
NOMBRE NOMBRE VACANT GRUP ASSIM.
DENOMINACIÓ TOTAL VACANTS COBERTA FUNCIONARIS

B. Personal Laboral (dedicacio parcial)
1. Personal auxiliar administratiu
Auxiliar Campanya Fruita 1 1 Perso.temporal A2

2. Personal de Neteja
Netejadora Dependencies
municipals 1 Personal indef. E

3. Monitores de Lleure
1. Monitora de menjador 2 Personal indef. E
2. Socorrista piscinas municipals 2 Personal temporal E

Per tot això i en compliment del que preveu l’article 163 iss del
Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el
text refós sobre la Llei reguladora de les hisendes locals, es fa
públic aquest edicte d’aprovació definitiva, perquè els interessats
puguin interposar directament recurs contenciós-administratiu en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
publicació d’aquest edicte davant del jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, comptats des de la publicació d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Montoliu de Lleida, 30 de març de 2012
L’alcalde, Daniel Farre Gort

− ♦ −

AJUNTAMENT DEL POAL

EDICTE 3186

Per Decret de l’Alcaldia 10/12, de data 23 de març de 2012, es va
incoar expedient per donar de baixa per inclusió indeguda a la
persona que figura empadronada al padró d’habitants municipal
sense tenir residència efectiva al municipi (article 54 del
Reglament de població). Aquest Ajuntament va intentar notificar,
a la persona afectada, que després se cita, la corresponent
proposta de baixa del padró d’habitants. Com que aquesta
notificació no es va poder realitzar en no trobar-se la persona
interessada al seu domicili, mitjançant aquest edicte se li
comunica que disposa d’un termini de quinze dies per manifestar
si està d’acord o no amb l’esmentada baixa del padró d’habitants
d’aquest municipi, ja que s’ha comprovat que no resideix en
aquest municipi. En cas que no hi estigui d’acord, pot presentar
les al·legacions, documents i justificacions que consideri adients
per acreditar la residència en aquest municipi.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat
al·legacions se sol·licitarà informe del Consell d’Empadronament
per tal de fer efectiva la baixa del Padró d’habitants del Poal.
Habitant del qual es proposa la baixa d’ofici del Padró:

COGNOMS I NOM DNI/NIE/PASSAPORT

KHARBOUCH, FATIMA X06284245R

El Poal, 13 d’abril de 2012
L’alcalde, Rafel Panadés Farré

− ♦ −

AJUNTAMENT DEL PONT DE BAR

EDICTE 2930

Aprovat inicialment  pel Ple municipal del dia 27 de març de
2012 el pressupost per a l’exercici de 2012, juntament amb la
plantilla orgànica i relació de llocs de treball, s’exposa al públic
a la secretaria de l’ajuntament per termini de quinze dies  hàbils,
durant el qual s’admetran reclamacions davant la Corporació, el
Ple de la qual  resoldrà en un termini de  trenta dies, d’acord amb
el que disposa la legislació vigent.
En el supòsit que en el termini d’exposició pública no es
presentin reclamacions, el pressupost s’entendrà definitivament
aprovat sense necessitat d’acord exprés.
El Pont de Bar, 30 de març de 2012
L’alcalde, Francesc Jordana Duran

− ♦ −

AJUNTAMENT DE PONTS

ANUNCI 3172

La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de 3 d’abril
de 2012, va aprovar el plec de clàusules administratives
particulars que han de regir la licitació per procediment obert i un
sol criteri d’adjudicació, per a l’arrendament de les instal·lacions
del recinte de les piscines municipals, per a l’explotació d’aquest
servei públic durant la temporada 2012, el qual es exposat al
públic durant el termini de vint, a comptar a partir de la
publicació d’aquest anunci en el BOPL. La inexistència de
reclamacions o al·legacions comportarà implícita l’aprovació
definitiva del plec.

Simultàniament es convoca la licitació a què referència el plec
aprovat, amb l’advertiment de què serà ajornada, si fos necessari,
en el supòsit que el plec de condicions sigui objecte
d’impugnació en el període d’informació pública.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Ponts
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Núm. expedient: 001/2012-L

2. Objecte del contracte
Arrendament de les instal·lacions del recinte de les piscines
municipals, per a l’explotació d’aquest servei públic durant la
temporada 2012.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert

4. Cànon o preu a abonar per l’arrendatari: 10.000,00 euros a
l’alça per tota la temporada.

5. Garanties
Provisional : El 3% del pressupost base de licitació.
Definitiva: El 5% de l’import de l’adjudicació del contracte.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Ponts
b) Domicili: plaça Planell, 5
c) Localitat i codi postal: Ponts 25740
d) Telèfon: 973 460 003
e) Telefax: 973 460 277
f) Perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament
www.ponts.cat, en el qual hi figuren la informació relativa a la
convocatòria i on es pot obtenir el plec

7. Presentació de proposicions
- Lloc: oficines municipals.
- Termini: 26 dies naturals, a comptar a partir del dia següent al
de la publicació d’aquest anunci en el BOPL.
- Hora: horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de les
10.00 a les 14.00 hores).

8. Documentació a presentar: La prevista en la clàusula 13 del
plec de clàusules.

Ponts, 12 d’abril de 2012
L’alcaldessa, M. Antònia Pubill Carro

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SORT

EDICTE 3117

L’Ajuntament de Sort, per acord adoptat pel Ple en sessió de 5
d’abril de 2012, ha aprovat inicialment el pressupost, les bases
d’execució, la relació de llocs de treball i la plantilla del personal
corresponents a l’exercici de 2012. (Exp. F-65/11).

Cosa que es fa pública per a general coneixement en compliment
del que es disposa a l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, i disposicions
concordants, per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les al·legacions que estimin procedents
durant el termini de 15 dies. Cas de no presentar-se’n cap, l’acord
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d’aprovació quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-
ne cap més.

Sort, 10 d’abril de 2012
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SORT

EDICTE 3118

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment els expedients de
Modificació de crèdits 1/11 i el compte general del pressupost
corresponent a l’exercici de 2011, que inclou la liquidació del
pressupost de 2011, amb el dictamen emès per la Comissió
especial de comptes, corresponents a l’Ajuntament i als Patronats
municipals Torrentill i de la Llar d’Infants. Cosa que es fa pública
en compliment del que es disposa a l’article 193.3 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i
disposicions concordants, per tal que els interessats puguin
examinar l’expedient durant quinze dies, durant els quals i vuit
més podran presentar les al·legacions que estimin pertinents.
(Exp. F-18/12).

Sort, 10 d’abril de 2012
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SOSES

EDICTE 2919

Aprovació inicial d’un projecte d’obres
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 8 de març de
2012 va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal
ordinària titulat “Ampliació del cementiri municipal de Soses ”
amb un pressupost de 115.440,17 IVA exclòs ( 20.779,23 IVA
Total 136.219,40 ), redactat pels serveis Tècnics del Consell
Comarcal del Segrià.
De conformitat amb el que preveu l’article 235.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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 el projecte es sotmet a informació pública
i a audiència dels interessats durant el termini de trenta dies
hàbils. Aquest termini comença a comptar a partir del dia hàbil
següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial
de la Província. 
En cas que en aquest termini no s’hi presentin al·legacions es
considerarà aprovat definitivament. 
Soses, 26 de març de 2012
L’alcalde, Isidre Mesalles Mayora

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SOSES

EDICTE 2963

Aprovació de padrons fiscals i període de cobrament voluntari
Aprovació del padró
Per Decret núm. 76 de data 25-3-2012 s’ha aprovat el següent
padró fiscal corresponent a l’exercici de l’any 2012

· Taxa recollida d’escombraries 

El padró fiscal s’exposa al públic durant el termini d’un mes, des
de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial
de la Província, i estan a disposició dels interessats a 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 qual
s’aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals, es
notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.

Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de
la finalització del termini d’exposició al públic dels padrons
fiscals. L’esmenta’t recurs s’entendrà desestimat si transcorre un
mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva
resolució.

Contra la desestimació del 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 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.

Soses, 28 de març de 2012
L’alcalde, Isidre Mesalles Mayora

− ♦ −

AJUNTAMENT DE TÉRMENS

EDICTE 3155

El Ple de l’Ajuntament de Térmens, en sessió ordinària de data
30 de març de 2012, acordà aprovar expressament, amb caràcter
definitiu, la redacció final del text de l’Ordenança municipal
reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires
per a terrasses i vetlladors de bars i similars, un cop resoltes les
reclamacions presentades i incorporades a la mateixa les
modificacions derivades de les reclamacions estimades, el qual
es fa públic per al seu coneixement general i en compliment del
que es disposa en els articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, 178 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 66.1 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals.
Térmens, 10 d’abril de 2012
L’Alcalde (il·legible)

Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires per a terrasses i vetlladors de bars i similars

Article 1. Objecte
En el moment actual i en el territori de Térmens existeix un buit
normatiu en allò que fa referència a la tipificació i regulació de
les autoritzacions municipals per a la instal·lació de terrasses i
vetlladors annexes als establiments de restauració.
Aquesta situació fa necessària la redacció d’una Ordenança
capaç de regular aquestes autoritzacions d’instal·lació de
terrasses en sòl de la via pública.
La present Ordenança té per objecte la regulació de l’ocupació de
la via pública mitjançant taules, marquesines, tendals i altres
elements similars al servei de bars, establiments de restauració i
similars.
També forma part de l’objecte d’aquesta Ordenança la
instal·lació de terrasses en sòl de titularitat privada, ja sigui el seu
ús públic o privat.
Article 2. Naturalesa jurídica
Les ocupacions d’espais públics tindran la naturalesa d’ús
privatiu sense transformació o modificació del domini públic, i es
regiran pel disposat a l’article 57.2 de vigent Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Article 3. Règim jurídic
La instal·lació de les ocupacions resta subjecta a l’atorgament
d’una llicència d’ocupació temporal que origina una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d’interès
públic. Per aquesta raó l’atorgament de les llicències serà
discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva
obtenció.
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