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AJUNTAMENT DE LLEIDA
REGIDORIA DE PROMOCIÓ CULTURAL, MUSEUS,
FESTES I CULTURA POPULAR
ANUNCI

3424

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lleida, en sessió
de data 17 d’abril de 2012, prengué entre d’altres l’acord
següent:
7. Aprovació de les Bases de la 21a Mostra d’Arts escèniques
“Josep Fonollosa - Fono” Lleida 2012-4-20.
Vista la proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Cultura, Educació i Esports, atesa la delegació efectuada per
l’Alcaldia mitjançant Decret, de data 30 de juny de 2011, la Junta
de Govern per unanimitat acorda:
1r. Aprovar inicialment les Bases reguladores de la 21ª Mostra
d’Arts escèniques “Josep Fonollosa - Fono” Lleida.
2n. Sotmetre les Bases reguladores a informació pública per un
termini de 20 dies, mitjançant anunci a publicar al Butlletí Oficial
de la província de Lleida i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament de
Lleida, de conformitat amb el previst en l’article 124.2 del vigent
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovats
per Decret 179/1995, de 13 de juny. Aquest acord d’aprovació es
considerarà definitiu en cas de no presentar-se cap reclamació
durant el termini d’exposició pública.
Lleida, 20 d’abril de 2012
La regidora de Promoció Cultural, Museus, Festes i Cultura
Popular, Montserrat Parra Albà
Bases de la 21a Mostra d’Arts escèniques
“Josep Fonollosa – Fono” Lleida 2012
Primera
L’Ajuntament de Lleida a través de la Regidoria de Promoció
Cultural convoca la 21a Mostra d’Arts escèniques “Josep
Fonollosa – Fono” Lleida 2012.
Segona
S’hi poden presentar totes les companyies, grups de teatre, dansa
i circ amb domicili social a la ciutat de Lleida.
Tercera
Les dates de la 21a Mostra seran del 5 d’octubre al 25 de
novembre de 2012.
Quarta
Per tal de poder-hi participar serà imprescindible presentar la
documentació que es requereix en la Base Cinquena.
En cas d’incompliment de la Base Cinquena no es considerarà
admesa la sol·licitud de participació.
Cinquena
La documentació necessària per poder participar a la 21a Mostra
és:
1. Sol·licitud de participació que s’adjunta.
2. Fitxa de participació que s’adjunta.
3. Dossier de l’espectacle, el qual ha d’incloure:
- Fitxa artística
- Fitxa tècnica
- Sinopsi de l’espectacle
- Breu currículum de la companyia
4. Dos fotografies de l’espectacle en format JPG i alta resolució.
5. Fotocòpia del CIF. Si no es disposa de CIF, document que
acrediti que el domicili social rau a Lleida.
6. Autorització de l’SGAE, si s’escau.
Sisena
Caldrà presentar tota la documentació al Registre General de
l’Ajuntament de Lleida (OMAC. Edifici Pal·las, plaça Paeria, 11,
baixos, Lleida).

Setena
El termini de lliurament de la documentació finalitzarà el dilluns
16 de juliol de 2012.
Vuitena
Un cop admeses les sol·licituds de participació, l’Ajuntament de
Lleida a través de la Regidoria de Promoció Cultural, Museus,
Festes i Cultura Popular, formalitzarà amb cadascuna de les
companyies participants el corresponent contracte d’actuació per
a la 21a Mostra d’Arts escèniques “Josep Fonollosa – Fono”
Lleida 2012.
Novena
1. Totes les companyies i grups participants disposaran de la
totalitat de la recaptació de Taquilla quan l’espectacle es dugui a
terme en algun dels espais escènics relacionats a la clàusula 12.1.
Els preus de les entrades els decidirà la mateixa companyia, però
en cap cas l’import de l’entrada podrà excedir de 10,00 euros,
IVA inclòs.
2. Pel que fa als espectacles de carrer, l’import de la taquilla serà
la mitjana de totes les recaptacions dels espectacles de sala de la
Mostra. Aquest extrem es farà constar de forma expressa en el
corresponent contracte.
Desena
Tots els espectacles de sala es podran fer en doble funció el
mateix dia.
Onzena
Els espectacles infantils es presentaran els festius del mes
d’octubre.
Dotzena
1. Els espais escènics disponibles seran: Teatre Municipal de
l’Escorxador (Sala 1, Sala 2, Pati i Cafè del Teatre) i Espai 3.
Els espais no estaran disponibles per a assajos i el muntatge es
farà el mateix dia de la representació.
2. Les companyies participants podran sol·licitar dur a terme
espectacles al carrer.
3. El calendari d’actuació i l’assignació d’espai escènic concret
i/o carrer s’atorgarà per la direcció del Teatre Municipal de
l’Escorxador, respectant escrupolosament l’ordre de presentació
de sol·licituds de participació.
4. Un cop acordada per ambdues parts la data d’actuació, aquesta
no es podrà modificar. En casos de força major, s’haurà de
suspendre l’espectacle.
Tretzena
L’Ajuntament de Lleida a través de la Regidoria de Promoció
Cultural, Museus, Festes i Cultura Popular, es farà càrrec de les
despeses originades per la cessió dels espais, la infraestructura i
serveis tècnics, les liquidacions a l’SGAE, així com de la difusió
pertinent, que s’imputaran a la partida pressupostària 79 3350
226 08 Promoció activitats diverses arts escèniques.
Catorzena
L’Ajuntament de Lleida a través de la Regidoria de Promoció
Cultural, Museus, Fester i Cultura Popular, editarà i publicitarà la
21a Mostra d’Arts escèniques “Josep Fonollosa – Fono” Lleida
2012. La companyia es farà càrrec de la resta de material de
difusió del seu espectacle.
Quinzena
El fet de presentar la sol·licitud de participació a la Mostra
suposa l’acceptació d’aquestes Bases.

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA
INTERVENCIÓ
EDICTE

3456

Havent-se aprovat l’expedient de modificacions de crèdits al
pressupost de l’Ajuntament 2012 (I) pel Ple de l’Ajuntament, de
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data 30 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

Lleida, 24 d’abril de 2012
L’Alcalde (il·legible)

CAP.

EDICTE

TOTAL CAP.

2
4
9

89.979,96
259.731,74
2.572.188,92
Disminucions

CAP.

TOTAL CAP.

2
Total

349.711,70
2.572.188,92

ESTAT D’INGRESSOS
Augments
CAP.

IMPORT

8
Total

2.572.188,92
2.572.188,92

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA
INTERVENCIÓ
3458

Havent-se aprovat l’expedient de modificacions de crèdits al
pressupost de l’Institut Municipal d’Acció Esportiva 2012 (I) pel
Ple de l’Ajuntament, de data 30 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

98.107,17

ESTAT D’INGRESSOS
Augments

RESUM
Augment en despeses
Disminució de despeses
Augment d’ingressos

2.201.078,89
349.711,70
2.572.188,92

2.572.188,92

CAP.

TOTAL CAP.

4

98.107,17

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, 24 d’abril de 2012
L’Alcalde (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DE LLEIDA

RESUM
Augment en despeses
Augment d’ingressos

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, 24 d’abril de 2012
L’Alcalde (il·legible)

−♦−

INTERVENCIÓ
EDICTE

3457

Havent-se aprovat l’expedient de modificacions de crèdits al
pressupost de l’Institut Municipal d’Acció Cultural 2012 (I) pel
Ple de l’Ajuntament, de data 30 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

365.894,54

ESTAT D’INGRESSOS
Augments

AJUNTAMENT DE LLEIDA
INTERVENCIÓ
EDICTE

3459

Havent-se aprovat l’expedient de modificacions de crèdits al
pressupost de l’Institut Municipal d’Educació 2012 (I) pel Ple de
l’Ajuntament, de data 30 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.

CAP.

TOTAL CAP.

4
8

156.510,82
209.383,72

RESUM
Augment en despeses
Augment d’ingressos

98.107,17
98.107,17
Anivellat

TOTAL CAP.

2

127.828,82

ESTAT D’INGRESSOS
Augments
CAP.

365.894,54
365.894,54
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.

TOTAL CAP.

8

127.828,82

RESUM
Augment en despeses
Augment d’ingressos (aplicació romanent de Tresoreria)

127.828,82
127.828,82
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
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