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JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA

Juicio: Seguridad Social en materia prestacional 322/2018

Sobre: prestaciones
Parte demandante/ejecutante: MC Mutual 
Parte demandada/ejecutada:  Humer  Ali  Haider,  Shabir  Ahmed Sajid,  Instituto  Nacional  de la  Seguridad
Social,  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  Dos  Hermanos,  Scp  (Socio  Shabir  Ahmed  Sajid),
Muhammad Hamid 

Carmen Loshuertos Puertolas, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 2 de
Lleida.

En este órgano judicial se tramita el procedimiento arriba indicado en el que se ha dictado una resolución de
fecha 10 de septiembre de 2018.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demanda Humer Ali Haider y de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS) he acordado citarle, para
que comparezca en la sede de este órgano judicial el día 04/02/2019 a las 10:00 horas para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio; que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria,
el primero ante la letrada de la Administración de Justicia y el segundo ante la magistrada juez.

Le advierto que debe concurrir con los medios de prueba de que intente valerse; si se trata de la prueba
documental debe presentarla debidamente ordenada y numerada.

Asimismo le  advierto  que  su incomparecencia  injustificada  no  impedirá  la  celebración  de  los  actos  de
conciliación y del juicio, que continuaran sin necesidad de declarar su rebeldía y que podrá ser tenida por
conforme con los hechos de la demanda.

Contra dicha resolución la parte puede interponer recurso de reposición ante la Letrada de la Administración
de Justicia, mediante un escrito que se debe presentar en el plazo de 3 días contados desde el siguiente al
de la notificación, en el que se debe expresar la infracción en que haya incurrido la resolución, además de
los requisitos y advertencias legales que constan en la resolución y en los arts. 186 y 187 de la LRJS.

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este órgano judicial.

Este  edicto  cumple  los  criterios  de  protección  de  datos  de  carácter  personal  en  el  ámbito  de  la
Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del  Poder
Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la
publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Y,  para que sirva de notificación y de citación a Humer Ali  Haider,  parte demandada, cuyo domicilio o
residencia  se  desconoce,  expido  y  firmo  el  presente  edicto  para  su  publicación  en  el  BOP,  con  la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se realizarán fijando una copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de esta oficina judicial, salvo las resoluciones que deban revestir forma de
auto o de sentencia o decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, todo ello de conformidad
con lo establecido en el art. 59.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).

Administració de Justícia 1
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En Lleida, a 10 de septiembre de 2018
La Letrada de la Administración de Justicia

Administració de Justícia 2
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AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

Anunci de modificació de preus públics d’ordenança fiscal núm. 19

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27/074/2017, va aprovar la delegació a la Junta de Govern Local la
fixació i aprovació de preus públics. Per acords de la Junta de Govern Local de data 9/5/2018, 16/5/2018 i
30/5/2018, 05/09/2018, s’han aprovat els següents preus públics, continguts en l’ordenança fiscal núm. 19,
que han quedat fixats de la següent forma: 

Annex 17: Insercions revista festa major

CONCEPTE PREU

Pàgina sencera 120 euros (associats ACSA: 110 euros)
1/2 de pàgina 70 euros (associats ACSA: 60 euros)
1/4 de pàgina 40 euros (associats ACSA: 30 euros)

Annex 5. Preu públic pel servei Llar d’Infants. Escola d’estiu 

Escola d’estiu: 

Mes de juny, una setmana
Horari base de 9 a 12................................................................................................................................40 euros
Ampliació de 12 a 15 (inclou menjador i migdiada).................................................................................85 euros
Ampliació horari de 8 a 9 (horari matiner)..................................................................................................7 euros

Mes de juliol, per cada quinzena
Horari base de 9 a 12............................................................................................................................... 80 euros
Ampliació de 12 a 15 (inclou menjador i migdiada) ............................................................................. 170 euros
Ampliació horari de 8 a 9 (horari matiner) .............................................................................................. 20 euros

Annex 5. Preu públic pel servei Llar d’Infants. Colònies 

Colònies: 
Per alumne.................................................................................................................................................63 euros

Annex 7. Preu públic pel servei Aula de Dibuix i Pintura

PREUS 2018-2019

Matrícula pintura 45,00 euros
Matrícula pintura 2n familiar 35,00 euros
Matrícula dibuix 22,50 euros
Matrícula dibuix 2n familiar 17,50 euros
Matrícula manualitats 22,50 euros
Matrícula manualitats 2n familiar 17,50 euros
Jubilats 20,00 euros

PREUS 2018-2019 MES SENCER SETEMBRE

Dibuix infantil 1 hora 29,00 euros
Pintura 1,5 hores 32,00 euros 16,00 euros

Administració Local 3
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Pintura 2 hores 39,00 euros 19,50 euros
Pintura jubilats 2 hores 32,00 euros 16,00 euros
Pintura jubilats 3 hores 43,00 euros 21,50 euros
Manualitats 1,5 hores 32,00 euros 16,00 euros
Manualitats jubilats 1,5 hores 27,00 euros 13,50 euros

Segon. Publicar el present acord en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província
a l’efecte del seu general coneixement i donar compte al Ple a la propera sessió que es celebri.

Tercer. Aquesta modificació serà vigent des de el moment de la seva aprovació

La Junta aprova la proposta per unanimitat. 

El que es fa públic per a general coneixement. Aquestes modificacions son vigent des de el moment de la
seva aprovació.

Aquesta modificació serà vigent des de el moment de la seva aprovació.

L’alcalde, Miquel Serra Godia
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AJUNTAMENT DE BALAGUER

Tràmit d'audiència de baixes per inclusió indeguda del Padró d'habitants

De conformitat amb el procediment establert en l’article 72 del Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, pel
qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, es notifica a les
persones tot seguit relacionades o als seus representants legals la incoació d’un expedient de baixa del
Padró d’habitants de Balaguer per no complir les condicions de residència establertes en l’article 54 de
l’esmentat Reglament.

No havent-se pogut practicar comunicació individualitzada a les persones relacionades, per mitjà d’aquest
Anunci se’ls notifica el tràmit d’audiència per tal que presentin les al·legacions que estimin pertinents en el
termini de 15 dies a partir del dia següent al de la seva publicació. Les al·legacions es podran presentar
davant de l’oficina del Padró d’Habitants de l’Ajuntament de Balaguer.

Complert el termini previst, i previ informe favorable del Consell d’Empadronament, es procedirà a la baixa
d’aquells que no hagin manifestat el seu desacord amb el contingut de l’expedient.

DNI/NIE/PASSAPORT                                                                                                                                                         NOMS I COGNOMS

GT00031348 Alexandru Ionut Bratu 
GT00018693 Claus Michael Westerby 
GT00021996 Bogdan Irimie Pinzar 
GT00029002 Dorel Lazar 
GT00024302 Costel Cocu 
GT00022077 Alex Sorin Dan Toager 
GT00028964 Pamela Miller 
GT00019378 Crina Lavinia Zomant 
GT00027084 Roxana Daniela Buzenchi 

Balaguer, 12 de setembre de 2018
L’alcalde, Jordi Ignasi Vidal Giné
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AJUNTAMENT DE CIUTADILLA

Edicte d’aprovació provisional de modificació d’ordenança núm. 7

Acord provisional i expedient de modificació de l’ordenança general número 7, reguladora de preus públics.
El Ple de l’Ajuntament de Ciutadilla, en sessió de data 12 de setembre de 2018, de caràcter ordinari, va
adoptar, entre d’altres, l’acord provisional de modificar l’ordenança reguladora de preus públics. 

De conformitat amb el que disposen els articles 49.b de la Llei 7/1985, 162 de la Llei 8/1987 i el 17.1 del
Reial decret legislatiu 2/2004, se sotmet el present acord a informació pública per un termini de 30 dies
hàbils,  comptats  des  del  dia  següent  al  de la publicació d’aquest  anunci  al  BOP,  a  fi  i  efecte  que els
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin convenients. Cas de no
presentar-se’n, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el BOP el text íntegre
de les ordenances i modificacions efectuades.

Ciutadilla, 14 de setembre de 2018
L’alcalde, Òscar Martínez Agustí

Administració Local 6
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AJUNTAMENT DE CIUTADILLA

Edicte d’aprovació provisional de la modificació de l'ordenança núm. 11

Acord provisional i expedient de modificació de l’ordenança fiscal número 11, de la taxa per la celebració de
festes  majors  al  municipi  de  Ciutadilla.  El  Ple  de l’Ajuntament  de Ciutadilla,  en sessió  de data  12  de
setembre  de  2018,  de  caràcter  ordinari,  va  adoptar,  entre  d’altres,  l’acord  provisional  de  modificar
l’ordenança fiscal de la taxa  per la celebració de festes majors al municipi de Ciutadilla.

De conformitat amb el que disposen els articles 49.b de la Llei 7/1985, 162 de la Llei 8/1987 i el 17.1 del
Reial decret legislatiu 2/2004, se sotmet el present acord a informació pública per un termini de 30 dies
hàbils,  comptats  des  del  dia  següent  al  de la publicació d’aquest  anunci  al  BOP,  a  fi  i  efecte  que els
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin convenients. Cas de no
presentar-se’n, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el BOP el text íntegre
de les ordenances i modificacions efectuades.

Ciutadilla, 14 de setembre de 2018
L’alcalde, Òscar Martínez Agustí
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AJUNTAMENT DE CIUTADILLA

Edicte d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança núm. 18

Acord provisional i expedient de modificació de l’ordenança fiscal número 18, de la taxa per la prestació del
servei de piscines. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadilla, en sessió de data 12 de setembre de 2018, de
caràcter ordinari, va adoptar, entre d’altres, l’acord provisional de modificar l’ordenança fiscal de la taxa per
la prestació del servei de piscines.

De conformitat amb el que disposen els articles 49.b de la Llei 7/1985, 162 de la Llei 8/1987 i el 17.1 del
Reial decret legislatiu 2/2004, se sotmet el present acord a informació pública per un termini de 30 dies
hàbils,  comptats  des  del  dia  següent  al  de la publicació d’aquest  anunci  al  BOP,  a  fi  i  efecte  que els
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin convenients. Cas de no
presentar-se’n, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el BOP el text íntegre
de les ordenances i modificacions efectuades.

Ciutadilla, 14 de setembre de 2018
L’alcalde, Òscar Martínez Agustí

Administració Local 8
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AJUNTAMENT DE JUNCOSA

Edicte de contractació de personal laboral no permanent

Es fa públic de conformitat amb el que disposa l’article 298 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril municipal i de
règim local de Catalunya, i el que disposa l’article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de personal al
servei de les entitats locals, s’ha procedit a la contractació següent:

Decret 82/2018, de 13 de setembre de 2018 a la Sra. Míriam Santander Tugues, amb DNI núm. 47981109-
G com a personal laboral no permanent.

Juncosa, 13 de setembre de 2018
L’alcalde, Lluís Dalmau Almacellas
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AJUNTAMENT DE JUNEDA

Edicte d’aprovació definitiva de Reglament LO CUB

L’Ajuntament de Juneda ha publicat en el BOP núm. 122 de data 25 de juny de 2018, en el DOGC núm.
7666 de data 18 de juliol  de 2018 i  en l’e-tauler,  l’acord d’aprovació inicial  del  reglament  municipal  de
funcionament Lo Cub.

Atès  que  durant  el  període  reglamentari  d’informació  pública  no  s’ha  formulat  cap  reclamació,  l’acord
inicialment adoptat es considera elevat a definitiu, publicant-se el text íntegre del esmentat reglament.

Contra  aquesta  disposició,  que  es  definitiva  en  via  administrativa,  es  pot  interposar  recurs  contenciós
administratiu davant la Sala de lo Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia en el termini de
dos mesos comptats des de la publicació d’aquest edicte, no obstant això, i d’acord amb el que preceptua
l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els interessats poden exercitar qualsevol altre recurs
que estimin convenient.

Juneda, 12 de setembre de 2018
L’alcalde, Antoni Villas Miranda

Reglament pel bon funcionament de lo Cub

L’Ajuntament de Juneda ha creat un espai dins de les instal·lacions de l’Ajuntament, al carrer Major número
13 2a planta, per convertir-lo en un centre de referencia per a nous empresaris i nous emprenedors amb un
contingut tecnològic.

La  finalitat  d’aquest  espai  és  facilitar  la  creació  de  noves  empreses  i  fomentar  l’activitat  econòmica  i
empresarial; a més d’aconseguir que la tecnologia i la innovació s’instal·lin en el nostre territori.

Lo Cub de Juneda vol acollir a joves emprenedors, a empreses que necessitin temporalment una ubicació
per tal de consolidar-se, freelance, autònoms que inicien el seu negoci o fins i tot professionals que busquen
la sinergia empresarial.

Aquest Reglament intern pretén regular el funcionament del l’espai i l’ús de l’equipament.

1r. Ocupació de l’espai
Lo Cub compta amb dos despatxos, una sala de coworking, una sala de reunions i formació, una sala
d’espera  polivalent,  uns  serveis  i  un  cafè-office.  Totes  les  dependències  disposen  d’aire  condicionat,
calefacció, connexions elèctriques i informàtiques.

La  ocupació  dels  despatxos  així  com  dels  espais  de  coworking,  està  condicionada  a  la  corresponent
sol·licitud d’accés a Lo Cub, aportant  tota la documentació requerida i  acreditant  el  compliment  de les
condicions establertes.

Totes les sol·licituds rebudes, seran revisades per l’Alcalde, un regidor, el Secretari i el tècnic que coordina
l’espai Lo Cub.

Administració Local 10
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El departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Juneda és qui revisa, assessora i regula l’espai
Lo Cub.

2n. Requisits d’accés
* Podran optar a ocupar els despatxos disponibles aquelles empreses que compleixin els següents requisits:

I. Empreses noves o de menys de 5 anys d’antiguitat.

II. Empreses de més de 5 anys d’antiguitat que tinguin com a objectiu treballar en tecnologia, innovació,
eficiència energètica, comunicació o el món rural.

* Podran optar a ocupar un espai de coworking les persones aportin la documentació requerida en l’apartat
3r.

El termini de prova inicial d’estada a Lo Cub és de 6 mesos, prorrogables anualment fins a un màxim de 3
anys.  Finalitzat  aquest  termini,  es  pot  sol·licitar  a  Lo  Cub  una  pròrroga  sempre  condicionada  a  la
disponibilitat d’espais.

3r. Documentació
Les empreses o persones interessades en instal·lar-se en un despatx de Lo Cub poden presentar la seva
sol·licitud  (segons  model  de  l’annex  1  del  present  Reglament)  en  qualsevol  moment,  adjuntant  la
documentació requerida i indispensable:

Incubadora d’empreses i coworking:

- Imprès de sol·licitud

- Pla d’empresa que contingui:
● Nom del projecte
● Dades personals de l’emprenedor/a
● Forma jurídica de l’empresa
● Objecte de l’activitat
● Altres aspectes que consideris d’interès.

- Documentació administrativa:
● DNI del o dels sol·licitants
● Acreditació representant legal de l’empresa
● Certificat d’estar al corrent de pagament de la Seguretat Social, si s’escau.
● Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, si s’escau.
● Alta de l’IAE si l’empresa ja està constituïda.
● Estatuts de l’empresa si ja està constituïda.
● Darrer rebut d’autònoms i TC de treballadors, si és el cas.
● Declaració responsable de no estar inclòs en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per a contractar
amb l’administració.
● Declaració responsable de no concurrència amb la propietat i/o administració d’altres empreses d’igual o
anàleg objecte social i/o activitat, per a la modalitat de viver.
● Full de domiciliació del compte bancari.

Empresa domiciliada:

- Imprès de sol·licitud
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Documentació administrativa:
● DNI del o dels sol·licitants
● Acreditació representant legal de l’empresa, si s’escau.
● Alta IAE si l’empresa ja està constituïda, si s’escau.
● Estatuts de l’empresa si ja està constituïda, si s’escau.
● Declaració responsable de nos estar inclòs en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per a contractar
amb l’administració.
● Full de domiciliació del compte bancari.

Les sol·licituds es presentaran a l’ajuntament de Juneda i s’obrirà un termini d’estudi de la sol·licitud per part
de la Comissió de Selecció de Lo Cub.

Posteriorment  es durà a terme una entrevista amb els  responsables de les empreses que hagin fet  la
sol·licitud.

Es farà una relació de les empreses que presenten la sol·licitud seguin l’ordre següent: data d’inscripció,
aprovació de sol·licitud i documentació aportada i entrevista.

La relació d’empreses serà la eina que s’utilitzarà per seguir l’ordre d’accés als espais.

4t. Posada a disposició del despatx a l’empresa
Una vegada adjudicat el despatx per decret d’alcaldia, es signarà un conveni de cessió d’us del despatx
entre l’Ajuntament de Juneda i l’empresa adjudicatària. Aquest conveni tindrà una durada d’un any amb un
període de prova de sis mesos.

Signat el conveni, l’empresa cessionària disposarà de cinc dies hàbils per fer efectiu, al compte corrent que
s’indicarà a l’efecte, una fiança de 80€ pel correcte manteniment de l’edifici i els seus equipaments.

La fiança serà retornada a l’empresa cessionària sempre i quan estigui al corrent de pagament i no s’hagi
produït cap incidència una vegada aquesta abandoni Lo Cub.

Efectuat el pagament de la fiança, l’empresa cessionària podrà disposar del despatx per tal de dur a terme
les seves activitats.

Se li farà entrega a l’empresa cessionària d’una clau de la porta d’entrada a l’Ajuntament de Juneda, una
clau d’accés a la planta 2a on es troba ubicat l’espai Lo Cub, una clau del despatx atorgat, dues targetes de
la fotocopiadora i la clau d’accés a la wifi.

A partir de la data en que s’hagi efectuat l’ingrés de la fiança corresponent, l’empresa adjudicatària tindrà un
termini de quinze dies hàbils per iniciar les seves activitats al despatx de Lo Cub. En cas que no es faci,
aquest fet suposarà la resolució del conveni amb incautació de la fiança en concepte de danys i perjudicis.

En cas que el pagament de la fiança no s’hagi realitzat passats cinc dies hàbils de la signatura del conveni,
s’entendrà que l’empresa ha renunciat  a  la seva instal·lació al  Centre i  es procedirà a la resolució del
conveni.  Si  es  produeix  aquesta  situació  la  Comissió  de  Selecció  farà  una  nova  proposta  d’entre  les
sol·licituds admeses.

Cada pagament  mensual  inclourà  dos  conceptes;  l’import  de la  cessió  d’ús  del  despatx  i  dels  serveis
inclosos en el mateix, que es pagaran, el primer per mesos anticipats, i l’import de la resta de serveis a
facturar, que es pagaran per mesos vençuts.
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5è. Pròrrogues i resolucions dels convenis de cessió
En cas de sol·licitud de pròrroga, la Comissió de Seguiment de Lo Cub haurà de rebre 2 mesos abans de la
resolució  del  conveni  de  cessió  una  sol·licitud  de  pròrroga  i  aquesta  comissió  resoldrà  una  proposta
aconsellant o no la renovació de l’empresa, en base al seguiment que s’ha fet de la seva activitat.

En cas que la proposta de la comissió sigui favorable a la continuïtat de l’empresa, s’aprovarà la pròrroga
per Decret d’Alcaldia, es comunicarà a l’empresa interessada la seva continuïtat i es signarà un conveni de
pròrroga de 1 any.

En cas que la proposta de la comissió no sigui  favorable a la continuïtat  de l’empresa, aquesta haurà
d’abandonar Lo Cub en la data de venciment del conveni de cessió d’ús o, en casos excepcionals i prèvia
proposta de la Comissió de Seguiment, podrà prorrogar la seva estada a Lo Cub durant un mes addicional
per tal de poder fer el trasllat en les millors condicions possibles, previ pagament del preu públic aprovat a
l’efecte i vigent en cada moment.

El període màxim de pròrroga serà de 2 anys i les concessions de pròrroga s’atorgaran per un període de 1
any.

6è. Drets de les empreses instal·lades a lo Cub
L’empresa instal·lada en un despatx de Lo Cub té dret a:

- Fer ús del despatx cedit i de la resta de serveis que proporciona Lo Cub segons el que estableix aquest
reglament i els preus públics aprovats i vigents en cada moment.

- Estar permanentment informats de totes les activitats que es desenvolupin a Lo Cub.

- Poder participar en les activitats que es desenvolupin a la Lo Cub (cursos, seminaris, etc.) en condicions
avantatjoses i sempre i quan les necessitats del centre ho permetin.

- Fer referència, en la publicitat pròpia de cada empresa, de la seva ubicació a Lo Cub.

- Rebre de la direcció de Lo Cub el despatx, una clau de la porta d’entrada a l’Ajuntament de Juneda, una
clau d’accés a la planta 2a on es troba ubicat l’espai Lo Cub, una clau del despatx atorgat, dues targetes de
la  fotocopiadora  i  la  clau  d’accés  a  la  wifi  i  els  equips  en  perfectes  condicions  de  funcionament  i
condicionament.

- Equipar el  despatx cedit  amb el material oportú: mobiliari, maquinària, material fungible i altres, sense
malmetre l’estructura del despatx. Aquest material anirà a càrrec de l’empresa cessionària.

- Conèixer, amb dos mesos d’anticipació al venciment del conveni de cessió d’ús, si aquest serà renovat o
no.

- Col·locar un rètol identificació de l’empresa a la porta del despatx (adequat a l’espai habilitat).

- Contractar al seu càrrec una o més línies telefòniques pel despatx cedit en ús, en cas que l’empresa ho
consideri necessari per a la seva activitat.

- Accedir a la incubadora fora de l’horari d’aquest, complint la normativa de seguretat.

- Conèixer el present reglament, especialment els seus drets i deures, així com les sancions que s’aplicaran
en cas de produir-se qualsevol incidència.
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7è. Deures de les empreses instal·lades a lo Cub
L’empresa cessionària d’un despatx a Lo Cub, els seus responsables, treballadors i qualsevol altre persona
relacionada amb la mateixa, laboral o comercialment, s’obliguen a:

-  Mantenir  en condicions  òptimes de conservació el  despatx cedit  per  l’Ajuntament  de Juneda (parets,
sostre, terra, finestres, mobiliari, llums, etc.) i la resta de dependències i equips de Lo Cub.

-  No  realitzar  obres  ni  modificacions  que  afectin  a  l’estructura  del  despatx  sense  l’autorització  del
l’Ajuntament de Juneda.

- Retornar el despatx cedit en ús a l’Ajuntament de Juneda en el moment del venciment del conveni de
cessió d’ús en les mateixes condicions en que se’ls va lliurar.

- Permetre l’accés al despatx cedit al personal autoritzat per l’Ajuntament de Juneda.

-  Utilitzar  el  despatx  cedit  en  ús  únicament  per  a  desenvolupar-hi  l’activitat  prevista  en  la  sol·licitud
presentada,  quedant  prohibida  qualsevol  modificació,  realització  d’altres  activitats  sense  la  deguda
autorització de l’Ajuntament de Juneda i cessió del despatx a tercers.

- No ubicar al despatx cedit d’altres projectes empresarials sense l’autorització expressa de l’Ajuntament de
Juneda.

- Contractar una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil amb clàusula que cobreixi danys materials
davant l’Ajuntament de Juneda de 50.000€.

- Fer efectiu el pagament mensual de la cessió d’ús i de la resta de conceptes complementaris que puguin
haver-hi mitjançant ingrés al compte corrent que oportunament s’indicarà i en la data que indicarà cada
conveni de cessió d’ús.

- No accedir sota cap concepte a les zones que determini la direcció de Lo Cub com d’accés reservat al
personal de l’Ajuntament de Juneda.

- No treure de Lo Cub maquinària, equips, mobiliari o qualsevol altre element propietat de l’Ajuntament de
Juneda.

-  Facilitar  a  la  direcció  de  Lo  Cub  una  relació  de  les  persones  de  l’empresa  que  treballaran  a  les
instal·lacions del mateix.

- Facilitar a la direcció de Lo Cub una relació de les persones de l’empresa que tenen claus del centre.
L’empresa pot fer fins a tres còpies de les claus de les instal·lacions de Lo Cub, sempre i quan ho notifiquin
a la persona de contacte de Lo Cub i que s’entreguin a l’Ajuntament de Juneda el dia que es resolgui el
conveni entre ambdues parts.

- Tenir a les persones que treballin a l’empresa contractades segons qualsevol de les formes de contractació
o relació laboral degudament aprovades per llei.

- Acceptar un canvi de despatx per un altre de Lo Cub en cas que per causes de força major, degudament
motivades, la direcció de Lo Cub així ho decideixi. En aquest cas, la direcció de Lo Cub s’obliga a ajudar a
l’empresa  en  el  trasllat.  L’import  que  mensualment  paga  l’empresa  per  la  cessió  d’ús  del  despatx  es
mantindrà quan el nou despatx a ocupar tingui un preu públic aprovat igual o més alt i es reduirà, fins a
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l’import  del  preu públic  aprovat  i  vigent,  en cas  que el  del  nou despatx  a  ocupar  sigui  inferior  al  que
s’ocupava abans del trasllat.

- En cas que l’empresa es faci publicitat a través de premsa o altres mitjans, o la realització de qualsevol
document, l’empresa ha de posar el logo de Lo Cub.

- Informar a les persones relacionades amb l’empresa d’aquestes reglament.

8è. Règim sancionador. Infraccions
El  règim sancionador  s’aplicarà  a  les  empreses  cessionàries  dels  despatxos  de Lo Cub,  les  quals,  es
consideraran responsables de qualsevol infracció o omissió que cometin els seus responsables, treballadors
o altre personal vinculat a l’empresa legal, professional o comercialment. Les infraccions a aquest reglament
es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Són infraccions molt greus:

a) Malmetre les instal·lacions, mobiliari i equipament de Lo Cub de manera voluntària.

b) Realitzar obres o modificacions substancials  al  despatx sense prèvia autorització de l’Ajuntament  de
Juneda.

c) Accedir a les zones d’accés exclusiu del personal de l’Ajuntament de Juneda, sense autorització i fora de
les hores d’obertura al públic.

d) Cedir el despatx, total o parcialment, a tercers.

e) No fer efectiu l’import mensual acordat per la cessió d’us del despatx i la resta de conceptes addicionals
que pugui haver-hi.

f) No abandonar el despatx una vegada vençut i no prorrogat el conveni de cessió d’ús.

g) No contractar una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil i que cobreixi danys materials davant
l’Ajuntament de Juneda.

Són infraccions greus:

a) Utilitzar el despatx per usos diferents als previstos en la sol·licitud d’admissió.

b) No permetre l’accés del personal autoritzat per l’Ajuntament de Juneda al despatx cedit a l’empresa quan
aquest ho sol·liciti.

c) Accedir a les zones d’accés exclusiu del personal de l’Ajuntament de Juneda, sense autorització en les
hores d’obertura al públic.

d) Fer més còpies de les permeses de les claus d’accés a l’Ajuntament de Juneda, Lo Cub i el despatx.

e) No notificar a la coordinació de Lo Cub de les còpies de les claus que s’han fet.

f) Fer difusió de les claus de la wifi del l’espai Lo Cub.

Administració Local 15

Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 18/09/2018, número 181, pàgina 17



  Número 181

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 18 de setembre de 2018

g) No retornar el dia de la resolució del conveni totes les claus d’accés (incloses les còpies realitzades), i les
dues targetes de la fotocopiadora.

h)Fer constar en la publicitat o qualsevol altra documentació de l’empresa el telèfon de l’Ajuntament de
Juneda com a telèfon de contacte o d’informació.

Són infraccions lleus:

a)  No  respectar  al  personal  de  l’Ajuntament  de  Juneda  o  a  qualsevol  altra  persona  que  sigui  a  les
dependències de Lo Cub.

b) No acceptar un canvi  de despatx en el  cas justificat que la direcció de Lo Cub així ho comuniqui a
l’empresa cessionària.

c) Qualsevol altre incompliment no previst en aquest article es considerarà falta lleu.

9è. Règim sancionador. Sancions
Les sancions a aplicar en cas de produir-se infraccions seran les següents:

Per infraccions molt greus: Multa de 300 a 450 euros

La comissió de falta molt greu on concorri intencionalitat i suposi la consecució de perjudicis greus per a
l’Ajuntament de Juneda i/o per a la prestació del  servei,  podrà comportar la resolució del  conveni amb
abandonament de Lo Cub.

Per infraccions greus: Multa de 150 a 300 euros

Per infraccions lleus: Multa de fins a 150 euros

10è. Competència i procediment
La potestat sancionadora correspon a l’Alcalde. El règim sancionador que s’aplicarà serà aquell previst en la
Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de procediment  administratiu  comú de  les  administracions  públiques  i  el
reglament  278/1993,  de  9  de  novembre,  sobre  el  procediment  sancionador  d’aplicació  als  àmbits  de
competència de la Generalitat.

11è. Horari de disposició de sales i equipaments de lo Cub
L’horari de disposició de les dependències i equips de Lo Cub per a les empreses instal·lades es regularà
per Decret d’Alcaldia; establint-se l’accés a Lo Cub de dilluns a dissabte.

12è. Modificació dels annexos
Els  annexos  del  present  Reglament  podran  ésser  modificats  en  el  moment  que  es  consideri  oportú
mitjançant un acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Juneda.

Annex 1: model sol·licitud d’espai/despatx de Lo Cub.
Annex 2: model conveni de cessió d’ús de despatx de Lo Cub.
Annex 3: model sol·licitud renovació pròrroga i renuncia.
Annex 4: model full domiciliació bancaria

Disposició final
Aquest Reglament consta de dotze articles i una disposició final.
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Juneda, 8 de juny de 2018
L’alcalde, Antoni Villas Miranda
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Número de registre 6688

AJUNTAMENT DE LES VALLS D’AGUILAR

Edicte d’aprovació inicial de compte general 2017

S’ha rendit el compte general de l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar corresponent a l’exercici 2017, integrat
pel de la Corporació, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de
Comptes, que resten exposats 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  objeccions  i
observacions que considerin oportunes.

Noves de Segre, 14 de setembre de 2018
L’alcaldessa, Rosa Fabrega Romà
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Número de registre 6680

AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG

Edicte d’exposició pública de compte general d’exercici 2017

De conformitat amb allò que estableix l’article 212.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic el compte general de la
Corporació corresponent a l’exercici 2017, juntament amb el dictamen emès per la Comissió Especial de
Comptes, per un termini de 15 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Durant aquest termini i 8 dies més, les persones interessades hi
poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

Massalcoreig, 14 de setembre de 2018
L’alcalde, Francisco J. Juste Guardiola
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Número de registre 6673

AJUNTAMENT DE PREIXENS

Edicte de contractació urgent de personal CRC

Es fa  públic  per  a  general  coneixement  que per  Decret  d’Alcaldia  número 93/2018,  s’ha  autoritzat  les
següents contractacions amb caràcter d’urgència, considerant-se prioritàries ja que afecten al funcionament
dels serveis públics essencials:

Primer. Autoritzar amb caràcter de màxima urgència, la contractació de personal amb el següent detall:

Nom i cognoms C R C

DNI .....454D

Tipus de contracte Laboral temporal

Categoria Administrativa

Objecte del contracte Reforç tasques administració i secretaria

Inici del contracte 12 de setembre de 2018

Jornada 18 hores i 45 minuts

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que preveu els articles 55.f) i 94.3 del Decret 214/1990, el
qual  s’aprova  el  Reglament  de  personal  de  les  entitats  locals,  i  els  articles  53.1.i,  i  291.3  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.

L’alcalde, Joan Eroles Viles
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Número de registre 6674

AJUNTAMENT DE PREIXENS

Edicte contractació urgent de personal CTU

Es fa  públic  per  a  general  coneixement  que per  Decret  d’Alcaldia  número 95/2018,  s’ha  autoritzat  les
següents contractacions amb caràcter d’urgència, considerant-se prioritàries ja que afecten al funcionament
dels serveis públics essencials:

Primer. Autoritzar amb caràcter de màxima urgència, la contractació de personal amb el següent detall:

Nom i cognoms CTU
DNI .....550J
Tipus de contracte Laboral temporal
Categoria Tècnica en Educació Infantil
Objecte del contracte Tècnica en Educació Infantil
Inici del contracte 01 de setembre de 2018 
Jornada 40 h/setmanals 

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que preveu els articles 55.f) i 94.3 del Decret 214/90, el
qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats locals, i els articles 53.1.i, i 291.3 del Decret legislatiu
2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

L’alcalde, Joan Eroles Viles
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AJUNTAMENT DE TREMP

Exp.  356/18-OU024.  Edicte  d’aprovació  definitiva  de  projecte  de  modificació  de  les  instal·lacions  de
climatització i ventilació del teatre la Lira de Tremp

De conformitat  amb el  que  disposa  l’article  38.2  del  Decret  179/1995 pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’activitats, d’obres i serveis dels ens locals es fa públic per a general coneixement que per Decret d’Alcaldia
núm. 418/18 del dia 6 d’agost de 2018, es va considerar aprovat definitivament en data 3-8-2018, el següent
projecte d’obres:

Exp. 356/18-OU 024. Modificació de les instal·lacions de climatització i ventilació del teatre la Lira de Tremp

Aprovació projecte
L’esmentada  resolució  és  definitiva  en  via  administrativa  i  contra  la  mateixa  es  pot  interposar,
potestativament, recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha aprovat en el termini d’un mes a partir del dia
següent al de la darrera publicació d’aquest edicte que es farà pels mitjans següents: BOP i DOGC.

Alternativament es pot interposar directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats també a
partir del dia següent a la de la darrera publicació, d’acord els articles 8, 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Això  no  obstant,  es  pot  exercir  qualsevol  altra  acció  que  s’estimi  procedent  en  defensa  dels  propis
interessos.

Tremp
L’alcaldessa en funcions, M. Pilar Cases Lopetegui
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CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

Edicte d’aprovació de projecte

Per Decret del president del Consell Comarcal del Pallars Jussà del dia 13 de setembre de 2018, es va
acordar aprovar inicialment el projecte executiu de l’obra anomenada “ Senyalització de la xarxa de senders
per mantenir el reconeixement Geoparc per part de la UNESCO, redactada per la tècnica Rosa Robador
Boixereu, arquitecta, amb un pressupost que ascendeix a un import total de 86.450,00 euros, amb l’IVA
inclòs.

Aquesta actuació està cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014
-2020.

De conformitat amb el que disposen l’article 235.2 del Text Refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril municipal i de
Règim local de Catalunya i l’article 37.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret  179/95,  de 13 de juny, s’exposa al  públic perquè es pugui  examinar i  s’hi  puguin presentar
reclamacions, pel termini de 30 dies, a comptar des de la data de la darrera publicació en el BOPL i en el
DOGC.

Si  transcorre  aquest  termini  sense  que  s’hagi  presentat  cap  reclamació  en  contra,  aquest  projecte
esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord.

Tremp, Pallars Jussà, 13 de setembre de 2018
El president, Constantí Aranda i Farrero
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EMD D’ARANSA

Edicte d’aprovació inicial del pressupost general i de la plantilla de personal per a l’exercici 2018

El Ple de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Aransa, en sessió ordinària celebrada el 2 de juliol de 2018,
va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2018 amb les bases d’execució, la plantilla de
personal i la relació de llocs de treball.

De conformitat amb allò que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 169.1 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,
l’acord i l’expedient se sotmet a informació pública per un termini de quinze dies hàbils comptats a partir del
dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el BOP als efectes que els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin convenients. En el cas de no presentar-se cap
reclamació durant el termini assenyalat, tant el Pressupost com la plantilla de personal i la relació de llocs de
treball per a l’any 2018, s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

Aransa, 12 de setembre de 2018
La presidenta, Montserrat Gasch
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EMD D’ARANSA

Edicte d’exposició pública del compte general 2017

En compliment de quant disposa l’article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat degudament informada
per la Comissió Especial de Comptes, s’exposa al públic el compte general corresponent a l’exercici 2017
de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Aransa, per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els
qui  s’estimin  interessats  podran  presentar  reclamacions,  objeccions  o  observacions  que  tinguin  per
convenients.

Aransa, 12 de setembre de 2018
La presidenta, Montserrat Gasch
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ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS

Edicte d’aprovació de padrons i llistes cobratòries, 3a cobrança 2018

Per  Decret  del  president  de  l’OAGRTL  s’han  aprovat  els  següents  padrons  fiscals/llistes  cobratòries
corresponents a l’exercici de 2018 dels següents municipis que tenen delegada la gestió tributària en la
Diputació de Lleida, a través de l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals:

● Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica de l’exercici de 2018:
Abella de la Conca, Àger, Agramunt, Aitona, els Alamús, Alàs i Cerc, l’Albagés, Albatàrrec, Albesa, l’Albi,
Alcanó, Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Algerri, Alguaire, Alins, Almacelles, Almatret, Almenar, Alòs de
Balaguer, Alpicat, Alt Aneu, Naut Aran, Anglesola, Arbeca, Arres, Arsèguel, Artesa de Segre, Aspa, Avellanes
i  Santa  Linya,  Baix  Pallars,  Balaguer,  Barbens,  la  Baronia  de  Rialb,  Bassella,  Bausen,  Belianes,
Bellaguarda, Bellcaire d’Urgell, Bell-lloc d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Bellpuig, Bellver de Cerdanya, Bellvís,
Benavent  de  Segrià,  Biosca,  es  Bòrdes,  les  Borges  Blanques,  Bossòst,  Bovera,  Cabanabona,  Cabó,
Camarasa, Canejan, Castell de Mur, Castellar de la Ribera, Castelldans, Castellnou de Seana, Castelló de
Farfanya, Castellserà, Cava, Cervera, Cervià de les Garrigues, Ciutadilla, Clariana de Cardener, el Cogul,
Coll de Nargó, la Coma i la Pedra, Conca de Dalt, Corbins, Cubells, l’Espluga Calba, Espot, Estamariu,
Estaràs, Esterri  d’Àneu, Esterri  de Cardós, Farrera, Fígols i  Alinyà, la Floresta, Fondarella, Foradada, la
Fuliola, Fulleda, Gavet de la Conca, Gimenells i Pla de la Font, Golmés, Gósol, la Granadella, la Granja
d’Escarp, Granyanella, Granyena de les Garrigues, Granyena de Segarra, Guimerà, la Guingueta d’Àneu,
Guissona, Guixers, Isona i Conca Dellà, Ivars de Noguera, Ivars d’Urgell, Ivorra, Josa i Tuixén, Juncosa,
Juneda, Les, Linyola, Lladorre, Lladurs, Llardecans, Llavorsí, Lles de Cerdanya, Llimiana, Llobera, Maials,
Maldà,  Massalcoreig,  Massoteres,  Menàrguens,  Miralcamp,  Mollerussa,  la  Molsosa,  Montellà  i  Martinet,
Montferrer i  Castellbò, Montgai,  Montoliu de Lleida, Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra, Nalec,
Navès, Odèn, Oliana,  Oliola,  Olius, les Oluges,  els Omellons, els  Omells de Na Gaia, Organyà, Os de
Balaguer, Ossó de Sió, Penelles, Peramola, Pinell del Solsonès, Pinós, els Plans de Sió, el Poal, la Pobla de
Cérvoles,  la Pobla de Segur,  Pont de Bar,  Pont  de Suert,  Ponts,  la Portella,  Prats  i  Sansor,  Preixana,
Preixens,  Prullans,  Puiggròs,  Puigverd  d’Agramunt,  Puigverd  de  Lleida,  Rialp,  Ribera  d’Ondara,  Ribera
d’Urgellet, Riner, Riu de Cerdanya, Rosselló, Salàs de Pallars, Sanaüja, Sant Esteve de la Sarga, Sant Guim
de Freixenet,  Sant  Guim de la  Plana,  Sant  Llorenç  de Morunys,  Sant  Martí  de Riucorb,  Sant  Ramon,
Sarroca de Bellera, Sarroca de Lleida, Senterada, la Sentiu de Sió, Seròs, Sidamon, el Soleràs, Solsona,
Soriguera, Sort, Soses, Sudanell, Sunyer, Talarn, Talavera, Tàrrega, Tarrés, Tarroja de Segarra, Térmens,
Tírvia,  Tiurana,  Torà,  els  Torms, Tornabous,  la  Torre  de Cabdella,  Torrebesses,  Torrefarrera,  Torrefeta  i
Florejacs,  Torregrossa,  Torrelameu,  Torres  de Segre,  Torre-serona,  Tremp,  Vall  de Boí,  Vall  de Cardós,
Vallbona de les Monges, Vallfogona de Balaguer, les Valls d’Aguilar, les Valls de Valira, la Vansa i Fórnols,
Verdú, Vielha e Mijaran, Vilagrassa, Vilaller, Vilamòs, Vilanova de l’Aguda, Vilanova de la Barca, Vilanova de
Bellpuig, Vilanova de Meià, Vilanova de Segrià, el Vilosell, Vila-sana i Vinaixa.

● Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici de 2018:
Abella de la Conca, Àger, Agramunt, Aitona, els Alamús, Alàs i Cerc, l’Albagés, Albatàrrec, Albesa, l’Albi,
Alcanó, Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Algerri, Alguaire, Alins, Almacelles, Almatret, Almenar, Alòs de
Balaguer, Alpicat, Alt Aneu, Naut Aran, Anglesola, Arbeca, Arres, Arsèguel, Artesa de Segre, Aspa, Avellanes
i  Santa  Linya,  Baix  Pallars,  Balaguer,  Barbens,  la  Baronia  de  Rialb,  Bassella,  Bausen,  Belianes,
Bellaguarda, Bellcaire d’Urgell, Bell-lloc d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Bellpuig, Bellver de Cerdanya, Bellvís,
Benavent  de  Segrià,  Biosca,  es  Bòrdes,  les  Borges  Blanques,  Bossòst,  Bovera,  Cabanabona,  Cabó,
Camarasa, Canejan, Castell de Mur, Castellar de la Ribera, Castelldans, Castellnou de Seana, Castelló de
Farfanya, Castellserà, Cava, Cervera, Cervià de les Garrigues, Ciutadilla, Clariana de Cardener, el Cogul,
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Coll de Nargó, la Coma i la Pedra, Conca de Dalt, Corbins, Cubells, l’Espluga Calba, Espot, Estamariu,
Estaràs, Esterri  d’Àneu, Esterri  de Cardós, Farrera, Fígols i  Alinyà, la Floresta, Fondarella, Foradada, la
Fuliola, Fulleda, Gavet de la Conca, Gimenells i Pla de la Font, Golmés, Gósol, la Granadella, la Granja
d’Escarp, Granyanella, Granyena de les Garrigues, Granyena de Segarra, Guimerà, la Guingueta d’Àneu,
Guissona, Guixers, Isona i Conca Dellà, Ivars de Noguera, Ivars d’Urgell, Ivorra, Josa i Tuixén, Juncosa,
Juneda, Les, Linyola, Lladorre, Lladurs, Llardecans, Llavorsí, Lles de Cerdanya, Llimiana, Llobera, Maials,
Maldà,  Massalcoreig,  Massoteres,  Menàrguens,  Miralcamp,  Mollerussa,  la  Molsosa,  Montellà  i  Martinet,
Montferrer i  Castellbò, Montgai,  Montoliu de Lleida, Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra, Nalec,
Navès, Odèn, Oliana,  Oliola,  Olius, les Oluges,  els Omellons, els  Omells de Na Gaia, Organyà, Os de
Balaguer, Ossó de Sió, Penelles, Peramola, Pinell del Solsonès, Pinós, els Plans de Sió, el Poal, la Pobla de
Cérvoles,  la Pobla de Segur,  Pont de Bar,  Pont  de Suert,  Ponts,  la Portella,  Prats  i  Sansor,  Preixana,
Preixens,  Prullans,  Puiggròs,  Puigverd  d’Agramunt,  Puigverd  de  Lleida,  Rialp,  Ribera  d’Ondara,  Ribera
d’Urgellet, Riner, Riu de Cerdanya, Rosselló, Salàs de Pallars, Sanaüja, Sant Esteve de la Sarga, Sant Guim
de Freixenet,  Sant  Guim de la  Plana,  Sant  Llorenç  de Morunys,  Sant  Martí  de Riucorb,  Sant  Ramon,
Sarroca  de  Bellera,  Sarroca  de Lleida,  Senterada,  la  Sentiu  de  Sió,  Seròs,  Seu  d’Urgell,  Sidamon,  el
Soleràs, Solsona, Soriguera, Sort, Soses, Sudanell, Sunyer, Talarn, Talavera, Tàrrega, Tarrés, Tarroja de
Segarra,  Térmens,  Tírvia,  Tiurana,  Torà,  els  Torms,  Tornabous,  la  Torre  de  Cabdella,  Torrebesses,
Torrefarrera, Torrefeta i Florejacs, Torregrossa, Torrelameu, Torres de Segre, Torre-serona, Tremp, Vall de
Boí, Vall de Cardós, Vallbona de les Monges, Vallfogona de Balaguer, les Valls d’Aguilar, les Valls de Valira,
la Vansa i Fórnols, Verdú, Vielha e Mijaran, Vilagrassa, Vilaller, Vilamòs, Vilanova de l’Aguda, Vilanova de la
Barca, Vilanova de Bellpuig, Vilanova de Meià, Vilanova de Segrià, el Vilosell, Vila-sana i Vinaixa.

● Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2018:
Castelló de Farfanya

Els  padrons  fiscals/llistes  cobratòries  s’exposen 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 estan a disposició dels interessats en la
corresponent oficina de recaptació i en els respectius ajuntaments.

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 President de l’Organisme Autònom de Gestió
i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida 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.

Lleida, 14 de setembre de 2018
El secretari general, Ramon Bernaus Abellana
El President. Per delegació, la vicepresidenta (Decret 2618 de 4 setembre de 2015), Maria Rosa Perelló i
Escoda
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ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS

Edicte d’aprovació de calendari 3a cobrança 2018

Període de recaptació en voluntària de la tercera cobrança de l’exercici 2018

L’article 15 de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció de l’Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm.
54, de 16 de març de 2018, estableix el calendari fiscal per a la recaptació en voluntària dels tributs de
notificació col·lectiva i cobrament periòdic que la Diputació de Lleida, a través de l’OAGRTL, té delegada la
gestió tributària i recaptatòria.

L’apartat tercer de l’article 15 estableix que el President de l’OAGRTL podrà modificar el calendari fiscal de
cada anualitat quan circumstàncies alienes a l’OAGRTL obliguin a variar les dates inicialment establertes.

Per tot això es fa públic per a general coneixement que del 21 de setembre al 23 de novembre de 2018
ambdós inclosos, s’efectuarà la recaptació en voluntària dels següents tributs, preus públics i ingressos de
dret públic de cobrament periòdic:

● Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica de l’exercici de 2018
Abella de la Conca, Àger, Agramunt, Aitona, els Alamús, Alàs i Cerc, l’Albagés, Albatàrrec, Albesa, l’Albi,
Alcanó, Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Algerri, Alguaire, Alins, Almacelles, Almatret, Almenar, Alòs de
Balaguer, Alpicat, Alt Aneu, Naut Aran, Anglesola, Arbeca, Arres, Arsèguel, Artesa de Segre, Aspa, Avellanes
i  Santa  Linya,  Baix  Pallars,  Balaguer,  Barbens,  la  Baronia  de  Rialb,  Bassella,  Bausen,  Belianes,
Bellaguarda, Bellcaire d’Urgell, Bell-lloc d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Bellpuig, Bellver de Cerdanya, Bellvís,
Benavent  de  Segrià,  Biosca,  es  Bòrdes,  les  Borges  Blanques,  Bossòst,  Bovera,  Cabanabona,  Cabó,
Camarasa, Canejan, Castell de Mur, Castellar de la Ribera, Castelldans, Castellnou de Seana, Castelló de
Farfanya, Castellserà, Cava, Cervera, Cervià de les Garrigues, Ciutadilla, Clariana de Cardener, el Cogul,
Coll de Nargó, la Coma i la Pedra, Conca de Dalt, Corbins, Cubells, l’Espluga Calba, Espot, Estamariu,
Estaràs, Esterri  d’Àneu, Esterri  de Cardós, Farrera, Fígols i  Alinyà, la Floresta, Fondarella, Foradada, la
Fuliola, Fulleda, Gavet de la Conca, Gimenells i Pla de la Font, Golmés, Gósol, la Granadella, la Granja
d’Escarp, Granyanella, Granyena de les Garrigues, Granyena de Segarra, Guimerà, la Guingueta d’Àneu,
Guissona, Guixers, Isona i Conca Dellà, Ivars de Noguera, Ivars d’Urgell, Ivorra, Josa i Tuixén, Juncosa,
Juneda, Les, Linyola, Lladorre, Lladurs, Llardecans, Llavorsí, Lles de Cerdanya, Llimiana, Llobera, Maials,
Maldà,  Massalcoreig,  Massoteres,  Menàrguens,  Miralcamp,  Mollerussa,  la  Molsosa,  Montellà  i  Martinet,
Montferrer i  Castellbò, Montgai,  Montoliu de Lleida, Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra, Nalec,
Navès, Odèn, Oliana,  Oliola,  Olius, les Oluges,  els Omellons, els  Omells de Na Gaia, Organyà, Os de
Balaguer, Ossó de Sió, Penelles, Peramola, Pinell del Solsonès, Pinós, els Plans de Sió, el Poal, la Pobla de
Cérvoles,  la Pobla de Segur,  Pont de Bar,  Pont  de Suert,  Ponts,  la Portella,  Prats  i  Sansor,  Preixana,
Preixens,  Prullans,  Puiggròs,  Puigverd  d’Agramunt,  Puigverd  de  Lleida,  Rialp,  Ribera  d’Ondara,  Ribera
d’Urgellet, Riner, Riu de Cerdanya, Rosselló, Salàs de Pallars, Sanaüja, Sant Esteve de la Sarga, Sant Guim
de Freixenet,  Sant  Guim de la  Plana,  Sant  Llorenç  de Morunys,  Sant  Martí  de Riucorb,  Sant  Ramon,
Sarroca de Bellera, Sarroca de Lleida, Senterada, la Sentiu de Sió, Seròs, Sidamon, el Soleràs, Solsona,
Soriguera, Sort, Soses, Sudanell, Sunyer, Talarn, Talavera, Tàrrega, Tarrés, Tarroja de Segarra, Térmens,
Tírvia,  Tiurana,  Torà,  els  Torms, Tornabous,  la  Torre  de Cabdella,  Torrebesses,  Torrefarrera,  Torrefeta  i
Florejacs,  Torregrossa,  Torrelameu,  Torres  de Segre,  Torre-serona,  Tremp,  Vall  de Boí,  Vall  de Cardós,
Vallbona de les Monges, Vallfogona de Balaguer, les Valls d’Aguilar, les Valls de Valira, la Vansa i Fórnols,
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Verdú, Vielha e Mijaran, Vilagrassa, Vilaller, Vilamòs, Vilanova de l’Aguda, Vilanova de la Barca, Vilanova de
Bellpuig, Vilanova de Meià, Vilanova de Segrià, el Vilosell, Vila-sana i Vinaixa.

● Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici de 2018
Abella de la Conca, Àger, Agramunt, Aitona, els Alamús, Alàs i Cerc, l’Albagés, Albatàrrec, Albesa, l’Albi,
Alcanó, Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Algerri, Alguaire, Alins, Almacelles, Almatret, Almenar, Alòs de
Balaguer, Alpicat, Alt Aneu, Naut Aran, Anglesola, Arbeca, Arres, Arsèguel, Artesa de Segre, Aspa, Avellanes
i  Santa  Linya,  Baix  Pallars,  Balaguer,  Barbens,  la  Baronia  de  Rialb,  Bassella,  Bausen,  Belianes,
Bellaguarda, Bellcaire d’Urgell, Bell-lloc d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Bellpuig, Bellver de Cerdanya, Bellvís,
Benavent  de  Segrià,  Biosca,  es  Bòrdes,  les  Borges  Blanques,  Bossòst,  Bovera,  Cabanabona,  Cabó,
Camarasa, Canejan, Castell de Mur, Castellar de la Ribera, Castelldans, Castellnou de Seana, Castelló de
Farfanya, Castellserà, Cava, Cervera, Cervià de les Garrigues, Ciutadilla, Clariana de Cardener, el Cogul,
Coll de Nargó, la Coma i la Pedra, Conca de Dalt, Corbins, Cubells, l’Espluga Calba, Espot, Estamariu,
Estaràs, Esterri  d’Àneu, Esterri  de Cardós, Farrera, Fígols i  Alinyà, la Floresta, Fondarella, Foradada, la
Fuliola, Fulleda, Gavet de la Conca, Gimenells i Pla de la Font, Golmés, Gósol, la Granadella, la Granja
d’Escarp, Granyanella, Granyena de les Garrigues, Granyena de Segarra, Guimerà, la Guingueta d’Àneu,
Guissona, Guixers, Isona i Conca Dellà, Ivars de Noguera, Ivars d’Urgell, Ivorra, Josa i Tuixén, Juncosa,
Juneda, Les, Linyola, Lladorre, Lladurs, Llardecans, Llavorsí, Lles de Cerdanya, Llimiana, Llobera, Maials,
Maldà,  Massalcoreig,  Massoteres,  Menàrguens,  Miralcamp,  Mollerussa,  la  Molsosa,  Montellà  i  Martinet,
Montferrer i  Castellbò, Montgai,  Montoliu de Lleida, Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra, Nalec,
Navès, Odèn, Oliana,  Oliola,  Olius, les Oluges,  els Omellons, els  Omells de Na Gaia, Organyà, Os de
Balaguer, Ossó de Sió, Penelles, Peramola, Pinell del Solsonès, Pinós, els Plans de Sió, el Poal, la Pobla de
Cérvoles,  la Pobla de Segur,  Pont de Bar,  Pont  de Suert,  Ponts,  la Portella,  Prats  i  Sansor,  Preixana,
Preixens,  Prullans,  Puiggròs,  Puigverd  d’Agramunt,  Puigverd  de  Lleida,  Rialp,  Ribera  d’Ondara,  Ribera
d’Urgellet, Riner, Riu de Cerdanya, Rosselló, Salàs de Pallars, Sanaüja, Sant Esteve de la Sarga, Sant Guim
de Freixenet,  Sant  Guim de la  Plana,  Sant  Llorenç  de Morunys,  Sant  Martí  de Riucorb,  Sant  Ramon,
Sarroca  de  Bellera,  Sarroca  de Lleida,  Senterada,  la  Sentiu  de  Sió,  Seròs,  Seu  d’Urgell,  Sidamon,  el
Soleràs, Solsona, Soriguera, Sort, Soses, Sudanell, Sunyer, Talarn, Talavera, Tàrrega, Tarrés, Tarroja de
Segarra,  Térmens,  Tírvia,  Tiurana,  Torà,  els  Torms,  Tornabous,  la  Torre  de  Cabdella,  Torrebesses,
Torrefarrera, Torrefeta i Florejacs, Torregrossa, Torrelameu, Torres de Segre, Torre-serona, Tremp, Vall de
Boí, Vall de Cardós, Vallbona de les Monges, Vallfogona de Balaguer, les Valls d’Aguilar, les Valls de Valira,
la Vansa i Fórnols, Verdú, Vielha e Mijaran, Vilagrassa, Vilaller, Vilamòs, Vilanova de l’Aguda, Vilanova de la
Barca, Vilanova de Bellpuig, Vilanova de Meià, Vilanova de Segrià, el Vilosell, Vila-sana i Vinaixa.

● Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2018
Castelló de Farfanya.

● Taxes municipals i ens públics, amb el detall següent:

MUNICIPI CONCEPTE ANY IMPORT

AGER ESCOMBRARIES 2018 62.982,00

ALBESA CEMENTIRI 2018 13.201,00

ESCOMBRARIES 2018 75.928,00

ALCANO AIGUA 1 SEM. 2018 10.378,16

ESCOMBR. 2 SEM. 2018 4.364,69

FESTES 2 SEM. 2018 7.200,00

ALGERRI CEMENTIRI 2018 3.408,00

ESCOMBR. 2 SEM. 2018 14.258,00

ALGERRI CLAVEGUERES 2018 2.694,00

ALMACELLES CEMENTIRI 2018 22.977,50
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ESCOMBR. 2 SEM. 2018 176.282,19

CLAVEGUERES 2018 92.804,40

ALOS DE BALAGUER AIGUA 1 SEM. 2018 7.317,62

ESCOMBR. 1 SEM. 2018 4.200,00

ALPICAT CEMENTIRI 2018 7.203,00

ANGLESOLA AIGUA 1 TRIM. 2018 22.828,58

AIGUA 2 TRIM. 2018 24.461,25

ARBECA GUALS 2018 3.968,00

ARTESA DE SEGRE GUALS 2018 9.735,80

AVELLANES I SANTA LINYA AIGUA 2 SEM. 2017 28.049,39

BAIX PALLARS AIGUA 1 SEM. 2018 28.808,38

CLAVEGUERES 2018 9.550,00

BARONIA DE RIALB ESCOMBRARIES 2018 11.100,00

CLAVEG. 2 SEM. 2018 2.164,00

VALL DE BOI AIGUA 2018 345.039,07

BAUSEN AIGUA 2018 7.465,00

BELLCAIRE D’URGELL CEMENTIRI 2018 3.852,80

ESCOMBRARIES 2018 73.131,88

BELL.LLOC D’URGELL ESCOMBRARIES 2018 141.140,31

BELLPUIG CEMENTIRI 2018 13.675,00

ESCOMBRARIES 2018 228.042,05

BOSSOST AIGUA 2018 73.623,80

OCUPACIÓ SOL 2018 13.371,90

BOVERA ESCOMBRARIES 2018 16.319,60

CABANABONA ESCOMBRARIES 2018 5.224,00

CABO AIGUA 2017 11.262,17

CAMARASA ESCOMBRARIES 2018 48.335,70

CLAVEGUERES 2018 17.525,68

CASTELLNOU SEANA AIGUA 1 SEM. 2018 23.482,48

CLAVEGUERES 2018 8.134,39

CASTELLÓ DE FARFANYA AIGUA 2 SEM. 2018 13.830,21

ESCOMBR. 2 SEM. 2018 16.091,00

CLAVEGUERES 2018 5.602,03

COGUL, EL CEMENTIRI 2018 1.896,30

ESCOMBRARIES 2018 10.113,00

CLAVEGUERES 2018 2.475,00

COLL DE NARGO AIGUA 1 TRIM. 2018 14.006,06

CORBINS CEMENTIRI 2018 4.485,00

ESCOMBRARIES 2018 53.335,16

CUBELLS CEMENTIRI 2018 3.383,85

ESCOMBRARIES 2018 23.447,00

CLAVEGUERES 2018 4.832,00

ESPLUGA CALBA, L’ ESCOMBRARIES 2018 22.516,76
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FIGOLS I ALINYA AIGUA 2015 22.566,02

FULIOLA, LA CEMENTIRI 2018 5.285,00

ESCOMBRARIES 2018 53.600,00

CLAVEGUERES 2018 13.240,00

GUALS 2018 1.440,00

FULLEDA CEMENTIRI 2018 625,04

ESCOMBRARIES 2018 4.144,00

CLAVEGUERES 2018 649,08

GOSOL ESCOMBR. 2 SEM. 2018 22.843,05

GRANADELLA AIGUA 1 TRIM. 2018 21.529,64

AIGUA 2 TRIM. 2018 19.912,62

ESCOMBR. 1 SEM. 2018 16.718,00

GRANJA D’ESCARP, LA ESCOMBRARIES 2018 42.543,90

GUIXERS AIGUA 1 TRIM. 2018 290,53

IVARS DE NOGUERA AIGUA 1 SEM. 2018 8.944,61

ESCOMBR. 2 SEM. 2018 8.460,00

JUNEDA ESCOMBRARIES 2018 220.696,50

OCUPACIO SOL 2018 667,08

LLES DE CERDANYA AIGUA 2018 13.949,30

ESCOMBRARIES 2018 61.203,24

MALDA CEMENTIRI 2018 1.830,00

ESCOMBRARIES 2018 14.105,00

CLAVEGUERES 2018 6.996,00

MIRALCAMP GUALS 2018 420,70

MOLLERUSSA CEMENTIRI 2018 37.698,08

ESCOMBRARIES 2018 656.949,33

CLAVEGUERES 2018 235.635,65

GUALS 2018 92.857,90

MONTELLA I MARTINET CEMENTIRI 2018 2.718,00

ESCOMBRARIES 2018 57.439,50

MONTGAI AIGUA 1 SEM. 2018 40.386,40

OMELLONS, ELS CEMENTIRI 2018 1.087,81

CLAVEGUERES 2018 3.828,00

CONCA DE DALT AIGUA 2015 39.375,81

POBLA DE CÉRVOLES, LES ESCOMBRARIES 2018 5.855,70

PORTELLA, LA CEMENTIRI 2018 3.005,00

ESCOMBRARIES 2018 21.846,77

CLAVEGUERES 2018 1.796,99

PRATS I SANSOR CEMENTIRI 2018 261,87

ESCOMBRARIES 2018 50.571,00

PREIXANA ESCOMBR. 2 SEM. 2018 16.868,87

PREIXENS ESCOMBR. 2 SEM. 2018 15.420,55
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PRULLANS CEMENTIRI 2018 2.148,46

ESCOMBRARIES 2018 28.531,01

PUIGVERD AGRAMUNT AIGUA 3 QUATRIM. 2017 5.536,17

CEMENTIRI 2018 2.040,00

ESCOMBRARIES 2018 8.393,00

PUIGVERD AGRAMUNT CLAVEGUERES 2018 3.630,00

PUIGVERD DE LLEIDA CEMENTIRI 2018 7.180,00

RINER ESCOMBRARIES 2018 3.573,32

SANAUJA CEMENTIRI 2018 2.335,00

SANT LLORENÇ MORUNYS ESCOMBRARIES 2018 113.724,07

CLAVEGUERES 2018 30.471,66

SANT MARTI RIUCORB AIGUA 1 SEM. 2018 44.888,60

CEMENTIRI 2018 2.835,00

ESCOMBRARIES 2018 25.180,00

SENTIU DE SIÓ, LA ESCOMBR. 2 SEM. 2018 14.897,00

SIDAMON AIGUA 1 SEM. 2018 19.882,35

CEMENTIRI 2018 2.790,00

CLAVEGUERES 2018 2.988,00

SOLSONA GUALS 2018 22.037,50

SORIGUERA AIGUA 2018 37.232,74

CEMENTIRI 2018 1.120,00

CLAVEGUERES 2018 4.692,00

SORT AIGUA 1 SEM. 2018 85.188,89

GUALS 2018 20.566,00

OCUPACIO SOL 2018 16.911,90

SOSES CEMENTIRI 2018 8.480,00

ESCOMBRARIES 2018 91.207,04

SUDANELL CEMENTIRI 2018 4.610,20

ESCOMBR. 2 SEM 2018 19.330,00

CLAVEGUERES 2018 9.292,14

FESTES 2018 15.380,00

SUNYER ESCOMBRARIES 2018 15.580,00

TARRES AIGUA 1 QUADR. 2018 9.655,12

CEMENTIRI 2018 1.320,00

CLAVEGUERES 2018 1.425,00

TORA CEMENTIRI 2018 10.721,00

GUALS 2018 6.585,88

OCUPACIO SOL 2018 2.247,18

TORRE DE CABDELLA AIGUA CANON 2018 53.552,06

CLAVEGUERES 2018 8.006,15

TORREFARRERA CEMENTIRI 2018 8.250,00
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ESCOMBRARIES 2018 238.641,00

TORRELAMEU CEMENTIRI 2018 3.465,00

ESCOMBRARIES 2018 55.130,00

CLAVEGUERES 2018 12.067,88

TORRES DE SEGRE AIGUA 2018 144.360,14

TORRE-SERONA ESCOMBRARIES 2018 16.130,00

VALLBONA DE LES MONGES AIGUA 1 SEM. 2018 10.060,77

CLAVEG. 1 SEM. 2018 4.076,49

VALLFOGONA BALAGUER AIGUA 1 SEM. 2018 84.117,80

ESCOMBRARIES 2018 97.878,69

VALLFOGONA BALAGUER CLAVEGUERES 2018 8.974,80

VALLS D’AGUILAR, LES AIGUA 1 SEM. 2018 6.693,54

VALLS VALIRA, LES AIGUA 2018 27.603,04

VIELHA E MIJARAN SUBM. AIGUA 2018 210.027,99

AIGUA CANON 2018 417.456,93

VILALLER AIGUA 2018 48.457,14

VILAMOS AIGUA 2018 12.513,61

VILANOVA DE L’AGUDA ESCOMBRARIES 2018 10.550,00

VILANOVA DE LA BARCA CEMENTIRI 2018 5.579,00

ESCOMBRARIES 2018 45.938,42

VILANOVA DE BELLPUIG ESCOMB. 2 SEM. 2018 33.008,02

VILANOVA DE SEGRIA CEMENTIRI 2018 6.259,00

CLAVEGUERES 2018 7.975,00

VILOSELL, EL CEMENTIRI 2018 1.080,96

CLAVEGUERES 2018 4.603,50

VINAIXA CEMENTIRI 2018 3.230,00

ENT. DESCENT. DE GERB AIGUA 1 SEM. 2018 16.626,29

ESCOMBR. 2 SEM. 2018 22.175,00

ENT. DESCENT. DE FONTLLONGA ESCOMBRARIES 2018 5.612,00

CLAVEGUERES 2018 1.065,00

CONSELL COM. SEGARRA ESCOMB. 2 SEM. 2018 787.956,84

MANCON. ALT URGELL MERIDION. ESCOMB. 2 SEM. 2018 230.771,50

COM.REGANTS ARAMUNT QUOT. REGANTS 2018 3.406,69

COM.REGANTS SEGRIA SUD Q.REGAN.2 QUAD. 2018 109.668,75

COM.REGAN.TORRE-SERONA QUOT. REGANTS 2018 18.473,49

C.R.PINYANA ROSSELLO QUOT. REGANTS 2018 28.673,09

C.REG. ARAGO ROSSELLO QUOT. REGANTS 2018 119.847,80

TOTAL 7.332.335,31

Sistema de pagament
El sistema de recaptació en voluntària és, única i exclusivament, a través de les entitats col·laboradores que
ha  fixat  l’OAGRTL,  que  en  el  cas  de  rebuts  de  cobrament  periòdic  són  totes  les  entitats  bancàries
instal·lades a la província de Lleida, que voluntàriament prestin aquest servei. El pagament es realitzarà
mitjançant la presentació, en qualsevol de les entitats col·laboradores, del  document cobratori  que serà
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expedit  per  l’Organisme Autònom.  El  document  cobratori  serà  tramés per  correu  al  domicili  fiscal  dels
contribuents o podrà ser recollit en qualsevol oficina de recaptació de l’OAGRTL. La no recepció per correu
del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del
període fixat anteriorment.

El pagament efectuat directament a l’OAGRTL, mitjançant xec bancari, transferència, gir postal o qualsevol
altre sistema no autoritzat, no alliberarà al deutor de la seva obligació de pagament, sense perjudici de les
responsabilitats en que pugui incórrer el perceptor indegut.

Pagaments domiciliats
Data prevista de càrrec: 31 d’octubre de 2018.

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.

Pagament telemàtic
De conformitat amb allò que preveu l’article 36 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el
Reglament General de Recaptació, es podrà realitzar el pagament per qualsevol d’aquests mitjans:

Per targeta, de crèdit o dèbit, en qualsevol caixer de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa).

Pels usuaris del servei “Línia Oberta” de “la Caixa”.

Pels usuaris del Servei de Banca Electrònica del Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria

A través de l’Oficina Virtual de l’OAGRTL en l’adreça següent: https://ov.oagrtl.cat/

Pagament presencial, llocs de pagament
En qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores següents:
Abanca
Ibercaja
Españaduero Grupo Unicaja
Caixabank
Deutsche Bank
Banesto
B Santander
Barclays Bank
Banco Popular
Banc Sabadell
Bankinter
BBVA
Banco Mare Nostrum
Bankia
Cr Burgos
C. Guissona
Bantierra

Terminis i recàrrecs
Pagament en voluntària: del 21 de setembre al 23 de novembre de 2018.

Recàrrecs (article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària)
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Del  5% sobre el  principal  si  el  pagament  s’efectua entre el  dia 24 de novembre de 2018 i  la  data  de
notificació de la providència de constrenyiment.

Del  10% sobre el  principal  si  el  pagament  s’efectua  entre  la  data  de notificació  de la  providència  de
constrenyiment i els terminis establerts en dita providència.

Del 20% sobre el principal i interessos de demora (3,75% per l’exercici 2017) sobre el principal, a comptar
des del dia 24 de novembre de 2018 fins a la data de pagament si aquest no es realitza en els terminis
abans indicats.

Lleida, 14 de setembre de 2018
El president, Joan Reñé i Huguet
El secretari general, Ramon Bernaus Abellana
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Número de registre 6677

CONSORCI DE L’ESTANY D’IVARS I VILA-SANA

Edicte d’aprovació de ratificació del Decret 90/2018, d’aprovació dels convenis de formació i experiència del
programa Fem Ocupació per a Joves

El Consell General del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana en sessió realitzada el dia 12 de setembre de
2018, va aprovar la proposta al Consell General de ratificació del Decret 90/2018, d’aprovació dels convenis
de formació i experiència del programa Fem Ocupació per a Joves.

Es fa públic per a general coneixement d’acord amb el que s’estableix a l’article 112 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i d’acord amb l’art.
48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Mollerussa, 13 de setembre de 2018
El president, executiu, Joan Trull i Borràs
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