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Aprovació inicial pressupost 2013
Aprovat inicialment pel Ple d’aquesta Corporació, en sessió
celebrada el dia 25 de gener de 2013, el pressupost d’aquest
Ajuntament per a l’exercici de 2013, amb les bases d’execució
i la plantilla de personal, s’exposa al públic, a les oficines de
l’Ajuntament, durant el termini de 15 dies hàbils a partir del
següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de
la Província, durant el qual els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple. El pressupost es considerarà
definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions.
Tot això de conformitat amb allò que disposa l’article 169.1 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals i l’article 20.1 del RD
500/90, de 20 d’abril.
Soses, 29 de gener de 2013
L’alcalde, Isidre Mesalles Mayora
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Per acord de Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària
celebrada el dia 1 de febrer de 2013, es va aprovar el calendari de
cobrança de la recaptació en voluntària de les taxes de cobrament
periòdic corresponent a l’exercici 2013, establint-se el següent
període:
- Del dia 15 febrer al 15 d’abril de 2013 padró fiscal de la taxa de
recollida d’escombraries de l’any 2013.
- Del dia 2 de maig al 1 de juliol de 2013 padró fiscal de la taxa
de conservació de nínxols de l’exercici 2013.
- Del dia 1 de juliol al 2 de setembre de 2013 padró fiscal de la
taxa del servei de subministrament d’aigua de l’any 2013.
- Del dia 2 de setembre al 4 de novembre de 2013 padró fiscal de
la taxa de clavegueram de l’any 2013.
El pagament s’efectuarà en efectiu, a les dependències municipals,
situades a la plaça de la Vila, 1, en hores d’oficina.
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.
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 en els termes que
preveu l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
En aquest sentit es satisfarà el recàrrec executiu que serà del
5 per 100 fins que no hagi estat notificada la providència de
constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi
reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no ingressat,
sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en
la providència de constrenyiment.
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà
exigible el recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20% de
l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.
Tornabous, 4 de febrer de 2013
L’alcalde, Amadeu Ros i Farré
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Per acord de Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària
celebrada el dia 9 de gener de 2013 es va aprovar els padrons
fiscals corresponents a les taxes següents:
- Taxa de cementiri municipal de l’any 2013.
- Taxa de recollida d’escombraries de l’any 2013.
- Taxa de clavegueram de l’any 2013.
- Taxa del servei de subministrament d’aigua de l’any 2013.
Els padrons fiscals s’exposa al públic 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 a la Secretaria
de l’Ajuntament en hores d’oficina.
Atès 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 Reguladora de les Hisendes Locals, es notifica
col·lectivament la present resolució, contra la qual es podrà
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu,
davant el mateix òrgan que l’ha dictat pel període d’un mes a
comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició
al públic dels padrons fiscals.
L’esmentat 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 presumptament. 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. No
obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs si es considera
oportú.
Tornabous, 4 de febrer de 2013
L’alcalde, Amadeu Ros i Farré
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Per acord de Ple de data 31 de gener de 2013, s’ha aprovat el
Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació per
procediment negociat amb publicitat per a l’adjudicació de les
obres de construcció de dos camps de futbol de gespa artificial. Per
mitjà del present anunci s’efectua convocatòria, per procediment
negociat amb publicitat, per l’adjudicació del contracte d’obres,
d’acord amb les següents dades:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Torrefarrera
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Torrefarrera C/ Major, 35, 1a planta, CP25123
Telèfon: 973 75 00 01
Adreça d’Internet del Perfil de Contractant www.torrefarrera.cat
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obres de construcció de dos camps de futbol de gespa
artificial
b) Termini d’execució: 8 mesos
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: negociat amb publicitat
c) Criteris d’Adjudicació: d’acord a l’establert al plec de clàusules
administratives particulars
4. Valor estimat del contracte: 993.366,86 euros.
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5. Pressupost base de licitació: 993.366,86 euros, més 208.607,04
euros d’IVA.
6. Garanties exigides
a) Provisional: no exigeix
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació, amb l’IVA exclòs
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup: G Subgrup: 6 Categoria: e
b) Altres requisits específics: els establerts al plec de clàusules
administratives particulars
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 10 dies naturals a comptar des del
següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOP de Lleida
b) Documentació a presentar: l’establerta al plec de clàusules
administratives particulars
c) Lloc de presentació: Secretaria de l’Ajuntament de Torrefarrera
C/ Major, 35, 1a planta, CP 25123, de dilluns a divendres de
9:00h a 14:00h
9. Obertura d’ofertes: Segon dia hàbil després de la finalització
del termini de presentació de les sol·licituds a la Sala de juntes de
l’ajuntament de Torrefarrera, al C/ Major, 35, 1a planta.
10. Despeses de publicitat: Les despeses de publicació dels
anuncis i en general totes les despeses que generi el contracte i la
seva formalització, aniran a càrrec del contractista adjudicatari.
Torrefarrera, 4 de febrer de 2013
L’alcalde, Jordi Josep Latorre Sotus
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data de 31 de gener
de 2013, va prendre, entre d’altres acords, el següent:
Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla parcial 14
per la reordenació dels espais lliures i ajust dels paràmetres
d’edificació.
Se sotmet l’expedient a informació pública per termini d’un
mes a partir de la seva publicació en el BOP, a fi de que es
puguin presentar les al·legacions que es tinguin per convenients,
inserint anuncis en el BOP, en el tauler d’edictes i la pàgina web
de l’Ajuntament i en un dels diaris de major divulgació de la
província.
Torrefarrera, 4 de febrer de 2013
L’alcalde, Jordi Josep Latorre Sotus
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En compliment del que disposa l’art. 17 del RDL 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, l’art. 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
RBRL i art. 178.2 del DL 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
es fa públic que l’ajuntament en sessió de data 13 de desembre
de 2012, va acordar aprovar provisionalment, la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 4, “impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana” .
Atès que s’ha publicat l’anunci en el BOP núm. 179 de data 2512-2012, i que ha transcorregut el període d’exposició pública de
l’expedient sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals que s’especifiquen han esdevingut definitius:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana
“Article 14è.
14.2

S’establirà una bonificació de fins al 95% de la quota d’aquest
impost en les transmissions de terrenys o constitució de drets reals
de gaudiment limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per
causa de mort.
De conformitat amb el que preveu l’art. 19 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, contra l’aprovació de les ordenances fiscals,
només hi cap recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en
el BOP.
Ribera de Cardós, 1 de febrer de 2013
L’alcalde, Llorenç Sánchez Abrié

i
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTE

1209

Procedimiento ejecutorias 37/2013
Parte actora: Elena Murillo Barrieras y Concepcion Paul Sin
Parte demandada: Services Cesei Plus, S.L.
Secretaria Judicial
Por esta cédula, según lo acordado en la ejecución número
37/2013, instruido por este juzgado a instancia de Elena Murillo
Barrieras y Concepcion Paul Sin contra Services Cesei Plus,
S.L., se notifica a Services Cesei Plus, S.L., en ignorado paradero
(artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en el indicado proceso,
cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
“En Lleida, a 4 de febrero de 2013
Dicto la orden general de ejecución y despacho de la misma a
instancias de Elena Murillo Barrieras y Concepcion Paul Sin,
como parte ejecutante contra Services Cesei Plus, S.L., como
parte ejecutada.
Despacho ejecución por un principal de 6333,76 euros y 633,38
euros intereses provisionales, (art. 576 L.E.C.) más 633,38 euros
(art. 251 LRJS.), que se fijan provisionales para costas (total:
7600,52 euros).
Notifíquese esta resolución y el posterior decreto que, en su caso,
dicte el secretario judicial en la forma prevista en el artículo 553
LEC, junto con entrega de una copia de la demanda ejecutiva, a
la parte ejecutada o, en su caso, al procurador que le represente,
sin citación ni emplazamiento para que, sin perjuicio de oponerse
a la ejecución si le conviene, pueda personarse en la ejecución
en cualquier momento, y se entenderán con ella, en tal caso, las
ulteriores actuaciones.
Acuerdo notificar esta resolución al Fogasa adjuntando copia de
la demanda ejecutiva para dar cumplimiento a lo establecido en
los arts 270 LOPJ y 23 y 73 LRJS
Advierto a las partes que deben comunicar a este juzgado cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación
de este proceso. Así como los cambios relativos a su número de
teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de
comunicación con la oficina judicial (art. 155.5 LEC).
Contra este auto cabe recurso de reposición, en el plazo de 3
días hábiles ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución
recurrida en el que podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente
justificado, prescripción de la acción ejecutiva y otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad
a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas

