21 DE SETEMBRE DE 2010

emès per la Comissió Especial de Comptes, queden exposats al
públic a la Secretaria d’aquest Ajuntament durant un termini de
quinze dies. Durant aquest termini i vuit dies mes, es podran
formular les objeccions que es considerin oportunes.
Torre-Serona, 30 d’agost de 2010
L’alcalde, Enric Colom Sandiumenge
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De conformitat amb l’article 44.2 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, es fa pública la revocació de la delegació de les
atribucions de l’Alcaldia, per haver cessat els motius d’absència,
segons Resolució de l’Alcaldia núm. 46/2010, adoptada el 10 de
setembre 2010.
La Seu d’Urgell, 10 de setembre de 2010
L’alcalde, Pere Artigues Alrich
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AJUNTAMENT DE VILALLER
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

A) DESPESES
Capítol 1. Despeses de personal................................................................262.776,41
Capítol 2. Compra de béns corrents i de servei ......................................1.287.121,76
Capítol 3. Interessos dels crèdits..................................................................21.697,17
Capítol 4. Transferències corrents ................................................................21.476,47
Capítol 6. Inversions reals ............................................................................40.000,00
Capítol 9. Amortització de crèdits ...............................................................126.218,51
Total..........................................................................................................1.759.290,32

B) INGRESSOS

AJUNTAMENT DE LES VALLS DE VALIRA
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Aquest Ajuntament, mitjançant els Acords tot seguit referenciats,
ha aprovat els projectes següents:
Junta de Govern Local de data 5 de març de 2010 “Construcció
d’un aparcament soterrat a l’entorn dels edificis d’ADIGSA i
urbanització de la plaça Polivalent”
Ple del dia 19 de desembre de 2008 “Millora dels serveis bàsics
dels carrers adjacents als habitatges d’ADIGSA”
Desenvolupat el procés per a l’adjudicació de les anteriors obres,
per Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2010, es va
aprovar l’adjudicació provisional del contracte de les referides
obres.
El referit acord es va fer públic mitjançant el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament en data 12/07/2010.
L’empresa adjudicatària, ha donat compliment als requeriments
que constaven a l’Acord d’adjudicació provisional, això és la
constitució de la fiança en la forma següent:
Aval de Compañía de Seguros y Reaseguros de Crédito y
Caución SA, CIF A28008795, import 40.334,46 euros i número
de Registre 4.015.646.
Per Decret de l’Alcaldia número 6/2010 de data 27/07/2010 es va
adoptar l’acord d’ elevar a definitiva l’adjudicació provisional
esmentada així com autoritzar a la cancel·lació de les fiances
provisionals constituïdes tot autoritzant la seva devolució.
Els termes de l’adjudicació han estat publicats al perfil del
contractant al qual es pot accedir mitjançant la pàgina:
www.altaribagorça.cat.
L’alcalde-president, Jaume Monsó i Alós
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MANCOMUNITAT D’ESCOMBRARIES
DE L’URGELLET
ANUNCI
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PRES-2010/004.
La Comissió Gestora de la Mancomunitat d’Escombraries de
l’Urgellet, en sessió de 12-7-2010, va aprovar inicialment el
pressupost per al 2010. Atès que durant el període d’exposició al
públic no s’hi ha presentat al·legacions, ha quedat aprovat
definitivament de forma automàtica. En compliment del que
disposa l’article 169 del Text refós la Llei reguladora de les
hisendes locals, es publica el seu resum per capítols.

Capítol 3. Taxes i altres ingressos ...........................................................1.693.688,02
Capítol 4. Transferències corrents ................................................................24.000,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials....................................................................1.602,30
Capítol 7. Transferències de capital..............................................................40.000,00
Total..........................................................................................................1.759.290,32

Recursos: Contra l’acte anterior, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar alternativament, des del dia
següent al de la notificació de l’acord, els recursos següents:
- Potestatiu de reposició davant de la Comissió Gestora en el
termini d’un mes.
- Contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós de Lleida
en el termini de dos mesos.
Si transcorregut el termini d’un mes des de la data d’interposició
del recurs potestatiu de reposició no s’ha notificat la resolució,
quedarà desestimat per silenci administratiu i hi haurà un termini
de sis mesos per a presentar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós de Lleida.
La Seu d’Urgell, 13 de setembre de 2010
El president, Jordi Calvet Vila
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO
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Ejecución núm. 68/2010
Parte ejecutante: Miguel Ramon Mitjans Torrent
Parte ejecutada: Manyet Excavacions S.L.
Principal: 9.817,04 euros
Intereses provisionales: 981,70 euros
Costas provisionales: 981,70 euros
Por esta cédula, dictada en méritos de lo acordado en el proceso
de ejecución número 68/10, instruido por este Juzgado de lo
Social número 2 de Lleida a instancia de Miguel Ramon Mitjans
Torrent contra Manyet Excavacions S.L. se notifica a, Manyet
Excavacions S.L. en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la
resolución dictada en el indicado proceso, cuyo tenor literal en su
parte dispositiva dice:
DECRETO
En Lleida, a 1 septiembre de 2010
PARTE DISPOSITIVA
Procede declarar al ejecutado Manyet Excavacions S.L. en
situación de insolvencia legal por importe de 9.817,04 euros de
principal Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional, y procédase al archivo de las actuaciones previa
anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del/de la
ejecutado/a.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de
reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado, no
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá de interponerse por escrito en el plazo de cinco días
hábiles contados desde el siguiente a su notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin

