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Els esmentats projectes se sotmeten a informació pública pel
termini de 30 dies, a comptar de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, per tal que es puguin presentar
al·legacions, reclamacions i suggeriments, quedant aprovat
definitivament en cas de no presentar-se’n.
Gósol, 8 de març de 2008
L’alcalde, Lluís Campmajó i Puig

AJUNTAMENT DE JUNEDA
ANUNCI 5317
D’acord amb l’article 47 del Text refós de la Llei de contractes
d’administracions públiques aprovat per RDL 2/2000, de 16 de
juny, en concordança amb l’article 88.1 del Reglament de
contractació de les corporacions locals, es fa pública la sol·licitud
de devolució de la fiança definitiva de la contractació que
s’assenyala, amb la finalitat que en el termini de 20 dies, pugui
formular reclamacions qui cregui tenir algun dret exigible a
l’adjudicatari, per raó de contracte garantit.
Contractista: Gas Natural.
Obra: Instal·lació i distribució de gas natural per a connexió a la
Planta de tractament de purins de Juneda.
Import: 6.000 euros.
Juneda, 15 de maig de 2008.
L’alcalde, Antoni Villas i Miranda

AJUNTAMENT DE JUNEDA
ANUNCI 5619

L’Ajuntament de Juneda en sessió plenària, de data 23 de maig
de 2008, va adoptar el següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el Pla Parcial, projecte
d’urbanització i informe ambiental del Sector urbanitzable
residencial número 1, SUD-R-1 de Juneda.
Segon. Acordar la suspensió de llicències de parcel·lació,
edificació, reforma, rehabilitació i enderrocament, o ampliació
d’activitats o usos concrets en els àmbits per als quals les noves
determinacions comportin modificació del règim urbanístic.
D’acord amb l’article 83 del Text refós de la Llei d’Urbanisme,
en concordança amb l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, aquest acord se sotmet a informació pública pel termini
d’un mes, als efectes que els interessats legítims puguin formular
al·legacions.
Juneda, 23 de maig de 2008
L’alcalde, Antoni Villas i Miranda

AJUNTAMENT DE LES
EDICTE 5573
Eth Sr. Sergio Racaj Burguete, en representacion de Sergio &
Gaston Tiurna Restaurant, S.L., a sollicitat ad aguesta Alcaldia,
licéncia ambientau entara legalitzacion d’activitat de bar-
restaurant en local situat enes baishi der edifici situat en carrèr
des Banhs, numerò 37 d’aguesta localitat de Les.
D’acòrd damb era lei d’intervencion integrau Medi Ambinetau
s’expòse ath públic pendent 20 dies a efèctes de possibles
allegacions.
Les, 23 de mai de 2008
Eth baile, Emilio Medán Ané

AJUNTAMENT DE LINYOLA
EDICTE 5579

Exposició pública compte general, exercici 2007
L’expedient per a l’aprovació i rendició del compte general de
l’exercici 2007 de l’Ajuntament de Linyola, integrat pels estats i
comptes anuals amb els seus annexos i justificants, ha estat
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, en
sessió celebrada en data 22 de maig de 2008.
D’acord amb l’establert en l’article 212 del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient s’exposa al
públic per termini de 15 dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo a Secretaria Intervenció de
l’Ajuntament i, en el mateix termini i vuit dies més, presentar les
reclamacions i al·legacions que considerin oportunes. Si es
formulen al·legacions, la Comissió Especial de Comptes les
examinarà i emetrà un nou informe.
Linyola, 23 de maig de 2008
L’alcalde, Joaquim Mir Bauló

AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ
EDICTE 5387
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament que a la vegada
constitueix la Junta General de la Societat Municipal de
Distribució Elèctrica de Llavorsí, SL (SMDELL, SL), en sessió
de 24 d’abril de 2008, el pressupost general de la corporació per
a l’exercici de 2008 que integra l’estat de despeses i ingressos de
la SMDELL, SL, juntament amb la plantilla orgànica i relació de
llocs de treball, s’exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament
de Llavorsí aquest pressupost general per un termini de vint dies
hàbils, durant el qual s’admetran reclamacions que seran resoltes
pel Ple en un termini de trenta dies, d’acord amb el que disposa
la legislació vigent.
Si durant aquest termini no se’n presentés cap, aquest pressupost
general, s’entendrà definitivament aprovat de forma automàtica.
Llavorsí, 19 de maig de 2008
L’alcalde, Lluís Segalàs Sala 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
EDICTE 5577

El Ple de l’ajuntament, en la sessió de data 29 de juny de 2006,
va adoptar els següents acords:
Aprovar i autoritzar el conveni de col·laboració formalitzat el 16
de juny de 2006 entre el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, representat per l’Hble.
Sr. Conseller, i l’Ajuntament de Mollerussa, representant per
l’Il·ltre. Sr. Alcalde, a l’objecte de facilitar la construcció
d’habitatges amb protecció oficial al camí vell de Miralcamp, en
el solar on s’ubica l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil i que
actualment és propietat de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa,
conforme el text que s’insereix en Annex a aquest acords.
De conformitat amb allò previst a les clàusules segona i
cinquena, del conveni meritat, s’ordena la tramitació
administrativa dels expedients següents:
La incoació de l’expedient de cessió de la finca objecte del
conveni, per tal que en el termini convingut, pugui formalitzar-se
aquesta cessió mitjançant escriptura pública. La finca es cedirà
lliure de càrregues i gravàmens, totalment urbanitzada i amb els
serveis d’aigua, clavegueram i escomesa de baixa tensió a peu de
parcel·la.
La redacció i la tramitació de la figura de planejament adequada
per preveure, en el solar objecte de cessió, les claus urbanístiques


