informació pública
Aprovat per resolució d’Alcaldia núm. 243/2018, de 21 de setembre de 2018 el padró cobratori corresponent
a la taxa de recollida d’escombraries, any 2018, així com el respectiu període de cobrança en voluntària.
Aquest padró s’exposa a informació pública per a general coneixement pel termini d’un mes, des de
l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i està a disposició dels
interessats en la Secretaria d’aquest Ajuntament.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i
l’article 14.2.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de
les hisendes locals, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquests padrons.
Contra els mateixos es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes des de l’endemà de la
publicació del present edicte i recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos, en el cas d’haver-hi
resolució expressa, o de 6 mesos si no fos així. L’esmentat recurs de reposició s’entendrà desestimat si
transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.
Període de pagament dels rebuts
El termini de pagament en període voluntari serà de 2 mesos en el període comprés entre els dies 29
d’octubre i el 31 de desembre de 2018.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que determina la
meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.
De conformitat amb la Llei general tributària, articles 28, 62, 161 i 167, transcorreguts els respectius terminis
per a cada tribut en voluntària, s’iniciarà el període executiu que determinarà la meritació del recàrrec
executiu del 5%. Notificada la providència de constrenyiment, es meritarà el recàrrec d’apremi reduït del
10% si el produeix el pagament dins els terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorreguts aquests terminis es meritarà el recàrrec d’apremi ordinari del 20% més els interessos de
demora corresponents.
Formes de pagament. El pagament es podrà dur a terme:
1. Els rebuts no domiciliats, a qualsevol oficina de La Caixa, als seus caixers automàtics o a través dels
seus serveis on-line.
2. Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que s’haurà de comunicar anticipadament a les
dependències municipals.
La qual cosa es fa pública als efectes de l’art. 62.3 de la Llei general tributària.
Arbeca, 21 de setembre de 2018
L’alcalde, Joan Miquel Simó i Falcó, Alcalde
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AJUNTAMENT D’ESTERRI D’ÀNEU
Edicte aprovació definitiva del projecte d’obres ‘‘Sala de Vetlla’’
En compliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic per a coneixement general que el projecte d’obres
titulat “Sala de vetlla”, aprovat inicialment pel Ple en la sessió del dia 17 de juliol de 2018, ha estat sotmès al
tràmit d’informació pública pel termini reglamentari sense que s’hagi presentat al·legacions contra el mateix,
per la qual cosa i tenint en compte l’acord adoptat pel Ple en la sessió del 17.07.2018, l’acord inicial ha
esdevingut definitiu, quedant per tant l’esmentat projecte aprovat definitivament.
Recursos:
Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, tal com disposa l’article 172 del DL 2/2003, de 28
d’abril, TRLMRLC, podeu interposar recurs potestatiu de reposició fonamentat en qualsevol dels motius de
nul·litat o anul·labilitat que preveuen els articles 47 i 48 de la de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d’un mes a comptar del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP, davant l’òrgan administratiu que ha dictat l’acte, la
resolució del qual ha de ser dictada i notificada en el termini d’un mes a comptar de la presentació del
recurs, entenent-se aquest desestimat si es produeix el silenci administratiu.
Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició podreu interposar recurs
contenciós-administratiu en el termini de sis mesos davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida.
També podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció abans esmentada
en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de recepció d’aquesta notificació, si no interposeu
recurs de reposició.
No obstant, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient al vostre dret.
Esterri d’Àneu, 20 de setembre de 2018
L’alcalde, Ramon Villuendas Palobart
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Número de registre 6851

AJUNTAMENT D’ISONA I CONCA DELLÀ
Edicte d’aprovació del padró fiscal de la taxa per conservació de cementiris - exercici 2018
Per decret d’alcaldia número 86/2018, de dia 18 de setembre de 2018, ha estat aprovat el padró fiscal de la
taxa per conservació dels cementiris – exercici 2018.
El padró fiscal detallat en el present s’exposarà al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la
publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.
Període voluntari de pagament:
El període de recaptació en voluntària serà del 5 de novembre de 2018 al 5 de gener de 2019 ambdós
inclosos.
Lloc i horari de pagament:
El pagament de rebuts es podrà realitzar, en el termini esmentat, mitjançant la presentació del document
cobrador que serà expedit per l’Ajuntament, mitjançant transferència o ingrés als comptes de recaptació
municipal i a qualsevol entitat bancària o caixa d’estalvis.
El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació del document cobrador que serà expedient per
l’ajuntament. El document cobrador serà tramès per correu al domicili fiscal dels contribuents. La no
recepció per correu del document no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.
Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus
rebuts rebran, de la corresponent entitat amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.
La data prevista del càrrec dels rebuts domiciliaris serà el 5 de novembre de 2018.
Període executiu de constrenyiment: Finalitzat el termini voluntari d’ingrés, s’iniciarà el procediment
administratiu de constrenyiment pels rebuts no satisfets.
Recàrrecs (article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària).
Del 5% sobre el principal si el pagament s’efectua entre l’últim dia de pagament en voluntària i la data de
notificació de la providència de constrenyiment.
Del 10% sobre el principal si el pagament s’efectua entre la data de notificació de la providència de
constrenyiment i els terminis establerts en dita providència.
Del 20% sobre el principal i interessos de demora sobre el principal, a comptar des del dia següent al de la
finalització en període en voluntària (3,75% per l’exercici 2016) fins a la data de pagament si aquest no es
realitza en els terminis abans indicats.
Recursos: Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs locals, els interessats podran formular recurs
de reposició davant aquest Ajuntament, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
Contra la desestimació dels recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos, comptats des de
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l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord
resolutori, en el termini de sis mesos, a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi d’entendre
desestimat. Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
De conformitat amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/ 2003, de 17 de desembre, general
tributària i l’article 14.2c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’hisendes locals, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.
Isona i Conca Dellà, 20 de setembre de 2018
L’alcalde. Constantí Aranda i Farrero
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Número de registre 6838

AJUNTAMENT D’OLIANA
Anunci aprovació definitiva del projecte de reforma de l’enllumenat públic de la urbanització del Clot de la
Guineu al municipi d’Oliana
Per acord de la Junta de Govern Local d’Oliana de data 25 de juliol de 2018 es va aprovar inicialment el
“Projecte de reforma de l’enllumenat públic de la urbanització del Clot de la Guineu al municipi d’Oliana”,
redactat per l’enginyer industrial Xavier Arqués Grau i l’enginyera tècnica industrial Teresa Núñez Gòdia,
amb un pressupost de 86.302,97 euros i 18.123,62 euros, fent un total de 104.426,59 euros.
Durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació, per la qual cosa, per acord de la
Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2018, s’ha aprovat definitivament. La qual cosa es fa
pública d’acord amb allò que disposa l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos, o bé es pot interposar recurs
de reposició, davant de l’òrgan que hagi dictat l’acord en el termini d’un mes, a comptar en ambdós supòsits,
desa de l’endemà de l’última de les publicacions al BOP, al DOGC i al taulell d’edictes electrònics de la seu
electrònica (www.ajuntamentoliana.cat).
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.
L’alcalde, Miquel Sala Muntada
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Número de registre 6832

AJUNTAMENT DE BELLVER DE CERDANYA
Edicte de contractació de personal laboral, monitors poliesportiu
Per resolució d’ alcaldia Decret núm. 281/18 de 18 de setembre de 2018, es resolt contractar a:
Monitors de gimnàstica:
Núria Ricart Carratala, del dia 1 d’octubre 2018 fins al 31 de juliol de 2019 final temporada escolar
poliesportiu 2019.
Es fa públic de conformitat amb el que disposa el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Bellver de Cerdanya, 18 d’octubre de 2018
L’alcalde, F. Xavier Porta i Pous
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AJUNTAMENT DE BELLVER DE CERDANYA
Edicte contractació de personal laboral, monitors poliesportiu
Assumpte: de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, sobre contractació personal laboral, monitors
poliesportiu.
Per resolució d’ alcaldia Decret núm. 266/18 de 30 d’agost de 2018, es resolt contractar a:
Monitors de Ioga:
Anna Llorens, del dia 5 de setembre 2018 fins al 31 de juliol de 2019 final temporada escolar poliesportiu
2019.
Es fa públic de conformitat amb el que disposa el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Bellver de Cerdanya, 31 d’agost de 2018
L’alcalde, F. Xavier Porta i Pous
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AJUNTAMENT DE CIUTADILLA
Edicte de notificació col·lectiva i anunci de cobrament
Aprovats per resolució d’aquesta Alcaldia dictada amb data 20 de setembre de 2018, el padró i la llista
cobradora del tribut local taxa de subministrament d’aigua corresponent al tercer trimestre del 2018, a
efectes tant de la seva notificació col·lectiva, en els termes que es dedueixin de l’article 102.3 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, com de la submissió d’aquests a tràmit d’informació pública,
per mitjà d’aquest anunci, s’exposen al públic al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al taulell municipal
d’edictes i al taulell electrònic de la seu electrònica de l’Ajuntament, pel termini d’un mes, a fi que els qui
estiguin interessats puguin formular les observacions, al·legacions o reclamacions, que tinguin per
convenients.
Contra l’acte d’aprovació del citat padró es pot interposar un recurs previ de reposició davant de l’Alcaldia en
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició pública, d’acord amb
el que estableix l’article 14 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.
De conformitat amb el que estableix l’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
es posa en coneixement dels contribuents que es procedirà al cobrament en període voluntari de la taxa de
subministrament d’aigua corresponent al tercer trimestre corresponents a l’any 2018 (del 02/10/2018 al
04/12/2018), a les oficines municipals de l’ajuntament en horari d’atenció al públic.
Transcorregut el termini d’ingrés voluntari sense que s’hagi satisfet el deute s’iniciarà el període executiu,
d’acord amb els articles 26, 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el que
determinarà l’exigència dels interessos de demora, així com els recàrrecs que corresponguin i, si s’escau,
de les costes del procediment de constrenyiment.
Ciutadilla, 20 de setembre de 2018
L’alcalde, Òscar Martínez Agustí
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AJUNTAMENT DE JUNEDA
Anunci aprovació de memòria valorada d’arranjament de carrer Anselm Clavé
Per decret d’Alcaldia de data 21 de setembre de 2018, es va aprovar el següent decret:
Primer. Aprovar la memòria valorada per l’arranjament del carrer Anselm Clavé de Juneda.
Segon. Sotmetre l’acord al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies, als efectes de possibles
reclamacions, segons preveu l’article 37 del decret 179/1995, de 13 de juny, mitjançant publicació al BOP,
considerant-lo elevat a definitiu, si en el tràmit d’informació pública no es formula cap reclamació.
Juneda, 24 de setembre de 2018
L’alcalde, Antoni Villas Miranda
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Número de registre 6860

AJUNTAMENT DE JUNEDA
Anunci aprovació definitiva de memòria de millora de camí d’Alcoletge amb àrids reciclats
Per decret d’Alcaldia de 20 de juliol de 2018 es va aprovar la Memòria de millora camí d’Alcoletge amb àrids
reciclats.
Atès que no s’ha formulat cap reclamació en el període d’informació pública, segons publicació en el BOP
número 149 de data 1 d’agost de 2018, l’acord inicial es considera elevat a definitiu.
Contra els acords definitius en via administrativa es podrà interposar potestativament recurs de reposició
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de Lleida en el termini de 2 mesos a partir de la publicació
d’aquest anunci al B.O.P.
Juneda, 20 de setembre de 2018
L’alcalde, Antoni Villas i Miranda
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Número de registre 6852

AJUNTAMENT DE LA GRANJA D’ESCARP
Edicte de contractació laboral temporal urgent d’auxiliar administrativa
Per Decret d’alcaldia 160/2018 de 24 de setembre de 2018 s’ha resolt la contractació laboral amb caràcter
d’urgència de la senyora Neus Roca Sànchez, com a auxiliar administrativa amb contracte laboral temporal
per cobrir la baixa de la funcionaria interina i fins que duri aquesta baixa per tal de permetre la continuació
de l’activitat administrativa i la gestió ordinària municipal.
La qual cosa s’exposa al públic en compliment de l’establert a l’article 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 de l’article 94.3
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
La Granja d’Escarp, 24 de setembre de 2018
L’alcalde, Manel Solé i Agustí
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AJUNTAMENT DE LES
Edicte d’aprovació de memòria valorada de camins de Les
Aprovada per la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació Municipal amb data 2 de març de 2018 la
memòria valorada de la obra: Manteniment i reparacions menors en vies o camins de titularitat municipal al
municipi de Les, anualitat 2017, redactada per l’Enginyer Tècnic d’Obra Pública Sr. Marc Guillen i Casal,
amb un pressupost d’execució de 7.220,89 euros, IVA inclòs, es sotmet a informació pública pendent 30 dies
a efectes de formulació d’al·legacions.
Les, 20 de setembre de 2018
L’alcalde, Emilio Medán Ané
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Número de registre 6889

AJUNTAMENT DE LLEIDA
REGIDORIA DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS MUNICIPALS
LA HISENDA MUNICIPAL I POLÍTIQUES DE TRANSPARÈNCIA
RECURSOS HUMANS
Anunci aprovació inicial de reglament regulador de borses de treball de l’Ajuntament de Lleida
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data de 27/07/2018, va aprovar inicialment el Reglament regulador del
procediment per la constitució, funcionament i actualització de les borses de treball de l’Ajuntament de
Lleida, en compliment de 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.
En conseqüència, s’obre un període d’informació pública de 30 dies hàbils, per tal que es puguin presentar
reclamacions o al·legacions, i fer l’advertiment que si l’expedient no és objecte de reclamacions o
al·legacions durant el termini abans esmentat, es considerarà aprovat definitivament.
L’esmentat Reglament regulador del procediment per la constitució, funcionament i actualització de les
borses de treball l’Ajuntament de Lleida es troba exposat a la Direcció de Recursos Humans, (Av. Tortosa
núm. 2, 1a planta de Lleida) on pot ésser examinat en dies hàbils i en horari de 9.30h. a 14.00h.
Lleida, 18 de setembre de 2018
L’alcalde, Fèlix Larrosa Piqué
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Número de registre 6843

AJUNTAMENT DE MONTELLÀ I MARTINET
Edicte núm. 11-2018. Aprovació definitiva del pressupost i plantilla personal de 2018
En relació al pressupost d’aquest Ajuntament per a l’any 2018, aprovat pel Ple en sessió del dia 25-7-2018,
es fa constar que el dia 7-9-2018 s’ha elevat de forma automàtica a definitiu per haver transcorregut el
termini d’informació pública sense que s’hagi presentat cap reclamació.
El resum per capítols és el següent:
Ingressos
CAPÍTOL

IMPORT €

Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 6 Alienació d’inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 9 Passius financers
Totals

291.580
13.600
120.020
206.510
25.880
0
280.470
0
938.060

Despeses
CAPÍTOL

IMPORT €

Capítol 1 Personal
Capítol 2 Béns corrents i serveis
Capítol 3 Financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 9 Passius financers
Totals

205.230
332.050
1.110
3.610
350.060
0
46.000
938.060

La plantilla de personal és la següent:
Plantilla de personal i relació de llocs de treball corresponent a l’any 2018
PERSONAL FUNCIONARI

PLACES

GRUP

CD

ESCALA

JORNADA

SITUACIÓ

Secretari-Interventor

1

A2

26

FHN

Complerta

Coberta

PERSONAL LABORAL ESTRUCTURAL

PLACES

GRUP

CD

JORNADA

SITUACIÓ

Auxiliar administratiu

1

C2

18

Complerta

Ocupada
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3
2

E
E

14 / 8 / 8
8

PERSONAL LABORAL CONJUNTURAL (TEMPORAL)

PLACES

GRUP

CD

Dinamitzadora i guia 1 parc búnquers

1

C1

16

Guia 2 i suport parc búnquers

1

E

10

Monitoratge casa riu i suport búnquers
Brigada reforç (peó manteniment)
Socorrista piscina
Taquilles i suport piscina

1
1
1
1

E
E
E
E

10

Complerta
Parcial

Ocupades
Ocupades

JORNADA

DURADA MESOS/ANY

Complerta

4 (juny a setembre)
6 (març a maig i
octubre a desembre)
1 (agost)
1 (juliol)
2 (juliol i agost)
6 (maig a setembre)
2 (juliol i agost)
2 (juliol i agost)

Parcial 50%
Complerta
Parcial 75%
Complerta
Complerta
Complerta
Parcial 50%

La qual cosa es fa pública per al general coneixement i efectes, fent palesa que en cas que es vulgui
impugnar aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant l’òrgan competent de la jurisdicció contenciosa administrativa (Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptadors des de
la present publicació.
Tot l’anterior s’entén sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.
Martinet, 21 de setembre de 2018
L’alcalde, Josep Castells Farràs
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Número de registre 6844

AJUNTAMENT DE MONTELLÀ I MARTINET
Edicte núm. 13-2018. Contractació urgent de personal de temporada d’estiu
En compliment del que disposa l’article 291 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
es fa públic que per Decret de l’Alcalde núm. 34/2018, del dia 20-8-2017, s’han aprovat les següents
contractacions urgents de personal laboral temporal efectuades per la present temporada d’estiu:
Anna Lopez Portell, amb DNI 52307583V, ampliació jornada com a coordinadora búnquers i informadora
turística, de temps parcial a jornada sencera, des del dia 1-6-2018 fins el dia 30-9-2018.
Melany Valentina Jorge de los Angeles, amb NIE Y2200720W, des del dia 1-7-2018 fins el dia 31-8-2018
com a monitor búnquers i informadora turística, a jornada sencera 40 hores setmanals.
Gerard Coderch Margalef, amb DNI 53395507H, des del dia 3-7-2018 fins el dia 27-7-2018, com a monitor
búnquers i informador turístic, a 75% de la jornada, 20 hores setmanals.
Anna Molina Anfruns, amb DNI 39380572H, des del dia 1-8-2018 fins el dia 31-8-2018 com a monitor
búnquers i informadora turística, a jornada sencera 40 hores setmanals.
Carlos Julio Salvat Delgado, amb DNI 47799696S, des del dia 29-6-2018 fins el dia 2-9-2018, com a
socorrista de les piscines municipals, a jornada sencera.
Marta Puerta Cibanto, amb DNI 41084753Z, ampliació jornada com a neteja dependències i les tasques de
la piscines municipals, de temps parcial a jornada sencera, des del dia 29-6-2018 fins el dia 2-9-2018.
Eduardo Raul González González amb DNI 54482382M, des del dia 2-5-2018 fins el 30-9-2018, com a peó
de manteniment per reforç de la brigada municipal, a jornada sencera.
Yoan Eulicer Escalona Guerra amb NIE X6549418F, des del dia 25-6-2018 per cobrir la baixa del treballador
Joaquin Manuel Da Silva Vieira, com a peó de manteniment per reforç de la brigada municipal, a jornada
sencera.
Martinet, 22 de setembre de 2018
L’alcalde, Josep Castells i Farràs
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Número de registre 6845

AJUNTAMENT DE MONTELLÀ I MARTINET
Edicte 14-2018. Aprovació definitiva de projecte d’inversions a camí públic de Víllec i projecte de millora de
captació i ETAP
Es fa públic que s’han elevat a definitius els projectes de les obres municipals que s’indiquen en haver
finalitzat la seva informació pública sense que s’hagi presentat cap al·legació:
- Inversions en el camí públic d’accés a Víllec, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost
de 50.000,00 € (expedient administratiu 9/2017), que es va aprovar per acord del Ple del dia 25-7-2018 i es
va exposar al públic mitjançant anunci publicat al BOP de Lleida núm. 150, del dia 2-8-2018.
- Millora a la captació i ETAP de Martinet per garantir la qualitat de l’aigua potable, de Martinet, redactat per
l’enginyer de camins Joan Gurrera i Lluch, amb un pressupost de 87.347,96 € (expedient administratiu SUB
4/2017), que es va aprovar per acord del Ple del dia 25-7-2018 i es va exposar al públic mitjançant anunci
publicat al BOP de Lleida núm. 150, del dia 2-8-2018.
La qual cosa es fa pública d’acord amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En cas que es vulgui impugnar qualsevol d’aquestes resolucions que posen fi a la via administrativa, es pot
interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha adoptat en el termini d’un
mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present edicte. L’esmentat recurs de reposició
s’entendrà desestimat si transcorre un altre mes des de la seva interposició i no es notifica cap resolució
expressa. En aquest cas es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant l’òrgan competent de la
jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de sis mesos comptadors des del dia següent al qual
s’hagi d’entendre presumptament desestimat.
Si no s’interposa recurs de reposició es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant
l’òrgan competent de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos comptadors a
partir de l’endemà de la present publicació. No es pot interposar aquest recurs fins que sigui resolt
expressament el recurs de reposició o es pugui entendre presumptament desestimat.
Tot l’anterior s’entén sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.
Martinet, 22 de setembre de 2018
L’alcalde, Josep Castells Farràs
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AJUNTAMENT DE MONTGAI
Anunci contractació de personal per la Fira de la Màgia
Per mitjà de Decret d’Alcaldia s’ha resolt la contractació, per raons de màxima urgència, del personal
següent:
M.S.A., amb DNI xxxx4614F, com a personal de la Fira de la Màgia
En règim de personal laboral temporal i amb una dedicació de jornada completa, des del 25 de setembre de
2018 i fins el 7 d’octubre de 2018, ambdós inclosos.
La qual cosa es fa pública en compliment d’allò que disposa l’article 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.
Montgai
L’alcalde, Jaume Gilabert i Torruella
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AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Edicte d’aprovació inicial de modificació de pressupost 2018
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Naut Aran, de data 20 de setembre de 2018, l’expedient de
modificació número 3/2018, del pressupost de l’Ajuntament de Naut Aran, per a l’exercici de 2018, estarà
exposat al públic a les oficines de l’Ajuntament de Naut Aran, durant un termini de 15 dies a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, pot ésser examinat i presentar reclamacions per part dels
interessats, en els termes que preveu l’article 150 de la Llei d’hisendes locals 39/1988.
En cas de no presentar-se cap al·legació o reclamació, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es considerarà
definitivament aprovat.
Salardú, Naut Aran, 24 de setembre de 2018
L’alcalde, César Ruiz Canela Nieto
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AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Edicte aprovació inicial de cessió Local Social d’Unha
Assumpte: Aprovació inicial cessió propietat Ajuntament Naut Aran de l’edifici Local Social Unha a L’EMD
Unha. Aprovar negociació amb l’EMD Unha Condicions.
El Ple de l’Ajuntament de Naut Aran de data 20 de setembre de 2018, entre d’altres acords es va aprovar el
següent:
Aprovació inicial cessió propietat Ajuntament Naut Aran de l’edifici Local Social Unha a l’EMD Unha. Aprovar
negociació amb l’EMD Unha condicions.
Primer. Aprovar inicialment, la cessió de la titularitat de la propietat del Local Social sito en la localitat d’Unha
en el carrer Santa Eulalia, a l’ EMD Unha.
Segon. Estableixen un període d’informació pública d’un mes per possibles al·legacions, suggeriments o
reclamacions a aquest acord inicial. A traves de la pagina web: www.nautaran.org , eBando i en el BOP.
Tercer. Obrir un període de negociació ( amb un termini de 3 mesos) amb els representants de la Junta de
Veïns de l’EMD Unha per estableixen de forma conjunta (Ajuntament Naut Aran i EMD Unha ) les condicions
de la cessió de la titularitat de la propietat del Local Social d’Unha a l’EMD Unha.
Quart. Notificar-ho al president de l’EMD Unha com representant de la Junta de Veïns de l’EMD Unha.
Salardú, 24 de setembre de 2018
L’alcalde, Cèsar Ruiz-Canela Nieto
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AJUNTAMENT DELS TORMS
Anunci d’aprovació definitiva de modificació de crèdit 1/2018
L’expedient de modificació de crèdit 1/2018 mitjançant crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant majors
i/o nous ingressos efectivament recaptats del pressupost vigent de la corporació, s’ha publicat al BOP
número 136 de data 13 de juliol de 2018, i no s’hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment.
L’expedient ha quedat definitivament aprovat i es fan públics els capítols modificats.
La quantitat definitiva dels capítols és la següent:
INGRESSOS

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX
Total
DESPESES

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX
Total

INICIAL

26.200,00
300,00
47.650,00
99.855,00
10.425,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
204.430,00
INICIAL

36.400,00
120.150,00
1.650,00
18.900,00
0,00
27.330,00
0,00
0,00
0,00
204.430,00

MODIFICACIONS

4.806,09

65.000,00
0,00
0,00
69.806,09
MODIFICACIONS

69.806,09
0,00
0,00
0,00
69.806,09

DEFINITIU

31.006,09
300,00
47.650,00
99.855,00
10.425,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
274.236,09
DEFINITIU

36.400,00
120.150,00
1.650,00
18.900,00
0,00
97.136,09
0,00
0,00
0,00
274.236,09

Contra l’aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.
Els Torms, 28 d’agost de 2018
L’alcalde, Josep Bardia Preixens
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CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
Edicte d’aprovació de primera modificació de preu públic de Banc de Productes de Suport
En compliment d’allò que disposen els articles del 15 al 19 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, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les base de règim local, l’article 162.3 i 178.1b)de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha aprovat
en el Decret de Presidència de data 29/05/2018 a convalidar pel Ple, per a l’any 2018 i següents la
incorporació dels següents preus públics pel dipòsit del material del Banc de Productes de Suport:
Primera modificació del Preu Públic per al dipòsit de la cessió de material del Banc de Productes de Suport
CODI

PS28
PS29
PS30
PS31

ARTICLE

Caminador quatre rodes
Matalàs Winncare
Màstil incorporador de llit
Cadira de rodes elèctrica

IMPORT FIANÇA

13 €
24 €
5€
100 €

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran elevats a definitius sense necessitat d’adoptar acord d’aprovació definitiva.
Contra l’objecte d’aquest anunci es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
comptats des del dia següents al de la seva publicació, sense perjudici que es pugui exercitar qualsevol altre
recurs que s’estimi procedent.
Tremp, Pallars Jussà, 25 de setembre de 2018
El president, Constantí Aranda Farrero
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DIPUTACIÓ DE LLEIDA
SERVEIS TÈCNICS VIES I OBRES
Declaració urgent d’ocupació de béns i drets LV-9121 i assenyalament d’actes prèvies
Edicte. Declaració d’urgent ocupació dels terrenys privatius afectats per expropiació forçosa en execució
d’obres d’emergència. Excavació en sanejament al tram comprès entre el pk 6+530 al 7+260 de la carretera
local LV-9121, de la C-13 a Llimiana per inestabilitat dels talussos de desmunt i aixecament d’actes prèvies.
Vist els problemes d’inestabilitat de talussos que presenta la carretera local LV-9121, de la C-13 a Llimiana
al tram comprès del pk 6+530 al 7+260, terme municipal de Llimiana, problemes que s’han vist agreujats
durant la passada primavera-estiu degut a les fortes precipitacions de pluja a la zona.
Vist que el Servei de Vies i Obres considera necessari procedir a la major brevetat possible a executar
treballs de sanejament d’aquests talussos, en evitació del perill de despreniment de blocs, la qual cosa
podria afectar de manera greu la seguretat de la via.
Atès que per decret de la Presidència de la Diputació de Lleida núm. 3936 de data 19 de setembre de 2018
s’ha declarat la emergència en l’execució de les obres d’excavació en sanejament al tram comprès entre pk
6+530 al 7+260 de la carretera local LV-9121, de la C-13 a Llimiana, per inestabilitat dels talussos de
desmunt.
Atès que en aplicació del que estableix l’article 19 de la Llei de carreteres de Catalunya, aquest mateix
decret declara la urgent ocupació dels terrenys afectats i que es relacionen a l’annex núm. 1.
Atès el que disposa l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 d’abril de 1954, es convoca als
interessats dels béns i drets afectats que es relacionen a l’esmentat Annex núm. 1, el dia 10 d’octubre de
2018 a les dependències de l’Ajuntament de Llimiana (c/ Major, núm. 1) per procedir a l’aixecament de l’acta
prèvia a l’ocupació i l’acta d’ocupació.
Aquest assenyalament es notifica individualment als interessats, fent constar que a l’acte han d’assistir els
titulars dels béns i drets afectats, personalment o representants per una persona degudament autoritzada,
aportant els documents acreditatius de la seva titularitat, l’últim rebut de la contribució que correspon al bé
afectat així com la nota simple actualitzada de la finca en el Registre de la Propietat. Podran fer-se
acompanyar, a compte seu, de perit i notari.
Igualment i conforme a l’article 56 del Reglament d’expropiació forçosa, s’obre un període d’informació
pública a fi d’escoltar als afectats per l’expropiació, els quals podran presentar fins al moment de
l’aixecament de l’acta prèvia al·legacions, davant d’aquesta Diputació de Lleida als sols efectes d’esmenar
–si s’escau- tots els possibles errors u omissions en la relació dels béns i drets afectats per la urgent
ocupació o dels seus titulars.
És d’aplicació l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en relació amb els titulars desconeguts de finques o de domicili ignorat.
Annex I. Relació de béns i drets afectats
FINCA

1

TITULAR

JAIME FARRE BERNE
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POLÍGON PARCEL·LA

4/148

CONREU

Olivera secà

VIALS M2

DOMINI PÚBLIC M2

288,00

135,00

TOTAL EXPROPIACIÓ M2

423,00

DIA

HORA

10

11:00
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2
3
4
5
6
7

LAURA FARRE FARRE
JUAN CUÉ NOVAU
JAIME FARRE BERNE
LAURA FARRE FARRE
JOSEP CLARET BOIXADORS
BENITO BORDES GOMEZ
JORGE CLAVEROL FRANQUE
JAIME FARRE BERNE
LAURA FARRE FARRE
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4/147a
4/146a

Matolls
Muntanya baixa

104,00
195,00

93,00
111,00

197,00
306,00

10
10

12:15
11:00

6/142
6/139
6/192
4/38

Pastures
Ametller secà
Ametller secà
Ametller secà

157,00
375,00
21,00
192,00

135,00
350,00
33,00
132,00

292,00
725,00
54,00
324,00

10
10
10
10

12:45
13:15
16:00
11:00

Lleida, 20 de setembre de 2018
El president, Joan Reñé i Huguet
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

Digitally signed by eBOP
Date: 2018.09.26
12:45:25 CEST
Reason:
Location: es_ca

Administració Local

32

