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ADMINISTRACIÓN LOCAL
ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓ PROVINCIAL

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
EDICTE 5811

Aprovat pel Ple d’aquesta Diputació, en sessió ordinària de 19 de
juny de 2006, un expedient de modificació de crèdits del
pressupost ordinari de la Diputació, exercici 2006, en concepte
de suplements de crèdit, mitjançant aplicació dels romanent de
tresoreria disponible procedent de la liquidació del pressupost de
2005 i per minoració d’altres partides, per un import de
900.500,00 euros.
El que es fa públic, per mitjà d’aquest edicte, a fi que durant el
termini de quinze dies hàbils, pugui ésser examinat aquest
expedient al departament d’Intervenció, i arribat el cas, formular-
se les reclamacions que creguin oportunes els interessats
legítims, en virtut del disposat en l’article 169.1 del Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Real Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Lleida, 19 de juny de 2006
El president, Isidre Gavín i Valls
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

− ♦ −

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LLEIDA
EDICTE 5605

L’Ajuntament Plenari de la ciutat, en la sessió que va tenir lloc el
dia 31 de març de 2006, va aprovar inicialment la modificació
dels articles 2 i 8 de les “Normes de funcionament de la
Sindicatura Municipal de Greuges”.
Atès que durant el termini d’exposició al públic de l’acord i
l’expedient no s’ha presentat cap reclamació ni suggeriment i que
el mateix acord va preveure que en aquest supòsit esdevindria
definitiu, per Decret d’alcaldia del proppassat 2 de juny es va
resoldre considerar-ho definitiu, a tots els efectes, i procedir a la
publicació del text íntegre de la modificació en el BOP de Lleida
de conformitat a allò previst en els articles 49 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, LRBRL i 178 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
A tals efectes, es procedeix a la publicació del text definitiu dels
paràgrafs dels articles modificats de les “Normes de
funcionament de la Sindicatura Municipal de Greuges” de
l’Ajuntament de Lleida, números 2 (primer paràgraf) i número 8
(primer paràgraf).
a) El primer paràgraf de l’article 2n te la redacció següent:
“Article 2n. L’Ajuntament elegeix la persona que ha d’exercir el
càrrec de síndic/a de greuges de la Paeria per un període de cinc
anys, d’acord amb el procediment que s’estableix a l’article 5è.
El mandat del/la síndic/a només es podrà renovar per un altre
segon període de cinc anys, essent doncs, el límit total de mandat
el de deu anys”.
b) El primer paràgraf de l’article 8è queda redactat de la forma
següent:
“Article 8è. La condició de síndic de Greuges de la Paeria és
incompatible amb:
a) Qualsevol mandat representatiu de naturalesa pública

b) El compliment de funcions directives i l’afiliació en partits
polítics, en sindicats de treballadors i en Associacions
Empresarials
c) La condició de membres del Consell Consultiu de la
Generalitat o del Tribunal Constitucional.
d) Qualsevol càrrec polític de l’Estat, de les Comunitats
Autònomes o de les Entitats Locals
e) Qualsevol funció administrativa al servei de l’Ajuntament de
Lleida o de qualsevol dels seus organismes autònoms o ens
dependents
f) L’exercici de les carreres judicial, fiscal o militar
g) Qualsevol activitat professional, mercantil o laboral que
comporti relació amb l’Ajuntament
.......”.
La qual cosa es fa pública als efectes legals abans esmentats.
Contra els acords anteriors, que esgoten la via administrativa, els
interessats poden interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a
partir de l’endemà de la data d’aquesta publicació.
Lleida, 5 de juny de 2006
L’alcalde, Àngel Ros i Domingo

− ♦ −

AJUNTAMENT DE LLEIDA
SERVEI JURÍDIC D’URBANISME

SECCIÓ DE GESTIÓ URBANÍSTICA
EXPEDIENT 9/06 GEPU

ANUNCI 5636

Es fa públic per a general coneixement que per la Junta de
Govern Local, en sessió de data 30 de maig de 2006, es prengué
el següent acord:
31. Aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la plaça
Lluís Besa, carrer Llopis i carrer Mesquita.
Vist l’informe-proposta de la cap del Servei Jurídic d’Urbanisme
i atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant Decret, de
data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern, per unanimitat
acorda:
1r. Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de la
plaça Lluís Besa, carrer Llopis i carrer Mesquita, presentat per
l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, SL, amb els
condicionants tècnics de l’informe d’Enginyeria, de data 7 de
febrer de 2006, que s’hauran d’incorporar en el document
contractual d’obres i segons procedeixi, en l’acta de
replantejament; en el ben entès que l’espai lliure s’haurà de
recollir en l’estudi de detall preceptiu que cal redactar i
tramitar.
2n. Publicar al BOP, a la premsa i al tauler d’edictes municipal.
L’esmentat projecte s’exposa a la Secció de Gestió
Urbanística, situada a la 2a planta de l’edifici Pal·las, plaça
Paeria, número 11, de dilluns a divendres, en horari de 10
hores a 14 hores.
Lleida, 8 de juny del 2006
La Tinent d’Alcalde i Regidora de l’Àmbit d’Urbanisme
(il·legible)

− ♦ −


