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presentada contra l’acord d’aprovació inicial i ha aprovatdefinitivament la modificació de l’ordenança fiscal reguladora dela taxa del servei de recollida, transport i tractament de residusmunicipals, domiciliaris i assimilables, que s’aplicarà als quinzemunicipis de la comarca del Pallars Sobirà a partir del proper dia1 de gener de 2011 i que serà vigent fins que es modifiqui oderogui expressament.
L’inici del termini d’exposició pública i l’acord d’aprovacióinicial de la modificació d’aquesta ordenança han estat publicatsal BOP de Lleida núm. 160, de 16 de novembre de 2010 i al DiariSegre de 18 de novembre de 2010.
La modificació es concreta en el punt 2 de l’article 6è d’aquestaordenança, que queda redactat en els següents termes:
2. Les quotes i tarifes queden determinades de la forma següent:
EXERCICI 2011Habitatge.....................................................................81,10 eurosHabitatge, situat en pobles on no arriba el camióde recollida .................................................................40,55 eurosHabitatge i despatx ...................................................112,55 eurosHabitatge i despatx en pobles on no arriba el camió .92,27 eurosHotels, Hostals, Pensions (Allotjaments)menys de 25 places...................................................180,17 eurosmés de 25 i menys de 50 places ...............................240,23 eurosmés de 50 places.......................................................420,40 eurosPer plaça .......................................................................4,60 eurosPer cada plaça de restaurant que excedeix de les placesd’allotjament .................................................................6,00 eurosPer cada plaça de restaurant no habitual, per banquets,conferències, etc ...........................................................3,00 eurosCàmping, per cada plaça...............................................4,60 eurosRCP i ARIS.................................................................81,10 eurosRCP I ARS en pobles on no arriba el camió ..............40,55 eurosPer plaça .......................................................................4,80 eurosBars, cafeteries i pubPoblacions de menys de 200 habitants.....................144,13 eurosPoblacions de més de 200 habitants.........................240,23 eurosRestaurants................................................................240,23 eurosper plaça........................................................................6,00 eurosEstacions d’esquí alpí:Cap del Port, Espot, Port-Ainé ..............................6.038,73 eurosTavascan.................................................................1.305,60 eurosAlbergsde menys de 15 places ................................................81,10 eurosde més de 15 places ..................................................360,35 eurosper plaça........................................................................6,00 eurosRefugis ........................................................................72,00 eurosPer plaça .......................................................................6,00 eurosCentrals ..................................................................3.603,00 eurosMini-centrals.............................................................480,46 eurosSales de Festa ...........................................................480,46 eurosParc Nacional Casa del Parc i Parc Naturalde l’Alt Pirineu ......................................................2.199,20 eurosCases de colònies......................................................180,17 eurosTerrenys d’acampada ................................................195,84 eurosComerç:Poblacions de menys de 200 habitants i menysde 60 m2 ...................................................................120,12 eurosPoblacions de menys de 200 habitants i mésde 60 m2 ...................................................................156,15 eurosPoblacions de més de 200 habitants i menysde 100 m2 .................................................................177,64 eurosPoblacions de més de 200 habitants i de100 m2 a 200 m2......................................................300,28 eurosPoblacions de més de 200 habitants i més de200 m2 ......................................................................590,33 eurosDespatx, local sense activitat......................................72,00 eurosEsports d’aventura, ràfting .......................................360,35 eurosEsports d’aventura, hípica ........................................257,95 eurosMagatzem: .....................................................................................

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
RECURSOS HUMANS

EDICTE 14145
La Presidència de la Corporació per Decret núm. 4290, de 21 dedesembre de 2010, ha resolt el següent:
“Nomenar amb caràcter interí, com a cuidadora, de la Diputacióde Lleida, pertanyent al grup C2, de l’Escala d’AdministracióEspecial, subescala serveis especials, comeses especials, la Sra.M. Carmen González Coso.
D’acord amb l’article 84 del Reglament de Personal, aprovat perDecret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, en el termini d’unmes de la publicació d’aquest Decret, caldrà que l’interessatpreguin possessió del seu càrrec.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Lleida, 20 de desembre de 2010El president, Jaume Gilabert i TorruellaEn dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus Abellana

− ♦ −

CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA

EDICTE 13850
Aprovada provisionalment la modificació dels preus públicsaplicables al servei de transport de viatgers, al serveid’assistència domiciliària, a les activitats d’esquí formatiu-recreatiu, i a la venda de material turístic i promocional de laCerdanya, se sotmet a informació pública pel termini de 30 dieshàbils, comptats des de la publicació d’aquest edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i de Lleida, segons quina siguila seva darrera publicació, als efectes de que puguin consultar-seels expedients a la Secretaria d’aquesta Corporació i formular lesreclamacions i suggeriments que hom consideri oportuns. En casde no presentar-se reclamacions i/o suggeriments, s’entendrandefinitivament aprovats.
Puigcerdà, 15 de desembre de 2010El president, Esteve Maurell i Meya

− ♦ −

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
EDICTE 13900
Per motius de màxima urgència i mitjançant els Decrets delpresident del Consell números: 171/2010, 177/2010 i 197/2010,ha estat contractat temporalment, el següent personal:
- Emma Nisarre Sampedro, diplomada en Educació Social.- Raquel Llovet Camacho, auxiliar administrativa.- Manuel Rodríguez Álvarez, peó.- Miquel Alemany García, peó.- Oriol Castells Abaijón, tècnic.- Víctor Bernadó Rocamora, enginyer tècnic informàtic.
La qual cosa s’exposa la públic en compliment dels articles 22 i94.3 del Reglament del personal al servei de les entitats locals,aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Tremp, Pallars Jussà, 16 de desembre de 2010El president, Xavier Pont Jordana

− ♦ −

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
EDICTE 14182
Es fa públic per a general coneixement que en data 23 dedesembre de 2010 el Ple del Consell Comarcal del Pallars Sobirà,per majoria absoluta, ha acordat desestimar l’única al·legació
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Fins a 150 m2 ...........................................................120,12 eurosde 151 m2 a 300 m2 .................................................300,28 eurosmés de 300 m2..........................................................480,46 eurosOficina d’entitat financera (Bancs o Caixes) ...........522,24 eurosFabrica, Taller i petita indústriamenys de 100 m2......................................................180,17 eurosmés de 100 m2..........................................................258,24 eurosGasolineres ...............................................................360,35 eurosCentres Oficialsde 1 a 3 treballadors....................................................81,10 eurosde 4 a 10 treballadors................................................156,14 eurosde 11 a 50 treballadors..............................................240,23 eurosmés de 50 treballadors ..............................................360,34 eurosDepuradoresSort.........................................................................1.831,20 eurosEsterri d’Àneu, Ribera de Cardós, Rialp..................626,79 eurosEspot, La Guingueta .................................................313,39 euros
Contra el present acord definitiu solament s’hi pot interposar unrecurs contenciós administratiu, d’acord amb el previst a l’article19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel quals’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,que podran interposar els interessats davant el Jutjat delContenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesoscomptadors des del dia següent al d’aquesta publicació al Butlletí
Oficial de la Província.
Sort, 23 de desembre de 2010El president, Xavier Ribera Jordana

− ♦ −

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
EDICTE 14217
Es fa pública l’aprovació inicial per Acord del Ple, en la seva

sessió del dia 23 de desembre del 2010, de l’expedient demodificació de crèdits número 02/2010, que es concreta en:
Primer. Concedir suplements de crèdit a càrrec de majorsingressos en les partides especificades en l’expedient instruït al’efecte i que són:

INGRESSOS
ECON. TÍTOL IMPORT EUROS
450.90 Subv.Dep.Treball Plans d’Ocupació Compostatge 13.991,04451.11 Institut Català Ind.Culturals proj.recerca 4t.d’ESO.............................................. 2.900,00TOTAL ................................................................................................................ 16.891,04

DESPESES
FUNC./ECON. TÍTOL C. INICIAL INCREMENT C. FINAL
920-131.1 Retrib.bàsiques i compl.pers. temporal 202.229,65 11.194,08 213.423,73920-16000 Seguretat social 396.563,09 2.796,96 399.360,05337-22699.5 Despeses dinamització juvenil 10.000,00 2.900,00 12.900,00TOTAL 16.891,04
Segon. Concedir crèdits extraordinaris a càrrec de nous ingressosen les partides de despesa que es detallen seguidament:
CL.ECONO TÍTOL IMPORT EUROS
750.92 Subv.PTOP Condicionament accessos i urbanitz.oficines 152.000,00750.93 Subv.Governació PUOS condicion.accessos i urbanitz. ...............................29.187,12Fons propis romanent líquid tresoreria ......................................................9.536,16Total ..........................................................................................................190.723,28
FUNC/ECON. TÍTOL IMPORT
920-6221 Cond. accessos i urbanitz.oficines Consell 190.723,28Total ..........................................................................................................190.723,28
Tercer. Concedir suplement de crèdits amb càrrec a laincorporació de romanents de lliure disposició de la liquidaciódel pressupost de l’exercici 2009 en les partides de despesasegüents:

CL.ECON. TÍTOL CLAS.ECONÒMICA C. INICIAL EUROS AUGMENT EUROS C.DEFIN. EUROS
920 226.99.3 Despeses d’àrees de treball i presidència 21.596,08 11.500,00 33.096,08920 226.99.10 Despeses de funcionament diverses 30.000,00 4.171,70 34.171,70920 6221 Condicionam.accessos i urbanitz.oficines comar 0,00 9.536,16 9.536,16Total 51.596,08 25.207,86 76.803,94
S’exposa al públic el contingut d’aquest decret d’aprovació inicial per un termini de quinze dies per tal que es puguin formular lesreclamacions que es creguin adients, fent constar expressament que, transcorregut el termini esmentat, si no es presenten reclamacions,l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense més tràmits.
Sort, 23 de desembre del 2010El president, Xavier Ribera Jordana

− ♦ −

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA
ANUNCI 14016

Aprovació inicial
Aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple d’aquest ConsellComarcal, de data 15 de desembre de 2010, el pressupostgeneral, bases d’execució, la plantilla de personal funcionari ilaboral, i els programes d’actuació, inversió i finançament delsorganismes autònoms per a l’exercici econòmic 2011, conformea la previsió feta en l’article 169 del Reial Decret legislatiu2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Lleireguladora de les hisendes locals i l’article 20 del Reial Decret500/1990, de 20 d’abril, s’exposa al públic l’expedient i ladocumentació preceptiva per termini de 15 dies des de lapublicació d’aquest anunci, als efectes de reclamacions ial·legacions.
De conformitat amb l’acord adoptat, el pressupost es consideraràdefinitivament aprovat si durant el citat termini no es presentenreclamacions.
Cervera, 20 de desembre de 2010El president, Xavier Casoliva Pla

− ♦ −

CONSELL COMARCAL DE L’URGELL
ANUNCI 14021

Modificació provisional de les tarifes dels preus públics
El Consell Comarcal de l’Urgell en sessió del Ple, de data 17 dedesembre de 2010, va acordar modificar provisionalment lestarifes dels preus públics aplicables als serveis prestats pelConsell per a l’any 2011.
La documentació relativa a aquesta modificació estarà exposadaal públic a la Secretaria del Consell Comarcal durant 30 dieshàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquestanunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè elsinteressats puguin examinar l’expedient i presentar-hi lesreclamacions que considerin oportunes.
Si transcorregut l’esmentat termini no s’haguessin presentatreclamacions, es considerarà aprovat definitivament el citatacord.
Tàrrega, 21 de desembre de 2010La presidenta, Rosa Maria Mora i Valls

− ♦ −


