
DENOMINACIÓ DE LES PLACES PLACES VACANTS
Operaris-Serveis Neteja 1 1
Operaris-Serveis Neteja 1 1
Operaris-Serveis Neteja 1 1
Operaris-Serveis Neteja 1 1
Operaris-Serveis Neteja 1 1
Operaci-Servei neteja allotjament temporers 1 1
SUMA PERSONAL LABORAL 89 79

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALINS
EDICTE 1143
L’Alcalde-President de l’Ajuntament d’Alins mitjançant Decret
2901/07, aprovà el padró corresponent a la taxa de clavegueram
i subministrament d’aigua potable per l’exercici 2007 i el padró
del cànon de l’aigua de l’exercici 2006, els quals s’exposen al
públic pel termini de tretze dies hàbils, a comptar de l’endemà la
publicació d’aquest edicte al BOP als efectes d’examen i
presentació d’al·legacions, si s’escau, per part dels interessats.
El termini de cobrament, en període voluntari, serà des del dia 12
de febrer fins el dia 13 d’abril, ambdós inclosos.
Aquells contribuents que amb antelació reglamentària hagin
sol·licitat la domiciliació dels seus rebuts rebran de la
corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificants de
pagament.
Atès el que disposen els articles 124.3 de la Llei general
tributària i l’article 14.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, es notifica col·lectivament la
present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de
reposició, previ el contenció s administratiu, davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de l’acabament del termini d’exposició pública dels
padrons fiscals.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat presumptament 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 Lleida o davant la
Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de
l’acord resolutori del recurs; i si no es notifiqués cap acord
resolutori, en el termini de sis mesos a comptar de des l’endemà
del dia en què el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat
presumptament.
Tot això, d’acord amb l’establert pels articles 8.1 i 46.1 de la Llei
29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre
recurs si es considera oportú.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà
període executiu, que determina la meritació del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb
l’establert a l’article 127 de la Llei general tributària. Se satisfarà
el recàrrec del 10% fins que no hagi estat signada la providència
de constrenyiment. Després d’aquesta data s’exigirà el recàrrec
del 20% de l’import del deute no ingressat i els interessos de
demora.
Alins, 29 de gener de 2007
L’alcalde, Josep Poch i Carmaniu

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALMATRET
EDICTE 1198
Aprovat inicialment per aquest Ajuntament el pressupost per a
l’exercici de 2007, juntament amb la plantilla orgànica i la relació
de llocs de treball, s’exposa al públic, a la secretaria de
l’Ajuntament, per espai de quinze dies, a partir de l’endemà de la

publicació d’aquest edicte al BOP, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
Almatret, 1 de febrer de 2007
L’alcalde, Ramon Pallàs Pallàs

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALÒS DE BALAGUER
ANUNCI 1187
Aprovat inicialment per acord del Ple del dia 25 de gener de
2007, el Pla de Protecció Civil per a emergències d’incendis
forestals al terme municipal d’Alòs de Balaguer, redactat per
Marsal i Porta, scp.
S’exposa al públic en la Secretaria municipal pel termini de 30
dies, als efectes de consulta i presentació de possibles
reclamacions en el benentès que de no presentar-se’n cap, l’acord
aprovatori quedarà aixecat a definitiu.
Alòs de Balaguer, 29 de gener de 2007
L’alcalde, Lluís Soldevila Cuadrat

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALT ÀNEU
EDICTE 1140
Aprovats inicialment: 
• Estudi de detall presentat pel Sr. Josep A. Farré Ricou, en
representació de J.A. Farré Ricou Construccions, SL, i redactat
per l’arquitecte Sr. Josep Maria Samà Bertran, a l’efecte de
distribuir la superfície construïda en la finca urbana situada en el
C. del Pont 19 de Borén, a l’empara del que preveu l’article 47
del vigent text refós de les NNSS d’Alt Àneu.
• Estudi de detall presentat per Era de Son, SL i redactat per
l’arquitecte Sr. Carlos Labrada Ruiz, de la finca urbana situada en
el C. de Riverd, 5 de Son, per tal d’ajustar l’alçada en el front del
carrer de menor cota a una edificació de planta baixa, primera i
sotacoberta.
S’exposen al públic per un període de vint dies a efectes
d’al·legacions, en aquesta secretaria municipal.
València d’Àneu, 17 de gener de 2007
L’alcaldessa, Montse Morén Abat

− ♦ −

AJUNTAMENT DE L’ALT ÀNEU
EDICTE 1186
El Ple de l’Ajuntament d’Alt Àneu, reunit en sessió ordinària el
dia 11 de desembre de 2006, ha aprovat definitivament els
següents estudis de detall: 
- Estudi de Detall presentat pel Sr. Àngel de Martín i Santiago, en
representació d’Inmoisavarre, a l’efecte d’ordenar
volumètricament l’aprofitament urbanístic previst per les NNSS,
de la finca urbana situada en el carrer de l’Obaga, 1, d’Isavarre
- Estudi de detall, presentat pel Sr. Àngel de Martín i Santiago,
en representació d’Inmoisavarre, a l’efecte d’ordenar
volumètricament l’aprofitament urbanístic previst per les NNSS,
de la finca urbana situada en el carrer del Riu, 3 d’Isavarre.
- Estudi de detall, presentat pel Sr. Josep Serra Soler, a l’efecte de
justificar el canvi de volumetria previst per les NNSS, de la finca
urbana situada en el carrer de les Bordetes de València d’Àneu.
- Estudi de detall presentat pel Sr. Jaume Cortina Soldevila, a
l’efecte de reordenar volumètricament l’edificabilitat prevista per
les NNSS, del solar ubicat en la Unitat d’Actuació, núm. 3 de
Son, UA-S3
- Estudi de detall, presentat pel Sr. Jordi Ricou i Ribó, de la finca
urbana situada en el C. de Sellerte 4 d’Isavarre, consistent en la
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