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AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
EDICTE 2288

Es fa públic per a general coneixement que per Decret d’Alcaldia
número 06/2009, de 20 de febrer 2009, s’ha aprovat el calendari
fiscal de recaptació, en voluntària, dels impostos i taxes
corresponent a l’exercici 2009, establint-se els següents períodes:
Períodes voluntaris de pagament
· Impost de vehicles de tracció mecànica
Des del 15-3-2009 al 15-5-2009.
· Taxa recollida d’escombraries
Primer pagament semestral: des de l’1-5-2009 fins a l’1-7-2009.
Segon pagament semestral: des de l’1-10-2009 fins a l’1-12-
2009.
· Taxa clavegueram, conservació de cementiri, guals
Des de l’1-10-2009 fins a l’1-12-2009.
Lloc de pagament
Es realitzarà a les entitats bancàries on estiguin domiciliats els
rebuts. Per als no domiciliats a les oficines de la Entitat Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, oficina 0528, en horaris
d’oficina i durant els períodes indicats. 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.
Període executiu
Finalitzat el període voluntari d’ingrés, s’inicia el procediment
administratiu de constrenyiment pels rebuts no satisfets que
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment, així com
els interessos de demora i les despeses que s’acreditin fins a la
data del seu ingrés, d’acord amb el que preveu la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària i el Reglament general de
recaptació.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5%
fins que no hagi estat notificada la providència de
constrenyiment. Notificada aquesta s’exigirà el recàrrec d’apremi
reduït que serà del 10% de l’import del deute no ingressat,
sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en
la providència de constrenyiment. Transcorregut el termini de
pagament una vegada notificada la providència sense que aquest
s’hagi realitzat, el recàrrec serà del 20% de l’import del deute no
ingressat més els interessos de demora.
Recursos
Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs locals, podrà
interposar-se per part dels interessats recurs de reposició previ al
contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de
la Província, davant el mateix Òrgan que l’ha dictat. L’esmentat
recurs s’entendrà presumptament desestimat pel transcurs del
termini d’un altre mes des de la seva interposició, sense que es
notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu 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 el recurs
de reposició s’hagi d’entendre desestimat presumptament.
Ivars d’Urgell, 20 de febrer de 2009
L’alcalde, Ramon M. Guiu Pujol

AJUNTAMENT DE JUNEDA
ANUNCI 1838

Atès la necessitat de crear nous llocs de treball en la Corporació,
com a conseqüència de la prestació de nous serveis i la millora i
ampliació dels que s’estan prestant actualment.

En compliment del que disposa l’article 126 del Reial Decret
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i l’article 291 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, el
Ple de la Corporació, en sessió del dia 5 de febrer de 2009, va
adoptar el següent acord:
Primer. Crear els següents llocs de treball en la plantilla orgànica
de la Corporació:
- Un lloc de treball a jornada completa catalogat de personal
laboral, en la categoria d’educador/a infantil, dins el grup C1.
- Un lloc de treball a jornada completa catalogat de personal
laboral, en la categoria de peó de neteja d’edificis municipals,
dins el grup AP.
- Un lloc de treball en el Patronat Municipal Residència Avis a
jornada completa, que estarà catalogat de personal laboral en la
categoria de tècnic administratiu, dins el grup C1.
- Un lloc de treball en el Patronat Municipal Residència Avis a
jornada completa, que estarà catalogat de personal laboral en la
categoria de tècnic d’animació, dins el grup C1.
Segon. Amortitzar un lloc de treball en el Patronat Municipal
Residència Avis corresponent a una plaça d’auxiliar d’animació.
Tercer. Donar publicitat d’aquest acord per mitjà de la seva
publicació en el DOGC i BOP, així com comunicar-ho a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
Juneda, 12 de febrer de 2009
L’alcalde, Antoni Villas i Miranda

AJUNTAMENT DE JUNEDA
ANUNCI 2309
L’Ajuntament en Ple, en sessió de data 5 de febrer de 2009, de
conformitat amb les disposicions establertes la Llei 30/2007, de
31 d’octubre, de contractes del sector públic, va autoritzar la
convocatòria de la licitació pública per a l’adjudicació del
contracte d’obres del Projecte de construcció Centre Cultural
Musical, inclòs al Pla Estatal d’Inversió Local. Simultàniament i
d’acord amb l’article 277.1 de la LMRLC s’exposa al públic el
plec de clàusules administratives particulars pel termini de 10
dies hàbils, a l’efecte de presentació de reclamacions.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Juneda
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte
a) Execució de l’obra: Projecte de construcció Centre Cultural
Musical
b) Municipi d’execució: Juneda
c) Termini d’execució: set mesos
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent, d’acord amb el Reial Decret Llei 9/2008
b) Procediment: obert
4. Pressupost base de la licitació
En lletra: tres-cents vint-i-cinc mil nou-cents vuitanta-cinc euros
amb vint-i-sis cèntims d’euro.
En número: 325.985,26 euros.
Aquest preu no inclou l’impost sobre el valor afegit (IVA).
5. Garanties
a) Provisional: 3% del pressupost de contracta, exclòs l’IVA
b) Definitiva: 5% del pressupost d’adjudicació del contracte,
exclòs l’IVA
6. Classificació empresarial
Grup: C; subgrup: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; categoria: D.
7. Informació i obtenció de documentació
a) Entitat: Ajuntament de Juneda
b) Telèfon: 973 150 014
c) Pàgina web municipal: http://www.juneda.cat. “Perfil del
Contractant”



d) Els documents als qual podran tenir accés els licitadors
interessats, mitjançant format PDF, seran els següents:
- El Plec de clàusules administratives particulars.
- El Projecte de les obres o documentació tècnica.
- L’anunci de convocatòria de la licitació.
8. Requisits específics del contractista
Els establerts en el Plec de clàusules administratives particulars.
9. Criteris per a l’adjudicació del contracte
a) Millores en l’espai exterior, instal·lacions, acabats interiors,
mobiliari, increment de garantia i altres, de 0 a 65 punts
b) Personal a ocupar en la execució del contracte, tenint en
compte la ma d’obra contractada i la ma d’obra nova que s’haurà
de contractar, de 0 a 30 punts
c) Memòria descriptiva del procés constructiu, de 0 a 5 punts
10. Presentació de proposicions
Els licitadors han de presentar les proposicions a les oficines de
l’Ajuntament de Juneda, de les 9.00 hores a les 13.00 hores, de
dilluns a divendres. La data límit de la presentació és de tretze
dies (13) naturals (es computen diumenges i festius) posteriors al
de la publicació de l’anunci en el BOP de Lleida. Si l’esmentat
dia final fos dissabte o festiu en el municipi, el termini finalitzarà
el primer dia hàbil posterior. La recepció de documentació es
clourà a les 13.00 hores del darrer dia hàbil.
11. Qualificació de la documentació, obertura i examen de
proposicions
L’acte de qualificació de la documentació no tindrà lloc en acte
públic i es realitzarà el primer dia hàbil següent al termini de
finalització de presentació de proposicions, i si aquest s’escau en
dissabte tindrà lloc el dilluns següent. Acte seguit es procedirà a
l’acte d’obertura de proposicions, si no es donen defectes
esmenables en la documentació.
12. Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis en els diaris i/o butlletins
oficials, seran a càrrec del contractista adjudicatari de les obres
en els termes previstos a l’article 75 del Reglament general i
sense que les mateixes puguin superar la quantitat de 800,00
euros.
Juneda, 20 de febrer de 2009
L’alcalde, Antoni Villas i Miranda

AJUNTAMENT DE LINYOLA
EDICTE 2206

Anunci de contractació d’una obra
L’Ajuntament de Linyola té previst executar les obres
d’urbanització dels carrers de l’entorn del poliesportiu ja que, per
resolució del secretari d’Estat de Cooperació Territorial de data
21 de gener de 2009, el seu finançament, per un import de
311.299,94 euros, ha estat autoritzat amb càrrec al Fons Estatal
de Inversió Local, creat pel Reial Decret-Llei 9/2008 de 28 de
novembre, pel qual es crea un Fons Estatal de Inversió Local i un
Fons Especial de l’Estat per a la dinamització de l’economia i
l’ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre al seu
finançament, i per aquest motiu es publica aquest anunci:
El Ple de l’Ajuntament de Linyola, en sessió extraordinària
celebrada el 19 de febrer de 2009, va aprovar l’expedient de
contractació de l’obres d’urbanització dels carrers de l’entorn del
poliesportiu, amb un pressupost d’execució per contracta de
311.299,94 euros, l’obertura del procediment l’adjudicació de
l’obra, el plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques i la documentació annexa a l’expedient i
la licitació de l’obra condicionada al cas que es presentin
reclamacions al plec de clàusules.
L’expedient s’exposa al públic pel termini de vint dies, a comptar
des de l’endemà de la última publicació d’aquest edicte als
butlletins oficials corresponents, a fi de ser consultat i de

presentar les al·legacions i reclamacions que s’estimin pertinents,
d’acord amb el previst a l’article 277.1 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de Règim local de Catalunya. Finalitzat el període
d’exposició pública, en cas de que no s’haguessin presentat
reclamacions, s’entendrà definitivament aprovat i, en cas de
presentar-se reclamacions, el Ple de la Corporació municipal les
resoldrà i aprovarà definitivament l’expedient.

DADES DE LA CONTRACTACIÓ
1. Entitat Adjudicadora: Ajuntament de Linyola.
2. Objecte del contracte
- Descripció de l’objecte: obres d’urbanització dels carrers de
l’entorn del poliesportiu.
- Lloc d’execució: carrers de l’entorn del poliesportiu municipal
de Linyola. 
- Termini d’execució: 6 mesos. 
3. Preu del contracte 
- Pressupost d’execució per contracta: 311.299,94 euros. 
- Valor estimat del contracte: 268.362,02 euros.
- Import de l’Impost sobre el Valor Afegit: 42.937,92 euros.
4. Procediment, criteris de selecció i adjudicació i tramitació
administrativa
- Procediment obert. 
- Valoració de les proposicions i determinació de l’oferta
econòmicament més avantatjosa: varis criteris directament
vinculats a l’objecte del contracte.
- Tramitació administrativa: urgent.
5. Requisits específics del contractista
Persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin afectades per una
prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica,
financera i tècnica o professional o, en els casos que s’estableixi,
es trobin degudament classificades.
Donada la quantia del contracte no és requisit indispensable que
l’empresari disposi de la classificació d’empresari però
l’empresari podrà justificar la solvència econòmica, financera i
tècnica o professional mitjançant la següent classificació:
- Grup: G (vials i pistes)
- Subgrup: 3 (ferms de formigó hidràulic)
- Categoria: D
Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules
administratives particulars.
6. Garanties
- Garantia provisional: 2% del pressupost del contracte (exclòs
l’IVA).
- Garantia definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació (exclòs
l’IVA).
7. Obtenció de documentació i informació
- Entitat: Ajuntament de Linyola
- Domicili: C/ Major núm. 7
- Localitat i codi postal: Linyola - 25240
- Telèfon: 973 575019 - Fax: 973 714333
- Horari: De 9 a 14 hores.
8. Presentació de proposicions
- Termini de presentació: 13 dies naturals comptats des del
següent al de la data de la última publicació de l’anunci de
licitació als butlletins oficials corresponents. Si l’últim dia del
termini fos dissabte o inhàbil aquest s’entendrà prorrogat al
primer dia hàbil següent. Si la documentació es tramet per correu,
per a declarar la seva admissió, l’empresari haurà de justificar la
data d’imposició de la tramesa de la documentació a l’oficina de
correus i anunciar a l’Ajuntament la remissió de l’oferta
mitjançant fax o telegrama, dins el termini assenyalat en l’apartat
anterior. Transcorregut 1 dia natural des de la data indicada sense
haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa.
- Horari: de 9 a 14 hores.
- Lloc de presentació: el que s’indica al punt 7.
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