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El Ple de l’Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 29 de juny
de 2012, va aprovar les Bases per a la concessió de microcrèdits
per assolir el nivell d’excel·lència de llengües i la primera
Convocatòria per a la concessió de microcrèdits per assolir el
nivell d’excel·lència de llengües per a l’any 2012.
Les bases de la convocatòria han estat publicades al Butlletí
Oficial de la Província número 103 del dia 26 de juliol de 2012
Simultàniament a la publicació de la present convocatòria s’obre
un termini d’un mes, per a la presentació de les sol·licituds per a
la primera Convocatòria per a la concessió de microcrèdits per
assolir el nivell d’excel·lència de llengües per a l’any 2012.
Podeu consultar les Bases específiques, sol·licituds i annexos a:
www.paeria.es
Lleida, 26 de juliol de 2012
L’alcalde, Àngel Ros i Domingo
Primera convocatòria per a la concessió de microcrèdits per
assolir el nivell d’excel·lència de llengües per a l’any 2012
Exposició de motius
L’Ajuntament de Lleida, principalment a través de la Regidoria
d’Educació i Infància, treballa per donar suport a les iniciatives
encaminades a millorar el nivell educatiu dels ciutadans i
ciutadanes de Lleida, i en aquest cas en especial, per potenciar els
nivells d’excel·lència en llengües estrangeres. Aquest és un pas
més per tal que els joves i els treballadors puguin assolir un nivell
de domini de les llengües estrangeres que els permeti millorar la
seva competitivitat econòmica, laboral i investigadora.
La present convocatòria es regirà per les “Bases per a la concessió
de microcrèdits per assolir el nivell d’excel·lència de llengües
per a l’any 2012” i per les bases d’execució del pressupost de
l’Ajuntament de Lleida per a l’any 2012 .
Import
L’import global dels ajuts compresos en la present convocatòria
per l’any 2012 ascendeix a 12.000,00 euros, a càrrec de la partida
06.3230.83100.
Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes des
de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província. Si el termini finalitzés en dissabte,
diumenge o dia festiu, aquest termini es prorrogarà fins el següent
dilluns o dia hàbil posterior.
Òrgan instructor i comissió avaluadora
L’òrgan instructor i la comissió avaluadora seran els que estableixi
el Ple de la Corporació.
Resolució i notificació de la resolució
El termini de resolució a la convocatòria serà com a màxim de 3
mesos un cop finalitzat el termini de presentació.
La notificació de la resolució de concessió dels microcrèdits es
farà d’acord amb l’establert en les bases de la convocatòria.
La resolució posa fi a la via administrativa.
Termini d’execució
Totes els cursos objecte dels microcrèdits hauran de començar-se
l’any 2012.
Termini de justificació
La justificació de les actuacions subvencionades haurà de realitzarse d’acord amb el que s’estableixi en el conveni particular que se
signi entre l’Ajuntament i la persona a la qual es concedeix el
microcrèdit.
Criteris de valoració
Els criteris objectius en base als quals s’atorgaran els ajuts es
concreten en les bases per a la concessió de microcrèdits per
assolir el nivell d’excel·lència de llengües per a l’any 2012.
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Havent-se aprovat l’expedient de modificacions de crèdits al
pressupost de l’Ajuntament 2012 (II), pel Ple de l’Ajuntament
de data 27 de març de 2012, considerant-lo aprovat amb
caràcter definitiu en no haver-se presentat cap reclamació, en
compliment d’allò que disposa l’article 169.3 del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es publica resumit per capítols.
ESTAT DE DESPESES
Augments
CAP.

TOTAL CAP.

2
6
Total

1.909.345,27
355.323,94
2.264.669,21

ESTAT D’INGRESSOS
Augments
CAP.

IMPORT

9
Total

2.264.669,21
2.264.669,21

RESUM
Augment en despeses
Augment d’ingressos

2.264.669,21
2.264.669,21
Anivellat

D’acord amb l’article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, en relació amb l’article 171.1 del mateix, contra
l’esmentat expedient de Modificació de crèdits es podrà
interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos
mesos, comptats des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província.
Lleida, 23 d’agost de 2012
L’Alcalde (il·legible)
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AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
TRÀMIT D’AUDIÈNCIA

7099

De conformitat amb el procediment establert en l’article 72
del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es
modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les
entitats locals, es notifica a les persones tot seguit relacionades,
o als seus representants legals, la incoació d’un expedient de
baixa del Padró d’habitants de La Seu d’Urgell per no complir
les condicions de residència establertes en l’article 54 de
l’esmentat Reglament.
No havent-se pogut practicar comunicació individualitzada a les
persones relacionades, per mitjà d’aquest anunci se’ls notifica
el tràmit d’audiència per tal que presentin les al·legacions que
estimin pertinents en el termini de 15 dies, a partir del dia
següent al de la seva publicació.
Les al·legacions es podran presentar davant de l’Oficina del
Padró d’habitants de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell (OAC).
Complert el termini previst, i previ informe favorable del
Consell d’Empadronament es procedirà a la baixa d’aquells
que no hagin manifestat el seu desacord amb el contingut de
l’expedient.
COGNOMS I NOM

DOCUMENT

FITXER

CECILIO CANDIDO JOSE
DA SILVA FERREIRA VITOR MANUEL
DOS SANTOS CARLOS MARCO EDUARDO
PRIBEANU FILOFTEIA
RODRIGUES PEIXOTO ANTONIO
SIMAO NUNES NEUSA ALEXANDRA

X08947550K
X05818160B
X08991328F
X07022404K
X08934072K
SENSE DOC.

412
412
412
412
412
412

La Seu d’Urgell, 20 d’agost de 2012
L’alcalde, Albert Batalla Siscart
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