
d) Import d’adjudicació: 50.201,34 euros i 8.032,21 euros, d’IVA

Belianes, 3 de maig de 2010
L’alcalde, Josep Ramon Morera

− ♦ −

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

ANUNCI 5391

Sobre licitació d’un contracte pel subministrament d’una
instal·lació de plaques solars fotovoltàiques al col·legi públic

de les Borges Blanques
Entitat adjudicadora: Ajuntament de les Borges Blanques
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’obra: S 4/2010

Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: Instal·lació de plaques solars
fotovoltàiques al col·legi públic d’acord amb el projecte redactat
per Promociones Solares Sunergy SLU.
Divisió per lots i número: no escau.
Lloc d’execució: coberta edifici annex de serveis al Centre
d’Ensenyança Infantil i Primària del CEIP Joan XXIII. C/
Diagonal, s/n
Termini d’execució: 3 mesos

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària
Procediment: negociat amb publicitat

Pressupost base de la licitació
Import total: 94.956,05 euros + 16% IVA

Garanties
La garantia provisional: 3% de l’import de licitació
La garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació

Obtenció d’informació i documentació
Entitat: Ajuntament de les Borges Blanques
Domicili: C. Carme 21
Localitat i CP: 25400 Les Borges Blanques
Telèfon: 973142850 -Urbanisme
Fax: 973143170

Data límit per a l’obtenció de documents i informació
Requisits específics del contractista:
Classificació: -
Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules
administratives i de condicions tècniques
Criteris de valoració
1. Millores en l’execució del subministrament fins a 15
2. Contractació de personal aturat fins a 10
3. Ampliació períodes de garantia fins a 10
4. Oferta econòmica fins a 5

Presentació d’ofertes
Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir de l’endemà de
la publicació de l’edicte al BOP i al perfil del contractant
Documentació que s’ha de presentar: la que es detalla la clàusula
7 dels plecs de clàusules administratives i de condicions
tècniques
Lloc de presentació: el que s’indica a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives i de condicions tècniques
Admissió de variants: segons plec de clàusules

Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i
tindrà lloc a la Sala d’Actes de la corporació, a les 12 del migdia
del següent dia hàbil a la finalització del termini de presentació
de les proposicions. En as que s’hagi enviat una proposició per
correu i el dia fixat per a l’obertura no s’hagi rebut, no es
procedirà a aquesta fins que la citada proposició tingui entrada al
Registre General, i sempre que no excedeixi dels deu dies.

Despeses dels anuncis
Són a càrrec del contractista fins al límit màxim de 400 euros.

Les Borges Blanques, 4 de maig de 2010
L’alcalde, Miquel Àngel Estradé i Palau

− ♦ −

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

EDICTE 5419

La Junta de Govern Local d’aquesta corporació en sessió de data
3 de maig de 2010 va aprovar inicialment el projecte d’urbanització
del vial i àmbit d’accés al pavelló firal de les Borges Blanques,
redactat per l’arquitecte Jaume Terés Armillas, amb un
pressupost per contracte de 179.985,59 euros.

La qual cosa s’exposa a informació pública durant un termini de
30 dies perquè els interessats el puguin examinar i formular les
al·legacions que creguin pertinents, tal i com es disposa en l’art.
235 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
en l’art. 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Les Borges Blanques, 5 de març de 2010
El batlle, Miquel Àngel Estradé Palau

− ♦ −

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DE LA RIBERA

ANUNCI 5551

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Castellar de la
Ribera, celebrat el 14 d’abril de 2010, l’ordenança fiscal
reguladora del preu públic per a l’edició i venda de publicacions
municipals, en compliment d’allò que estableix l’article 49.b de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, l’article 17 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 l’article 178.1b 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, s’exposa al
públic pel termini de trenta dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, per tal que
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional
esdevindrà definitiu.

Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a l’edició i
venda de publicacions municipals

Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb l’establert en els articles 2, 41 i 127 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, aquest
Ajuntament estableix un preu públic per a l’edició i venda de
publicacions municipals, que es regirà per la present ordenança
fiscal, les normes de la qual atenen a l’establert en els articles 41
a 47 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.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic els qui es realitzin
l’adquisició de qualsevol publicació municipal.

Article 3. Exempcions i bonificacions
Com a norma general, no es preveuen bonificacions ni
exempcions en l’adquisició de publicacions municipals, havent
d’abonar el 100% de l’import del material a adquirir.

Article 4. Quantia
Catàleg de productes

Article: Una guerra en veu de dona. Els relats de 12 dones de
Castellar de la Ribera que van viure la guerra civil al món rural.

Preu: 15 euros

Els fons recaptats de l’adquisició d’aquest material es destinaran
íntegrament a sufragar les despeses de futures edicions.
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Article 5. Obligació de pagament
L’obligació del pagament del preu públic neix des del moment en
que es sol·licita l’adquisició del material d’edició i publicació
municipal, i s’exigirà el pagament total del material a adquirir en
el moment de la seva entrega.

Article 6. Procediment de constrenyiment
Els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment
administratiu de constrenyiment.

Disposició final única
La present ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha
estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en
data 14 d’abril de 2010 entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació
a partir de l’endemà de la publicació íntegra del seu text,
romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.
Contra l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança fiscal es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci
en el BOP.

Castellar de la Ribera, 4 de maig de 2010
L’alcaldessa, M. Teresa Canal i Morera

− ♦ −

AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

EDICTE 5271

Atès l’inici d’expedient de baixa del padró municipal d’habitants
de Castelldans (Lleida), per renovar les inscripcions padronals de
les persones estrangeres, d’acord amb el que estableixen la Llei
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local,
resolució de 26 de maig de 2005, de la Subsecretaria del
Ministeri de la Presidència, Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Intentada la notificació individual en domicili i no havent-se
pogut practicar, es procedeix, de conformitat amb l’article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, a efectuar-la mitjançant
edicte
NOM I COGNOMS PASSAPORT ADREÇA

CORNELIA MARIANA RUSU 2650822226337 Major,11

D’acord amb la normativa esmentada, es requereix a les persones
relacionades perquè procedeixin a la renovació de la inscripció en el
padró municipal. Aquesta renovació podeu fer-la efectiva mitjançant
la presentació en l’Ajuntament el document de renovació.

En cas que no presenteu a l’Ajuntament la documentació
esmentada en el termini de quinze dies a partir de la publicació
d’aquest anunci al tauler de l’Ajuntament i al BOP de Lleida, es
procedirà a la baixa de l’esmentat padró.

Castelldans, 30 d’abril de 2010
L’Alcalde (il·legible)

− ♦ −

AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

EDICTE 5272

Atès l’inici d’expedient de baixa d’ofici del padró municipal
d’habitants de Castelldans (Lleida) (art.72 RPDTCL), de les
persones que a continuació es relacionen, al no residir en el
domicili que s’indica o en el municipi.

Al desconèixer el domicili actual, es fa públic aquest Edicte
durant quinze dies al tauler de l’Ajuntament i al BOP de Lleida,
per al seu coneixement, i per que manifestin la seva conformitat
o no amb la baixa, indicant, en el seu cas, el nou domicili on
resideixen habitualment, on hauran de sol·licitar l’alta al seu
Padró, si es tracta d’un altre municipi.

NOM I COGNOMS DNI ÚLTIM DOMICILI

Vicens Gabalda Martínez 46282129 Major,1
Aito Baena Sánchez Frares,10

Castelldans, 30 d’abril de 2010
L’Alcalde (il·legible)

− ♦ −

AJUNTAMENT DE LA COMA I LA PEDRA

ANUNCI 5579

Aprovat inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal
juntament amb l’Informe de sostenibilitat ambiental per acord
del Ple, de data 3 de maig de 2010, de conformitat amb l’article
83.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya aprovat
per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i amb l’article 23 de
la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, se sotmet a consulta de les administracions públiques
afectades i del públic interessat, i a informació pública pel
termini de dos mesos, a contar des de la data de l’última
publicació obligatòria en el DOGC i BOP de Lleida.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat
en les dependències municipals perquè es formulin les
al·legacions que s’estimin pertinents durant l’horari d’oficina. El
document quedarà exposat a la pàgina web municipal:
www.comapedra.cat

Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les
quals suposin modificació del règim urbanístic vigent. Les àrees
afectades són les que es determina a la documentació de
l’expedient.

L’alcalde, Marc Escarré Sala

− ♦ −

AJUNTAMENT DE CUBELLS

EDICTE 5410

Des d’aquest Ajuntament se segueix expedient d’autorització per
la prestació de serveis funeraris en aquest municipi, presentada
pel Sr. Josep M. Torné Cortés, en representació de l’empresa
funerària J. Torné, SL.

D’acord amb el que estableix l’article 86 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú, s’obre un període d’informació pública de
20 dies, perquè qui es consideri interessat pugui comparèixer a
les dependències municipals per a examinar l’expedient i
formular les al·legacions que cregui adients.

Es podrà examinar l’expedient a la Secretaria de l’Ajuntament de
dilluns a divendres, de 10 hores a 13 hores.

Cubells, 4 de maig de 2010
L’alcalde, Josep Roig Armengou

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ESPOT

EDICTE 5552

Rendit el compte general de l’Ajuntament d’Espot corresponent
a l’exercici 2009, juntament amb tots els seus justificants i el
dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, s’exposen
al públic a la secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze
dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones
interessades hi poden formular les reclamacions, les objeccions o
observacions que considerin oportunes.

Espot, 6 de maig de 2010.
L’alcalde, Agustí Perot Llimiñana

− ♦ −
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