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Ibrahima Mballo 
Amadou Sillah
Mahamadou Sissoko 
Atès que l’article 54 del Reglament de població i demarcació 
territorial de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 
1690/1986, en la redacció donada per Reial Decret 2612/1996, 
estableix que totes les persones que visquin a l’Estat estan 
obligades a inscriure’s al padró del municipi en què resideixen 
habitualment.
Atès que d’acord amb l’article 72 del mateix Reglament , els 
Ajuntaments han de donar de baixa d’ofi ci per inscripció indeguda 
, a aquells que fi gurin empadronats al municipi malgrat que no hi 
resideixen habitualment, si bé només es podrà acordar la baixa si 
l’interessat manifesta expressament la seva conformitat o s’emet 
informe favorable per part del Consell d’Empadronament. 
Atès que en cas de sol·licitud d’informe al Consell , escaurà de 
suspendre el termini màxim per a dictar i notifi car la resolució , 
entre el termini que transcorri entre la petició de l’informe i la 
seva recepció, i fi ns un màxim de 3 mesos, d’acord amb l’article 
42.5 c) de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
Atesa la lletra c.2 de l’apartat II.1 de la resolució d’1 d’abril de 
1997, de la presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del 
director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntament sobre la gestió i revisió del 
padró municipal (BOE núm. 87 d’11 d’abril de 1997, pàg. 11451)

DISPOSO
Primer. Incoar un expedient per donar de baixa del padró 
municipal d’habitants de Maials, d’ofi ci, les persones que consten 
als antecedents d’aquest acte de tràmit, per no residir en aquest 
terme durant la major part de l’any.
Segon. Advertir les persones interessades que, contra aquesta 
presumpció, disposen d’un termini de 15 dies hàbils durant el qual 
poden manifestar si estan o no d’acord amb la baixa proposada i 
al·legar i presentar les justifi cacions que creguin pertinents, amb 
la fi nalitat d’acreditar que és a Maials on resideixen el major 
nombre de dies de l’any.
Tercer. En cas que no manifestin expressament la conformitat 
a la baixa, sol·licitar informe al Consell d’Empadronament, i 
suspendre el termini màxim per a dictar i notifi car la resolució 
entre el termini que transcorri entre la petició de l’informe i la 
seva recepció, fi ns a un màxim de 3 mesos.
Quart. Notifi car-ho a les persones interessades”.
Contra aquest acte de tràmit no s’hi pot interposar cap recurs. 
Maials, 11 d’octubre de 2012.
L’alcalde, David Masot Florensa 

  

AJUNTAMENT D’OLIANA
ANUNCI 8411
El Ple d’aquest ajuntament, en sessió ordinària de data 12 
de setembre de 2012, va aprovar inicialment l’expedient de 
modifi cació de crèdits número 4/2012, del pressupost en vigor, en 
la modalitat de suplement de crèdit, que estarà exposat al públic 
a la Secretaria d’aquest Ajuntament, per un termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte, 
per tal que les persones interessades puguin examinar l’expedient 
i presentar les reclamacions que considerin oportunes. En cas 
que no se’n presenti cap, la modifi cació de pressupost s’entendrà 
defi nitivament aprovada, de conformitat amb l’article 177.2 en 
relació amb l’article 169 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.
Oliana, 17 d’octubre de 2012
L’alcalde, Miquel Sala Muntada

  

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR
EDICTE 8393
El Sr. Jordi Cuberes i Peret ha sol·licitat llicència urbanística i 
presentat el projecte “memòria d’activitats per a la legalització 
d’una masia situ a Gramuntill. Pallars Jussà”, situades a la 
parcel·la 14 del polígon 5 d’aquest terme municipal, que té la 
classifi cació de sòl no urbanitzable, segons la vigent Revisió/
Adaptació de les Normes subsidiàries de planejament del terme 
municipal de la Pobla de Segur.
D’acord amb allò que s’estableix als articles 48 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, i 57.2.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es sotmet 
el projecte presentat a informació pública pel termini d’un mes 
mitjançant edicte publicat al tauler d’anuncis de la Corporació, 
al Butlletí Ofi cial de la Província de Lleida i al diari la Mañana, 
perquè durant el citat període es puguin formular al·legacions i 
reclamacions per totes les persones interessades.
El projecte esmentat es troba de manifest a l’ofi cina municipal 
dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament (Av. Verdaguer, núm. 35, 1ª 
planta), on es podrà consultar en horari d’atenció al públic, de les 
8 a les 15 hores, durant el termini anteriorment indicat.
La Pobla de Segur, 10 d’octubre de 2012
L’alcalde, Lluís Bellera i Juanmartí

  

AJUNTAMENT DE RINER
ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 8398
En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb 
el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 
169.1 del Text refós de la Llei2/2004, de 5 de març, reguladora 
de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer 
reclamacions, el pressupost general per a l’exercici 2013, amb 
les seves bases d’execució, la plantilla orgànica i la relació de 
llocs de treball aprovats inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en 
la sessió del dia 9 d’octubre de 2012.
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa 
l’article 170.1 del Text refós de la Llei 2/2004 esmentada, i 
pels motius enumerats en el número 2 de l’article 170, podran 
presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: El termini 
d’exposició pública és de quinze dies hàbils a partir del següent 
des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Ofi cial 
de la Província de Lleida, i durant aquest termini i cinc dies més 
es podran presentar  les reclamacions que es creguin oportunes.
b) Ofi cina de presentació: Registre General
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost, la 
plantilla orgànica i la relació de llocs de treball es consideraran 
defi nitivament aprovats.
Riner, 15 d’octubre de 2012
L’alcalde, Joan Solà i Bosch 

  

 AJUNTAMENT DE SORT
EDICTE 8429
Per acord del Ple adoptat en sessió de 12 d’octubre de 2012, 
l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment la modifi cació de 
les Ordenances fi scals reguladores de l’Impost sobre l’increment 
de valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), de les taxes 
d’aigua, de clavegueram, de l’expedició de llicències d’activitats 
i per l’ús i lloguer d’instal·lacions i materials municipals (Exp. 
F-10/11.4).
Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a 
l’article 63.2 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i 
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serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar 
l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes 
durant el termini de 30 dies.
Sort, 16 d’octubre de 2012
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

  

AJUNTAMENT DE TÀRREGA
EDICTE 8391
El Ple de la Corporació de data 4 d’octubre de 2012, va acordar:
Nomenar la zona de lleure municipal de l’avinguda de Tarragona 
amb el nom d’Espai Felip Robinat i Felip.
Se sotmet aquest acord a informació pública pel termini de 
vint dies, a l’efecte de que qualsevol persona interessada pugui 
presentar les al·legacions que consideri convenients. En cas que 
no se’n presentin, és considerarà l’acord com a defi nitiu.
Tàrrega, 8 d’octubre de 2012
L’alcaldessa, Rosa M. Perelló i Escoda

  

AJUNTAMENT DE TÀRREGA
EDICTE 8392

Modifi cació de la plantilla de personal laboral i de l’oferta 
d’ocupació pública, exercici 2012

De conformitat amb els articles 27, 28 i 60 del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, es dóna publicitat als acords adoptats 
pel Ple de l’Ajuntament del dia 4 d’octubre de 2012 en relació a 
l’aprovació de la següent modifi cació de la plantilla de llocs de 
treball del personal laboral de l’O.A. Llars d’Infants municipals 
per l’any 2012.
 PLACES PLACES PLACES  PLACES
DENOMINACIÓ 2011 2012 PROP. TEMPORALS VACANTS GRUP N.DESTÍ OBSERV.

Directores 2 2 2 0 0 A2 20 
Mestres 4 4 4 0 0 A2 20 
Tècniques 11 8 8 0 0 C1 17 3 Amortitzades
Monitores 1 1 1 0 0 C2 15 
Cuineres 2 0 0 0 0 C2 15 2 Amortitzades

Tàrrega, 8 d’octubre de 2012
L’alcaldessa, Rosa M. Perelló i Escoda

  

AJUNTAMENT DE TORREGROSSA
EDICTE 8437

Compte general de l’exercici 2011
Format el compte general de l’Ajuntament de Torregrossa 
corresponent a l’exercici de 2011, resta exposat al públic a la 
Secretaria de l’Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils, 
juntament amb el dictamen emès per la Comissió Especial de 
Comptes. Durant aquest termini i vuit dies més, es podran formular 
les objeccions i observacions que es considerin oportunes, de 
conformitat amb el que disposa l’article 212 del RDL 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.
Torregrossa, 17 d’octubre de 2012
L’alcalde, Josep Maria Puig Vall

  

AJUNTAMENT DE LES VALLS D’AGUILAR
EDICTE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA 8407
Pel present es fa públic l’acord adoptat en la sessió extraordinària 
del Ple de la Corporació de data 16 d’octubre de 2012, que 
transcrit literalment i a reserva de la redacció defi nitiva que en 
resulti de l’aprovació de l’acta, diu:

“2. Aprovació de la constitució de la Junta de Govern Local.
Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou 
Ajuntament, és convenient establir la nova organització 
municipal i, en especial, la constitució de la Junta de Govern 
Local (Comissió de Govern).
D’acord amb allò que s’estableix als articles 20.1.b) i 23 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
segons la nova redacció introduïda per la Llei 57/2003, de 16 
de desembre, i 48.1.b) i 54 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, és obligatòria en aquest municipi 
la constitució de la Junta de Govern Local, pel fet de tenir una 
població de dret superior a 5.000 habitants (o per ser capital de 
comarca).
Aquest Ajuntament, en sessió ordinària del Ple de data 11 de juliol 
de 2008, va acordar constituir una Comissió de Govern per tal 
de tractar assumptes relatius a l’acció de govern, i posteriorment 
per sessió ordinària de data 7 de novembre de 2008, va acordar 
aprovar la delegació de competències, de les quals n’hi havia dues 
derrogades per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic.
Per tot l’ exposat, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que li 
confereix la legislació esmentada,
Proposa al Ple de la Corporació:
Primer. Constituir la Junta de Govern Local, la qual quedarà 
integrada pels membres següents:
PRESIDENT VOCALS

L’Alcalde/Alcaldessa Els Regidors
Rosa Fàbrega Romà Jesús Bentanachs Vives
 Bernhard Peter Krengel
Segon. La Junta de Govern Local celebrarà les sessions ordinàries 
a les dependències d’aquest Ajuntament, amb la periodicitat 
que disposa l’acord del ple de data 11 de juliol de 2008, que 
literalment diu “quan hi hagin assumptes per tractar”, a l’empara 
del que disposa l’article 99 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.
Tercer. La Junta de Govern Local ostentarà, per delegació del Ple, 
les següents competències:
a) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada 
de les quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% 
dels recursos ordinaris del Pressupost, -llevat les de tresoreria, 
que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions 
vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents 
liquidats en l’exercici anterior- tot això de conformitat amb el 
que disposa la Llei Regulador de les Hisendes Locals
b) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de 
la Corporació
c) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament
d) L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent 
per a la seva contractació o concessió, i quan no estiguin previstos 
en els pressupostos
e) Les demés que expressament li confereixin les lleis
Quart. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de 
Govern Local en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, 
no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
Cinquè. Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors afectats 
per al seu coneixement i efectes.
Sisè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Ofi cial de la Província 
i al tauler d’informació municipal, en compliment del que disposa 
l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’ organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals.
El Ple de la Corporació aprova la proposta de l’Alcaldia per 
3 vots a favor (2 d’AIDEVA i 1 de CIU) i 2 en contra (PSC-
PROGRÉS). ”


