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AJUNTAMENT D’ES BÒRDES
EDICTE

AJUNTAMENT DE CLARIANA DE CARDENER
7466

Comunicació Decret d’Alcaldia:
DECRET NÚM. 20/2011
En virtud de l’article 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, per la present,
HE RESOLT:
Primer. Nomenar com a tinent d’alcalde el Sr/ra:
Primer tinent d’alcalde: Sr. Miquel Segalas Mir
Segon. Publicar aquest acord en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província
Es Bòrdes, 11 de juliol de 2011
L’alcalde, Frances Medan Juanmartí

EDICTE

De conformitat amb el que disposa l’article 5 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, s’anuncia la
convocatòria del tràmit d’elecció dels càrrecs de jutge de pau
titular i substitut del Jutjat de Pau del municipi de Clariana de
Cardener.
Les persones interessades podran presentar les sol·licituds
acompanyades de currículum vitae a l’Ajuntament de Clariana de
Cardener durant el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà
de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida.
Clariana de Cardener, 11 de juliol de 2011
L’alcalde, Joan Pijuan i Garrabou

−♦−

−♦−

AJUNTAMENT DE FORADADA

AJUNTAMENT D’ES BÒRDES
EDICTE

ANUNCI
7467

Informació pública de l’aprovació inicial del Pla de protecció
civil-NEUCAT, del municipi d’Es Bòrdes
El Ple de la corporació municipal, en sessió celebrada el dia 7 de
juliol de 2011, va acordar per unanimitat, aprovar el Pla de
protecció civil-NEUCAT, del municipi d’Es Bòrdes, que ha estat
redactat per l’empresa Enginyeria Marsal i Porta, SL.
Es posa l’expedient a informació pública per un termini de 30
dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte al Butlletí Oficial de la Província, perquè es pugui
examinar, i si s’escau, formular les reclamacions i/o al·legacions
que es creguin pertinents. Si no n’hi ha cap, l’acord esdevindrà
definitivament aprovat.
Es Bòrdes, 11 de juliol de 2011
L’alcalde, Frances Medán Juanmartí

−♦−

−♦−
AJUNTAMENT DE FORADADA

7537

Padró municipal d’habitants, expedient per baixa d’ofici
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 la incoació d’un expedient de baixa del padró
d’habitants de Castellserà per no complir les condicions de
residència establertes en l’article 54 de l’esmentat Reglament.
No havent-se pogut practicar la 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 a les oficines de
l’Ajuntament de Castellserà.
Complert el termini previst, i previ l’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.
NOM I COGNOMS

NIE/PASSAPORT

Tatiana Alexand. D.S Ingles
Gheorghe Tudor
Alexandru Aurel Vaida
Robert Valentin Constantin

13650335
07865482
08987776
09385632

Castellserà, 13 de juliol de 2011
L’alcalde, Marcel Pujol Coll

−♦−

7523

D’acord amb allò disposat en l’article 48 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, s’anuncia l’expedient promogut per la
Sra. Montserrat Serentill Ponsa, per a construcció d’una nova
explotació porcina d’engreix amb capacitat per a 1.279 porcs,
situada a la parcel·la 40 del polígon 1 de Foradada.
S’exposa aquesta sol·licitud a informació pública durant un
termini d’un mes, perquè qui es consideri afectat per l’activitat
esmentada pugui efectuar les observacions i les reclamacions que
cregui convenients. L’expedient es podrà examinar en hores
d’oficina, de dilluns a divendres, de 10 hores a 14 hores, a la
Secretaria d’aquest Ajuntament, situada al número 1 de la plaça
Major de Foradada.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Foradada, 8 de juliol de 2011
L’alcaldessa, Maricel Segú Peralba

AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ
EDICTE

7456

ADREÇA

C/ Botera 16
Av. Anselm Clavé 4
Llibertat 9
Camí Butsenit 6

ANUNCI

7524

Aprovat inicialment el projecte d’obres per a la pavimentació i
millora de l’entorn de l’església de Sant Urbà de Montsonís,
mitjançant acord adoptat en sessió ordinària de Ple, de 7 de juliol
de 2011, se sotmet a informació pública per termini de 30 dies,
comptats des del dia següent al de publicació del present anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
Durant aquest termini, qualsevol persona interessada podrà
examinar el projecte a les dependències municipals, situades al
número 1 de la plaça Major de Foradada, en horari d’oficina, de
10 hores a 14 hores, per tal que es formulin les al·legacions que
s’estimin pertinents.
Foradada, 8 de juliol de 2011
L’alcaldessa, Maricel Segú Peralba

−♦−
AJUNTAMENT DE FULLEDA
EDICTE

7511

Per Decret d’Alcaldia s’ha aprovat inicialment el Pla especial i
projecte de línia subterrània de MT a nou CT i línia aèriasubterrània de BT a nou Centre de telecomunicacions, codi
1851L-Fulleda, situat al polígon 1, parcel·la 157 dins del terme
municipal de Fulleda, presentat pel Centre de comunicacions i
tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya.
De conformitat a l’article 85.4 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, se sotmet a

