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d’Habitants d’aquest Ajuntament i, en conseqüència, acordar la
baixa de les persones que tot seguit es relacionen, ja què no han
presentat la corresponent sol·licitud de renovació de la inscripció
padronal per estrangers, en temps i forma:
Ebrima Bah PC127668
Aliou Balde A00192384
Banu Dibaga X07387775Z

2n. Publicar aquest acord al BOP, als efectes de notificació,
oferint els recursos corresponents.

3r. Es computarà com a data la baixa al Padró d’Habitants, per
caducitat, la de la publicació d’aquesta resolució al BOP.

Aquesta resolució esgota la via administrativa pel que, en la seva
contra pot interposar-se davant l’Alcaldia, recurs de reposició
amb caràcter potestatiu i previ a la via contenciosa
administrativa, durant el termini d’un mes comptat des del dia
següent de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que
preveuen els art. 116 i117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment comú, i 52 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.

També pot interposar-se directament recurs contenciós
administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Lleida, durant el termini de dos
mesos, comptant des del dia següent de la recepció d’aquesta
notificació, d’acord amb el que disposen els arts. 10,25 i 46 de la
Llei 299/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

El que notifico als efectes previstos pels arts. 58 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, d règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
i 194 del Reglament d’organització i funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre.

Alfarràs, 3 de juny de 2011
L’alcalde, Josep Mª Torrelles Juvillà

− ♦ −

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE

ANUNCI 6277

L’Ajuntament, en sessió plenària realitzada el 31 de març de
2011, va aprovar inicialment el Reglament d’us de la marca
Figalguaire. Aquest acord es va exposar al públic pel termini de
trenta dies, durant els quals no s’ha presentat cap al·legació, per
la qual cosa l’acord ha esdevingut definitiu. Es transcriu tot
seguit el text definitiu del Reglament aprovat:

Reglament d’ús de la marca Figalguaire
Article 1. Objecte
Aquest Reglament té per objecte establir i determinar les
condicions que regiran l’ús de la marca Figalguaire i els requisits
que han de complir les persones autoritzades per fer-la servir i els
productes per als que es concedeix l’autorització.

Article 2. Titularitat de la marca i règim jurídic del seu ús
Figalguaire és un signe distintiu protegit com una marca
col·lectiva la titularitat de la qual, és de l’Ajuntament d’Alguaire,
amb domicili a Alguaire, Pl. Església, 21 (25125).

El seu ús es regeix pel que disposa aquest Reglament i pels
acords i disposicions que en interpretació i execució del mateix
adopti l’Ajuntament. També s’aplica supletòriament la legislació
vigent en matèria de marques i la resta de l’ordenament jurídic
privat.

Article 3. Finalitat
La marca col·lectiva Figalguaire té com finalitat distingir al
mercat, la producció de figues produïdes en el TM d’Alguaire,
permetent als consumidors identificar els esmentats productes de
manera precisa. Per tant, es promouran totes aquelles iniciatives

i actuacions, inclosos els estudis, adreçades a publicitat,
reconèixer, protegir i garantir la qualitat dels conreus de figueres,
la posterior transformació i comercialització.

Article 4. Persones autoritzades
Podran utilitzar la marca Figalguaire les persones naturals o
jurídiques, domiciliades a Alguaire en els que concorrin les
següents circumstàncies:

1) Tenir plena capacitat jurídica i d’obrar.

2) Trobar-se domiciliats al municipi d’Alguaire i figurar inscrits
en el Registre de productors i comercialitzador de figues que es
detalla en l’annex 1

3) Produir figues al T.M. d’Alguaire.

4) Elaborar i/o transformar les figues produïdes al TM d’Alguaire

Article 5. Requisits i condicions dels productes autoritzats
La marca Figalguaire comprèn la producció, transformació i
comercialització de les figures produïdes al TM d’Alguaire. Els
autoritzats compliran els paràmetres de qualitat que
reglamentàriament es fixen en la producció i comercialització del
producte fresc i transformat.

Article 6. Procediment per a l’obtenció de l’autorització
1) Sol·licitud
a. Els pagesos i operadors agroalimentaris interessats en obtenir
per a alguns dels seus productes l’autorització d’ús de la marca
Figalguaire han de presentar una sol·licitud.

2) Documentació que s’acompanyarà a la sol·licitud
a. Documentació que acrediti la personalitat i el caràcter
professional de l’agricultura de l’empresari que sol·liciti
l’autorització.

b. Si el sol·licitant és una persona jurídica, còpia compulsada del
document que acrediti la identitat de la persona física que firma
la sol·licitud, documentació que acrediti les seves facultats de
representació, i els estatuts.

c. Identificació de les finques on hi ha la producció de figues, o
bé el domicili de la industria transformadora o comercialitzadora.

d. Còpia compulsada de l’autorització sanitària de funcionament,
si és procedent.

e. Marques comercials en les que desitja utilitzar la marca
col·lectiva.

f. Declaració d’acceptació del reglament d’ús de la marca i la
resta de normativa de general aplicació.

L’operador agroalimentari que usi la marca col·lectiva haurà
d’acceptar les condicions d’ús concretes que, desenvolupin
aquest reglament. Transcorregut el termini de quinze (15) dies
naturals, comptats des del següent al de la notificació de
l’autorització, les esmentades condicions s’entendran acceptades
de manera íntegra i sense reserves.

Article 7. Condicions d’ús de la marca
a. L’autorització d’ús de la marca no substituirà el compliment
dels requisits i exigències que la legislació vigent estableixi per a
la producció, elaboració, transformació, distribució i/o venda al
públic dels productes autoritzats.

b. El dret d’ús de la marca està restringit i limitat en exclusiva als
productes concrets per als que s’ha concedit l’autorització, i
només quan siguin identificats al mercat amb les marques
comercials que igualment constin en l’autorització. L’operador
autoritzat no podrà utilitzar la marca per a altres productes, si no
ha obtingut per a cadascun d’ells la corresponent autorització.

c. El distintiu de la marca, podrà incloure’l exclusivament en
l’etiquetatge i presentació dels productes agroalimentaris per als
que ha estat autoritzat el seu ús.

d. La marca podrà ser reproduïda en vídeos, impresos, fullets
publicitaris, catàlegs o qualsevol altre tipus de documents o
suports tècnics o comercials, sempre que vagi associada i
vinculada directa i exclusivament als productes autoritzats per al
seu ús.
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e. La reproducció de la marca haurà d’ajustar-se amb exactitud a
les característiques gràfiques amb les quals ha estat registrada.

f. El distintiu no podrà ser utilitzat de manera que pugui causar
descrèdit o induir a error als consumidors, sobre les
característiques del producte.

Article 8. Obligacions dels operadors autoritzats
Les empreses o operadors autoritzats estaran obligats a:

a) Obtenir el producte acabat conforme al present Reglament i a
allò establert en la legislació vigent

b) Comunicar al titular de la Marca les variacions o
modificacions en la producció o be en la elaboració del seu
producte, respecte les dades anteriorment informades
c) Trobar-se i mantenir-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries, laborals i amb la Seguretat Social,
així com complir i mantenir els requisits i exigències que la
legislació vigent estableixi per a la producció, elaboració,
transformació, distribució i/o venda al públic dels productes
autoritzats. En concret, però no exclusivament, hauran de
complir de manera fidel i rigorosa la legislació sanitària i
mediambiental vigent, i hauran d’estar degudament facultats per
al legítim exercici de l’activitat que desenvolupin mitjançant les
llicències o autoritzacions de qualsevol tipus que resultin
exigibles
Article 9. Vigència de l’autorització
1. L’autorització d’utilització de la marca col·lectiva concedida a
l’empara d’aquest Reglament, té caràcter indefinit, i es mantindrà
vigent en el temps sempre que tant l’operador agroalimentari
titular de l’autorització, com els productes als quals la mateixa
s’estengui, mantingui inalterades les condicions i el compliment
dels requisits d’acord amb els quals es va concedir, en cas
contrari es pot suspendre o revocar- se.
2. El dret d’us de la marca s’extingeix en el supòsit de declaració
de concurs de creditors, fallida, liquidació i també en aquells
casos de fusió i absorció de la persona autoritzada. El dret d’us
de la Marca no es pot emprar en el tràfic mercantil com a
garantia.
Article 10. Conseqüències de l’ús inadequat de la marca o de
l’incompliment de requisits
1) Causes de revocació de l’autorització
a. L’autorització d’ús de la marca podrà ser revocada pel titular
de la marca quan concorri qualsevol de les següents
circumstàncies:
i. Quan l’ús que de la marca faci el titular de l’autorització
contrariï o excedeixi les condicions establertes en aquest
Reglament i en la pròpia autorització, o resulti un ús
manifestament perjudicial per a les finalitats per a les quals es va
concedir l’autorització.
ii. Quan l’operador agroalimentari titular de l’autorització o els
productes als quals la mateixa s’estengui incompleixi els
requisits o deixi d’observar les condicions que, d’acord amb el
que disposa aquest Reglament, es van tenir en compte per
concedir l’autorització.
iii. Quan l’operador agroalimentari incompleixi qualsevol de les
condicions i obligacions, formals o substancials, que imposa el
present Reglament o la legislació vigent.
b. La revocació de l’autorització comportarà la immediata
extinció de l’autorització de l’ús de la Marca concedida, i l’usuari
de la marca haurà de posar fi a qualsevol forma d’ús que de la
Marca estigui fent.
La persona autoritzada és responsable, quan incompleixi, dels
danys que causi al titular de la marca i a tercers
2) Procediment
a. Quan a través dels procediments de control o seguiment, o per
qualsevol altre mitjà, es posi de manifest la possible concurrència
d’alguna de les causes de revocació de l’autorització, es
comunicarà tal circumstància a l’operador agroalimentari
autoritzat, fent-li saber:

i. Els fets, omissions o circumstàncies que siguin constitutives de
causa de revocació de l’autorització d’ús de la marca.

ii. Si els esmentats fets, omissions o circumstàncies poden
considerar-se o no solucionables.

b. Amb l’esmentada comunicació, es posarà a disposició de
l’interessat, si n’hi hagués, els documents o informes que
acreditin la concurrència de la causa de revocació, i concedirà a
l’interessat un termini de deu dies hàbils per formular les
al·legacions i aportar els documents que jutgi convenients per a
la millor defensa dels seus interessos.

c. En vista de tot això, La Junta de Govern Local dictarà una
resolució motivada en la que podrà considerar qualsevol dels
següents supòsits:

i. Que no concorren els fets, omissions o circumstàncies que van
ser inicialment considerats, o que encara concorren però no són
constitutius de causa de revocació de l’autorització. En aquest
cas, la resolució acordarà l’arxiu de l’expedient.

ii. Que sí concorren efectivament els fets, omissions o
circumstàncies que van ser inicialment considerats i són
constitutius de causa de revocació de l’autorització, però són
solucionables. En aquest cas, la resolució establirà un termini
mínim de deu dies hàbils i màxim de dos mesos per solucionar
l’incompliment que concorri. Abans del transcurs de l’esmentat
termini, el titular de l’autorització haurà d’acreditar l’efectiva
compensació de l’incompliment detectat, en aquest cas es dictarà
una nova resolució que així ho faci constar i declari el
manteniment de la vigència de l’autorització. Si transcorre el
termini concedit sense que el titular de l’establiment hagi
acreditat degudament l’efectiva i adequada compensació de
l’incompliment, es dictarà una nova resolució d’acord amb el que
disposa l’apartat següent.

iii. Que sí concorren efectivament i amb caràcter insolucionable
els fets, omissions o circumstàncies que van ser inicialment
considerats i són constitutius de causa de revocació de
l’autorització. En aquest cas, la resolució acordarà la revocació
de l’autorització d’ús de la marca, sense dret a cap indemnització
per part de l’autoritzat.

La persona autoritzada és responsable, quan incompleixi, dels
danys que causi al titular de la marca i tercers.

TÍTOL IV
Disposicions finals

Article 12. Responsabilitat per defectes
La persona autoritzada per utilitzar la marca és l’única
responsable dels defectes dels seus productes, de tal manera que
en cap cas poden responsabilitzar al titular de la Marca d’aquests
fets. L’usuari de la Marca ha d’assumir pel seu compte les
indemnitzacions i perjudicis que ocasioni a tercers i que es
derivin de les seves accions, omissions i productes.

Article 13. Modificacions del reglament
La potestat reglamentària per modificar el reglament correspon al
titular de la Marca. Les variacions es notificaran a les persones
autoritzades a fi i efecte que acceptin i compleixin per poder
continuar utilitzant la marca.

ANNEX I

El registre d’operadors agroalimentaris amb autorització d’ús
de la marca col·lectiva Figalguaire

Article 13. Creació i funcionament
1. Es crea el Registre d’operadors Agroalimentaris amb
autorització d’ús de la marca col·lectiva Figalguaire, depenent de
l’Ajuntament d’Alguaire, en el que figuraran, almenys, les
següents dades: identificació de la persona física o jurídica a la
qual es concedeix l’autorització, les relatives al producte o
productes indicant les principals mencions i característiques dels
mateixos, i a la marca o marques comercials amb les quals opera.

2. La inscripció en el Registre es practicarà directament per
l’administració en vista de l’acceptació de la resolució
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d’autorització i es comunicarà a l’interessat mitjançant el
corresponent certificat.

3. La informació continguda en el Registre té caràcter públic, si
bé l’accés a les dades de caràcter personal haurà d’observar la
legislació vigent en la matèria.

Alguaire, 7 de juny de 2011
L’alcalde, Antoni Perea i Hervera

− ♦ −

AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS

EDICTE 6271

Pel Ple de l’Ajuntament de Baix Pallars, en sessió extraordinària
celebrada en data 18 de maig de 2011, s’ha aprovat la
incorporació a l’inventari de béns municipals dels comunals del
poble d’Ancs.

La qual cosa s’exposa al públic pel termini de vint dies hàbils a
comptar de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, durant els quals es podrà examinar l’expedient en les
dependències municipals i formular-hi les reclamacions i
al·legacions que hom cregui convenients.

Gerri de la Sal, 20 de maig de 2011
L’alcalde, Xavier Ribera Jordana

− ♦ −

AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS

EDICTE 6286

Per Ple de l’Ajuntament de Baix Pallars, en sessió ordinària de
data 30 de març de 2011, es van aprovar inicialment el següent
projecte d’obres:

Projecte bàsic i executiu per a la col·locació d’un ascensor a
l’Alfoli de la Sal, redactat per Elena Belart i Calvet, Arquitecta,
col·legiada 11.938/5, en data gener de 2010, per import de
noranta mil quatre-cents setanta vuit euros amb quaranta-set
cèntims (90.478,47 euros) IVA inclòs.

Una vegada publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província
núm. 65, de data 5 de maig de 2011, durant el termini de trenta
dies sense que s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació
l’edicte inicial ha esdevingut definitiu.

La qual cosa es fa pública a l’efecte de l’article 38.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 3 de juny, perquè se’n prengui coneixement.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es
pot interposar, alternativament, recurs de reposició potestatiu, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació del
present anunci, davant el Ple d’aquest Ajuntament, de
conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós
administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la
publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Si s’opta per interposar el recurs de reposició
potestatiu, no es pot interposar recurs contenciós administratiu
fins que el primer sigui resolt expressament o s’hagi produït la
seva desestimació per silenci. Tot això sens perjudici que es
pugui exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

Gerri de la Sal, 8 de juny de 2011
L’alcalde e.f., Xavier Ribera Jordana

− ♦ −

AJUNTAMENT DE BARBENS

EDICTE 6219

Es va aprovar per Decret de l’Alcaldia el 27 de desembre de
2010, expedient 6/2010 de suplement de crèdit finançat per mitjà
de transferència de crèdit de partides no compromeses. 

S’exposa al públic, durant quinze dies, mitjançant els quals
podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o al.legacions que
es considerin adients davant el ple.

Es consideren interessats els que estiguin legitimats segons el
que disposa l’art.170 del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004, de
5 de març i pels motius enumerats taxativament en l’apartat
segon del mateix article.

En cas de no haver-hi reclamacions quedarà definitivament
aprovat sense necessitat de nou acord.

Barbens, 20 de maig de 2010
L’alcaldessa, M. Dolors Gabarra Gou

− ♦ −

AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ

ANUNCI 6212

Operació jurídica complementària, SAU-7
En data 6 de juny de 2011, l’Alcaldia de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià va adoptar el Decret d’Alcaldia número
156/2011, mitjançant el qual s’aprova l’operació jurídica
complementària del Projecte de reparcel·lació del sòl apte per
urbanitzar, SAU 7, delimitat per la revisió de les Normes
Subsidiàries del municipi de Benavent de Segrià, aprovat
definitivament per Decret d’Alcaldia en data 19 d’octubre de
2009, sol·licitada pel President de la Junta de Compensació del
Pla Parcial Residencial SAU-7 de Benavent de Segrià, en data 28
de febrer de 2011, en els termes que resten diligenciats a
l’expedient municipal 31/2011.
Contra el present acte, que exhaureix la via administrativa, els
interessats poden interposar recurs potestatiu de reposició davant
de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en el
termini d’un mes comptador a partir del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci. Alternativament, poden interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos amb el
mateix dies a quo.
La impugnació per part de l’Administració General de l’Estat o
la Generalitat de Catalunya es regirà per allò previst als articles
65 i 66 LRBRL; i la impugnació per qualsevol altra
Administració Pública, per allò previst a l’article 44 LJCA.
Benavent de Segrià, 6 de juny de 2011
L’alcaldessa en funcions, Rosa Maria Caselles i Mir

− ♦ −

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE FARFANYA

EDICTE 6296

Contractació de personal
Per resolució d’Alcaldia, de 8 de juny de 2011, s’ha resolt
contractar, per màxima urgència i en règim laboral temporal, al
Sr. Jesús Burgués Rosells amb DNI 47904634G, per
desenvolupar les tasques de socorrista a les piscines municipals.
La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa
l’article 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 i l’article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals.
Castelló de Farfanya, 9 de juny de 2011
L’alcalde, Manel Medà i Calella

− ♦ −


