
AJUNTAMENT DEL PALAU D’ANGLESOLA

EDICTE 3435

Aprovats per la Junta de Govern, en sessió de 13-4-2012, els
padrons de les taxes, corresponents a l’exercici de 2012, queden
exposats al públic durant el termini d’un mes, als efectes
d’examen i reclamacions.

Transcorregut aquest termini sense que hi hagin reclamacions, es
considerarà definitivament aprovat.

Padrons
· Taxa per la conservació de cementiri

· Taxa de clavegueram

· Taxa pels guals permanents

El període de cobrament en voluntària serà de dos mesos,
següents a la finalització del període d’exposició, a les oficines
de la Casa de la Vila tots els dies laborals, de 9 hores a 14 hores,
o bé a les oficines bancàries de la Caixa, del BBVA i del Banc
Popular.

Transcorregut l’esmentat termini, s’iniciarà el procediment
administratiu d’urgència de conformitat amb les disposicions
establertes al Reglament general de recaptació procedint-se al
cobrament de les quotes que no hagin estat satisfetes, per la via
de constrenyiment.

El Palau d’Anglesola, 18 d’abril de 2012
L’alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz

− ♦ −

AJUNTAMENT DE PINÓS

ANUNCI 3351

La mercantil Duarri - Bringuers, SL ha sol·licitat llicència
urbanística per a la instal·lació d’una explotació ramadera avícola
de pollastres d’engreix, a la finca Bringuers d’aquest terme
municipal.

De conformitat amb el que disposa l’article 49.3 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per l’article 14 de la
Llei 3/2012, de 22 de febrer, el projecte se sotmet a informació
pública pel termini de 20 dies, durant el qual es podran presentar
les al·legacions que es considerin pertinents.

Pinós, 13 d’abril de 2012
L’alcalde, Jordi Casellas i Palà

− ♦ −

AJUNTAMENT DE PUIGGRÒS

EDICTE 3380

Renovació jutge de pau titular
L’Ajuntament de Puiggròs informa que finalitzat el mandat de
l’actual jutge de pau titular, correspon al ple de la corporació,
l’elecció de la persona que ha de ser designada com a jutge de
pau titular del municipi de Puiggròs, de conformitat amb el que
disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial.

S’obre el termini de 20 dies hàbils des de l’endemà de la
publicació del present edicte en el BOP de la província de Lleida,
perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les
condicions legals ho sol·licitin per escrit, adjuntant un curriculum
vitae.

En cas de que no hi hagi cap sol·licitant, el Ple de la corporació
escollirà lliurement un jutge de pau substitut, amb relació als
mateixos requisits de procediment de conformitat amb l’article
101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i que d’acord amb
l’art. 101.3 de l’esmentada Llei Orgànica, ho comunicarà als
organismes adients.

Puiggròs, 19 d’abril de 2012
L’alcalde, Juli Muro Manso

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SORT

EDICTE 3444

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment el Plec de
condicions econòmico-administratives que han de regir
l’alienació mitjançant pública subhasta de 4 parcel·les del
polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan, de Sort, i
s’exposa al públic durant el termini d’un mes als efectes de
presentació de reclamacions. Simultàniament s’anuncia
l’esmentada subhasta, si bé condicionada al què es disposa a
l’article 277 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
en els següents termes principals:

Objecte: Venda per procediment obert, mitjançant pública
subhasta, dels següents lots:

PARCEL·LA SUPERFÍCIE EDIFICABILITAT

Lot 1 2-5 620,00 m 20,300 m2sostre/m2sòl
Lot 2 D-1 750,00 m2 0,300 m2sostre/m2sòl
Lot 3 D-2 601,00 m2 0,300 m2sostre/m2sòl
Lot 4 D-3 602,00 m2 0,300 m2sostre/m2sòl

Tipus de licitació, millorables a l’alça:
Lot 1:....................................................................40.300,00 euros
Lot 2:....................................................................48.750,00 euros
Lot 3:....................................................................39.065,00 euros
Lot 3:....................................................................39.130,00 euros

A aquests imports s’afegiran l’IVA i els impostos aplicables i les
taxes i altres costos de llicències de segregació, si escau.

Drets i obligacions: El/els adjudicatari/s-comprador/s no es
subrogarà/n en els drets i obligacions que legalment
correspondrien en la participació de les càrregues urbanístiques
de la urbanització del Polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda
de Paisan com a titular/s de la càrrega urbanística que es derivi
del compte de liquidació definitiu per a les referides parcel·les
2-5, D-, D-2 i D-3, d’acord amb el seu coeficient de
participació, quedant les finques adjudicades lliures de
càrregues i gravàmens.

Terminis: Per a la presentació de proposicions, abans de les 14
hores del dia que faci 30 dies naturals després del de publicació
d’aquest anunci al BOP. Per a l’obertura d’ofertes, a les 12 hores
del dia següent a l’últim per a presentar proposicions, i l’endemà
si aquell fos festiu.

Informació: a l’Ajuntament de Sort, carrer del Dr. Carles Pol i
Aleu, núm. 13, 25560 SORT. Tel. 973620010. Fax 973620064.
E-mail ajuntament@sort.cat. Web www.sort.cat

Sort, 16 d’abril de 2012
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

− ♦ −

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

EDICTE 3451

Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu d’ampliació
de la zona esportiva i construcció de pista polivalent a Altet

(Tàrrega)
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 3
d’octubre de 2011, el Projecte bàsic i d’execució d’ampliació de
la zona esportiva i construcció de pista polivalent a Altet
(Tàrrega), redactat pels serveis tècnics municipals, i atès que
durant el termini d’exposició, efectuat mitjançant edicte publicat
en el BOP núm. 149 del dia 20 d’octubre de 2011, al DOGC núm.
6079 de data 2 de març de 2012 i al tauler d’edictes de la
corporació, no s’ha presentat cap al·legació o reclamació, l’acord
provisional s’ha d’entendre definitivament aprovat.
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Rosendo Manrique
Resaltado


