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INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIONS

DEFINITIU

Capítol VII
Capítol VIII

365.933,51
184.658,03

13.000,00
41.337,67

378.933,66
225.995,70

Contra l’aprovació definitiva, les persones legitimades podran
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci.
Albesa, 18 de juliol de 2011
L’alcalde, Antoni Balasch i Parisi

−♦−
AJUNTAMENT D’ALBESA
EDICTE

7641

De conformitat amb el procediment establert en l’article 72 del
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica
el reglament de població i demarcació territorial de les entitats
locals, mitjançant aquest anunci es notifica a les persones tot
seguit relacionades la incoació de l’expedient de baixa del Padró
municipal d’habitants per no complir les condicions de
residència de l’article 54 de l’esmentat Reglament, i se’ls dona
audiència per termini de 10 dies a partir del dia següent al de la
seva publicació, per tal que puguin presentar les al·legacions que
estimin pertinents.
NOM I COGNOMS

NIE / PASS.

GENTEA, IOAN LUCIAN
GENTA, IRINA
BOSONTEL, FLOREA SORIN
STEFAN, CRISTINEL
TOEA, GEORGEL NINELL
RUSCA, VALENTIN
BUZATU, GEORGE
RUSCA, DOINA
NEGHEA, NICUSOR
ARANGHEL, CRISTIAN FLOREA
CRAIOVEANU, MARIANA
STUNCA, PATRU
ILCEA, ION-FLORIN
CREANGA, CRISTIAN
DANAILA, ADRIAN
AIRINEI, MARIUS MARIAN
CIURDEA, VALENTIN

X05831368V
X07095293T
Y00712448Z
X08823029E
Y00618866L
Y00600925H
10946717
Y00600963X
Y00618909Q
DX213802
Y00618926X
X05704238P
Y00600967Z
Y00563077M
Y0044614T
Y00598148R
X04950525M

Albesa, 18 de juliol de 2011
L’alcalde, Antoni Balasch i Parisi

−♦−
AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
EDICTE

7736

L’Ajuntament, en sessió plenària realitzada el 31 de març de
2011, va aprovar inicialment el Reglament d’us de la marca Figa
d’Alguaire. 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 FIGA D’ALGUAIRE
Article 1. Objecte
Aquest Reglament té per objecte establir i determinar les
condicions que regiran l’ús de la marca Figa d’Alguaire 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
Figa d’Alguaire 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
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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 Figa d’Alguaire té com finalitat distingir al
mercat, la producció de figues produïdes en el T.M. 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 Figa d’Alguaire 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 T.M.
d’Alguaire
Article 5. Requisits i condicions dels productes autoritzats
La Marca Figa d’Alguaire comprèn la producció, transformació i
comercialització de les figures produïdes al T.M. 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
Figa d’Alguaire 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 quals 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.
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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.
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.
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.
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’ús 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.
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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.
TITOL 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
FIGA D’ALGUAIRE
Article 13. Creació i funcionament.
4. Es crea el Registre d’operadors Agroalimentaris amb
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autorització d’ús de la marca col·lectiva Figa d’Alguaire,
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.
5. La inscripció en el Registre es practicarà directament per
l’administració en vista de l’acceptació de la resolució
d’autorització i es comunicarà a l’interessat mitjançant el
corresponent certificat.
6. 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, 15 de juliol de 2011
L’alcalde, Antoni Perea i Hervera

−♦−
7760

Aprovat el plec de condicions particulars que han de regir la
subhasta pública per a l’adjudicació de 6 permisos de caça
repartits de la següent manera: 2 isards, 1 cérvol, 1 daina, 2
muflons, per a la temporada de 2011/12, s’exposa al públic per
termini de 10 dies, a l’efecte de presentació de possibles
reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia la subhasta pública.
Dades de la subhasta
Objecte: Adjudicació dels següents permisos de caça modalitat
trofeu-mascle, concedits pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge per a l’any 2010/11:
- 2 Permisos per isard
- 1 Permís per cérvol
- 1 Permís per daina
- 2 Permisos per mufló
Els preus base per cada permís són els següents:
- Isard: 3.200,00 euros
- Cérvol: 1.300,00 euros
- Daina: 1.200,00 euros
- Mufló: 1.300,00 euros
Presentació d’ofertes: A la Secretaria de l’Ajuntament d’Alins
des de les 10.00 hores fins les 14.00 hores, o bé per correu
certificat en la forma següent:
A) un sobre tancat en el que es farà constar:
“Proposició econòmica per optar a la subhasta per a l’adjudicació
d’un permís de caça de..................................................................
que presenta el Sr./la Sra .............................................................”
B) En ell s’inclourà el plec de proposició ajustat al següent
model:
En/Na.............................................................................................
veí/veïna de....................................................................................
amb domicili a ...............................................................................
i NIF número .................................................................................
Atès de l’anunci publicat al BOP Lleida, de subhasta d’un permís
de caça per cabirol en la seva modalitat trofeu, ofereixo per
l’esmentat permís el preu de .............euros (en lletres i números)
Fiança: 6% del tipus de licitació.
Termini de presentació: Durant el termini de 10 dies hàbils a
partir de la seva publicació al BOP.
Adjudicació: Es farà a favor de l’oferta més avantatjosa.
Alins, 19 de juliol de 2011
L’alcalde president, Josep Poch i Carmaniu

−♦−

7729

Per Decret de l’Alcaldia número 83/2011, en ús de les atribucions
concedides per l’article 55.f) del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, s’ha resolt contractar com a auxiliar
administrativa dins del projecte gestió i seguiment de temporers
a Irene Potrony Gassó, amb un contracte del 18 de juliol al 17
d’octubre i 20 hores setmanals.
Es fa públic als efectes d’allò que disposa l’article 298.3 de la
Llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Barbens, 18 de juliol de 2011
L’alcalde, José Luis Plaza Tolosa

−♦−
AJUNTAMENT DE BARBENS
EDICTE

AJUNTAMENT D’ALINS
ANUNCI DE SUBHASTA

AJUNTAMENT DE BARBENS
EDICTE

7730

Exposició al públic i de notificació col·lectiva del padró fiscal
Per Decret d’Alcaldia, de data 15 de juliol de 2011, s’ha aprovat
el segon padró fiscal de la taxa de recollida d’escombraries,
corresponent a l’exercici de 2011.
El padró fiscal s’exposa 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 està a disposició dels interessats en la Secretaria de
l’Ajuntament en hores d’oficina.
Atès el que disposen els articles 124.3 de la Llei general
tributària i l’article 14.4 de la Llei 39/88,de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, es notifica col·lectivament la
present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de
reposició, previ el contenciós administratiu, davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini 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 la Sala corresponent del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord
resolutori del recurs; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en
el termini d’un any a comptar de la data d’interposició del recurs.
Barbens, 18 de juliol de 2011
L’alcalde, José Luis Plaza Tolosa

−♦−
AJUNTAMENT DE BARBENS
EDICTE

7786

Nomenament de personal interí
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, es fa públic el
nomenament del personal funcionari interí, següent:
1. Per Decret d’Alcaldia 76/2011, de data 1 de juliol de 2011, es
va resoldre nomenar funcionari interí, per màxima urgència, al
Sr. Andreu Vázquez i Romero, en el lloc de treball de secretariinterventor, amb jornada parcial de 20 hores setmanals i amb
efectes del dia 1 de juliol de 2011.
Barbens, 1 de juliol de 2011
L’alcalde, José Luis Plaza Tolosa

−♦−

