
L’expedient aprovat inicialment se sotmet a la preceptiva infor-
mació pública pel termini de trenta dies, mitjançant edicte al
BOP i tauler municipal, durant el qual podran els interessats
examina’l i formular les reclamacions, suggerències i al·lega-
cions que es tinguin per convenients.
Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli
ca reclamació, suggerència ni al·legació, l’acord d’aprovació ini-
cial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’ulterior resolució per
part del ple de l’Ajuntament.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement dels inter-
essats i als efectes legals oportuns.
Mollerussa, 30 d’abril de 1999.
L’Alcalde, Josep Grau i Seris.

  

AJUNTAMENT DEL POAL

EDICTE 5115

L’Ajuntament en sessió extraordinària de Ple celebrada el dia
vint-i-quatre de maig de 1999 va aprovar inicialment el Pla
Especial per a la implantació d’una indústria de manipulació car-
tonatges al polígon 6 parcel·la 1, de conformitat al que disposa
l’article 60.3 del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de juliol, pel qual
s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística, se sotmet l’expedient a informació pública
durant el termini d’un mes, als efectes d’examen i reclamacions.
El Poal, 25 de maig de 1999.
L’Alcalde, Miquel Ardèvol Fernández.

  

AJUNTAMENT DEL POAL

EDICTE 5116

L’Ajuntament en sessió extraordinària de Ple celebrada el dia
vint-i-quatre de  maig de 1999 va aprovar inicialment la modifi-
cació puntual de la delimitació del sòl a la zona final de
l’Avinguda Catalunya amb reclassificació de sòl, d’acord amb el
que determina l’article 55 del Decret 1/1990.
En compliment del que disposa l’article 59 de l’esmentat Decret,
l’expedient romandrà a informació pública a la Secretaria de
l’Ajuntament durant el termini d’un mes, a comptar des del dia
següent al de la publicació d’aquest Edicte al Butlletí Oficial de
la Província, per tal que els interessats puguin examinar-lo i pre-
sentar les al·legacions que estimin pertinents.

El Poal, 25 de maig de 1999.
L’Alcalde, Miquel Ardèvol Fernández.

  

AJUNTAMENT DEL POAL
EDICTE DE RECTIFICACIÓ 5021

Havent estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 2890 de data 17-5-99 i al Butlletí Oficial de la
Província núm. 60 de data 13-5-99 l’edicte aprovant el plec de
clàusules administratives particulars que ha de regir el concurs
per a la contractació de l’obra Col·lector General i comple-
mentació de serveis del carrer Linyola i adjacents del Poal,
inclosa al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, i en el qual
s’anunciava simultàniament el concurs públic, s’ha apreciat un
error en la classificació, per la qual cosa es publica aquest edicte
de rectificació.
La classificació que ha de disposar el contractista ha de ser grup
G, subgrup 6, categoria D.
Per aquest motiu, i fins que no surti publicat novament al Butlletí
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya aquest edicte de rectificació, queden posposats els ter-
minis i convocatòria de l’esmentada obra, els quals començaran

a comptar a partir de la publicació d’aquest edicte de rectificació.
El Poal, 19 de maig de 1999.
L’Alcalde, Miquel Ardèvol Fernández.

  

AJUNTAMENT DE TORÀ
EDICTE 5089

El Ple d’aquest Ajuntament en sessió plenària de data 9 d’abril de
1999 aprovà el plec de condicions tècniques, econòmiques i
administratives que regirà el contracte per a la concessió de l’ex-
plotació del servei municipal d’aigua potable de Torà.
D’acord amb el que preveu l’art. 232.2 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de 13 de juny de 1995, es sot-
met al tràmit d’informació pública per un termini de vint dies.

Transcorregut aquest termini d’exposició pública, sense que
s’hagin presentat reclamacions o al·legacions, quedarà definiti-
vament aprovat el plec de condicions tècniques, econòmiques i
administratives que regirà el contracte per a la concessió de l’ex-
plotació del servei municipal d’aigua potable de Torà.
Torà, 24 de maig de 1999.
L’Alcalde, Antoni Ferrer i Farré.

  

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG

EDICTE 4134

En compliment d’allò que disposa l’art. 17.3 i 4 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals,
es fa públic que aquesta Corporació en sessió de data 19 d’oc-
tubre de 1998, va acordar la modificació i creació d’impostos i
taxes. L’acord provisional ha estat exposat al públic i publicat a
l’annex al BOP número 135 de 10 de novembre, durant el termi-
ni de 30 dies sense que s’hagin presentat reclamacions al
respecte, per la qual cosa esdevenen definitius, publicant-se els
textos íntegres de les modificacions.

ORDENANCES MODIFICADES

-Ordenança fiscal núm. 4 Impost: “Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres”: 
.- Modificació de l’article 3r.- tipus de gravamen de 1’1% dels
nous habitatges i ampliacions fins la determinació tècnica corre-
sponent que determinarà l’arquitecte del Consell Comarcal. 
-Ordenança fiscal núm. 8 Taxa: “Taxa servei clavegueram”.
- Modificació de l’article 5è.- Els nous habitatges quedaran
exempts del dret de connexió 

-Ordenança fiscal núm. 9 Taxa: “Taxa servei recollida escombra-
ries”. - Modificació de la quota tributària: 
- epígraf primer per habitant .......... 2.550 ptes. 
- epígrafs segon i tercer ................ 4.890 ptes. 
- epígrafs quart i sisè ..................... 6.100 ptes. 
-Ordenança fiscal núm. 10 Taxa: “Taxa servei de retirada vehi-
cles abandonats o mal estacionats”
Article 5è que regula les tarifes: 
Modificació preu uniforme a raó de 6.500 ptes. 
-Ordenança fiscal núm. 11 Taxa: “Taxa instal·lació de parades,
casetes de venda i espectacles”
- Modificació de la tarifa per de 50 ptes/m2 per dia 
-Ordenança fiscal núm. 12 Taxa: “Taxa pel subministrament
d’aigua”.
-Modificació d’exempció per nou habitatge, el dret de presa, de
nova planta

CREACIÓ ORDENANCES

- Ordenança Fiscal núm. 6 Taxa: “Taxa de llicència d’obertura
d’establiments”
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ORDENANÇA REGULADORA DE L’ACTIVITAT COMER-
CIAL DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE 

VILANOVA DE BELLPUIG.

Preàmbul:
L’Excm. Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, en l’exercici de
les competències pròpies atribuïdes pels articles 25.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i 63.2, de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
i en ús de la potestat organitzadora que la vigent legislació li ator-
ga, estableix l’Ordenança reguladora de l’activitat comercial de
venda no sedentària que, sota la forma i denominació de mercat
setmanal, es celebra a la vila de Vilanova de Bellpuig, els dimarts
no festius de l’any. 
L’objecte d’aquesta ordenança és la regulació administrativa,
dins l’àmbit competencial del municipi, dels aspectes bàsics i
fonamentals de la modalitat de venda no sedentària, els quals pre-
ceptes responen, en la seva redacció, al contingut del Decret
Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç, interior, disposi-
ció legal que tindrà caràcter de legislació supletòria per a tots els
casos o les particularitats que no siguin previstos o regulats per la
present Ordenança Municipal. 

1.- NATURALESA I ÀMBIT D’APLICACIÓ.

Article 1.-
Aquesta Ordenança té com a finalitat, la regulació administrativa
de les condicions, requisits i termes generals que han de complir-
se per a l’exercici de l’activitat de venda que es realitzi dins el
terme de Vilanova de Bellpuig, fora d’un establiment comercial
permanent.

L’única activitat de venda de les característiques determinades en
l’apartat anterior, que podrà ésser autoritzada a la via pública,
serà la venda no sedentària en llocs fixos i conforme es determi -
na en els articles següents. 

Article 2.- 
Es considera venda no sedentària als efectes d’aquesta ordenança
la realitzada per comerciants, fora d’un establiment comercial
permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continua-
da, en els perímetres i en llocs degudament autoritzats, en
instal·lacions comercials desmuntables o transportables, incloent-
t’hi els camions-botiga, i en els termes i les condicions establertes
en la present ordenança. La venda a què es refereix la present
ordenança solament es podrà exercir en la forma de mercat set-
manal.

En conseqüència, queda totalment prohibida en el terme munici-
pal de Vilanova de Bellpuig, la venda ambulant en llocs i dates
variables i la venda ambulant itinerant en vehicles-tenda. 

L’incompliment d’aquestes disposicions facultarà a l’Ajuntament
a adoptar quantes mesures legals siguin procedents incloent-hi la
eventualitat d’intervenir els productes exhibits, com a acció de
cautela en cas d’infracció. 

L’Ajuntament podrà autoritzar la venda no sedentària en el
municipi de Vilanova de Bellpuig, en els perímetres i en llocs que
determina segons les necessitats i que a cada moment aconselli
pel millor desenvolupament de mercat i comerç, fixar el nombre
total de llocs permesos, així com les seves dimensions. 

A aquest efecte, tindrà en compte d’una banda el nivell d’e-
quipament comercial existent a la zona, i de l’altra, l’adequació
de la dita venda a l’estructura de consum de la població i la seva
densitat, així com el nombre de comerç existent a la població. 
Les autoritzacions que atorgui l’Ajuntament s’entendran com a
concessions per a ocupar un dels llocs determinats o deter-
minables, dins el perímetre habilitat per a l’exercici de la venda
no sedentària. Per raons d’interès públic o per criteris d’oportu-
nitat derivats de la potestat organitzativa, degudament justificats,
l’Ajuntament podrà modificar la ubicació dels llocs inicialment

assignats, essent d’obligada acceptació pel titular de l’au-
torització sense dret a indemnització o compensació. 
Article 4.- 
La venda no sedentària prevista en l’article 1 anterior, únicament
es podrà realitzar sota la modalitat de mercats periòdics, essent la
periodicitat habitual i determinada, tots els dimecres no festius de
l’any.

No obstant, l’Ajuntament resta facultat, si es considera oportú,
per a establir la venda no sedentària en mercats ocasionals o
esporàdics que es facin amb motiu de festes o esdeveniments
populars.
L’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, de conformitat amb allò
que disposa l’article 3 de la present ordenança, fixarà anualment
el perímetre i el nombre total de llocs permesos per a venda no
sedentària disponibles, determinarà els dies i horaris correspo-
nents per a l’exercici de l’activitat i fixarà, si procedeix, les
dimensions de les parades. 
En el cas d’autorització d’un nou mercat periòdic, o els ocasion-
als que es considerin adients, previstos en l’article 4 anterior,
requerirà un acord exprés de l’Ajuntament en el qual es fixarà la
periodicitat o dia de celebració i quants elements siguin neces-
saris al respecte. 

II.- REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DE LES PARADES.
Article 6.-
Les autoritzacions per a llocs fixes s’expediran en document nor-
malitzat, en el que constarà la identificació del titular, la ubicació
precisa del lloc, els productes autoritzats, la data en què podrà
portar-se a cap l’activitat, domicili habitual, número de DNI o
permís de residència i fotografía. L’autorització es col·locarà en
un lloc visible de la parada. L’autorització serà personal i intrans-
ferible. Els venedors no podran sots-arrendar o cedir el lloc de
parada. Només podran exercir l’activitat en nom del titular, el
cònjuge i llurs fills, que s’hauran d’acreditar mitjançant un certi-
ficat de convivència. En cas de no complir-se aquest requisit
s’entendrà que el lloc ocupat per persones diferents de les indi-
cades ha estat cedit o sots-arrendat irregularment, la qual cosa, de
no provar-se el contrari, determinarà la caducitat de la llicència
sense dret a cap indemnització. 
La concessió de llicència de reserva de lloc dins del mercat set-
manal de Vilanova de Bellpuig per a l’exercici de l’activitat haurà
d’ésser sol·licitada pels interessats, o llurs representants, en
imprès normalitzat, on es farà constar, entre d’altres, les següents
dades:
a) Nom i cognoms, domicili, telèfon, número de compte corrent
de l’entitat bancària i nombre del DNI, o permís de residència del
titular-sol·licitant, i del representant si s’escau. 
b) Mercaderies a vendre, amb menció expressa de les que hagin
de constituir l’activitat principal. 

c) Metres lineals de parada que se sol·licitin. 
La sol·licitud s’acompanyarà de la documentació següent 
- Fotocòpia del DNI o permís de residència, si el sol·licitant és
estranger.

- Un justificant on s’acrediti que està donat d’alta de la Seguretat
Social, i que es trobi al corrent de pagaments de la mateixa. 
- Alta del Impost d’Activitats Econòmiques corresponent a l’ac-
tivitat que es pretén exercir, així com justificant d’estar al corrent
de pagament de la mateixa. 
- Compromís de que la persona que exerceixi la venta serà el tit-
ular, o en el seu cas el cònjuge o els fills, acreditats mitjançant
certificats de convivència. 
- Declaració expressa de que el sol·licitant manifesta conèixer les
normes a que ha de ajustar la seva activitat i el compromís de
observar-les.

- En el cas de venda de productes alimentaris, possessió del car-
net de manipulador d’aliments. 
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- Acreditar la inscripció en la secció especial per a venedors
ambulants, del Registre General d’Empresaris de Comerç i
Establiments Mercantils. 

- Una fotografia carnet. 

- Certificat que acredita estar al corrent en el pagament les exac-
cions municipals. 

Els estrangers hauran d’acreditar a més, i amb anterioritat a l’a-
torgament de l’autorització per a l’exercici de l’activitat, que
estan en possessió dels corresponents permisos de residència i
treball.
Les autoritzacions concedides a estrangers esdevindran automàti-
cament sense efectes, en el moment en què els siguin revocats els
respectius permisos de residència i treball. 
Els estrangers originaris de qualsevol país de la Unió Europea,
hauran de presentar, tan sols, la tarja de residència de ciutadans
comunitaris i la declaració de l’activitat. 
Article 7.- 
Les autoritzacions per a llocs fixes seran concedides pel respon-
sable de la Regidoria de Serveis, una vegada s’hagi verificat, mit-
jançant el corresponent expedient de sol·licitud, que el peticionari
compleix els requisits legals exigibles. 
Les autoritzacions s’atorgaran atenent, fonamentalment, els
següents criteris: 
A) Gènere o classes de productes a vendre. 
B) Antiguitat en la sol·licitud de la petició. 
L’Ajuntament disposarà d’un registre de sol·licituds ordenat per
data d’entrada, per a tots els efectes de la concessió de noves
autoritzacions a mesura que vagin quedant places del mercat
vacants.
Article 8.- 
Les autoritzacions municipals es concediran per un termini
màxim d’un any. 
Dins el termini de vigència de l’autorització, l’Ajuntament podrà
fixar períodes de pagament referits a fraccions anuals, que estimi
oportú determinar. 

Com a criteri general, es determinen les fraccions anuals amb
periodicitat trimestral, fraccionant-se la quantia anual dels
imports a satisfer pel  titulars de les autoritzacions, en idèntics
períodes.
Els imports fraccionats seran exigits anticipadament a l’inici del
mateix, i la manca de pagament d’un període, implicarà la
automàtica revocació de l’autorització, per incompliment de les
obligacions, sense dret a indemnització. 
No obstant, l’Ajuntament de Mollerussa, en l’aprovació anual del
número de llocs fixes, del calendari de mercats i de la determi-
nació del perímetre habilitat per a la venda no sedentària, o en el
seu cas, en la modificació de les tarifes, podrà modificar ensems,
les fraccions i períodes anuals de pagament. 

Article 9.- 
Els dies de mercat el recinte quedarà tancat a les 9 hores quedant
lliure i vuit de qualsevol tipus de vehicle fins a les 13 hores. Tots
els vehicles, cotxes, furgonetes o camions, un cop descarregada i
parada la mercaderia, s’estacionaran en la zona que l’agent local
indiqui, però apartada de les àrees adjacents al mercat. Finalitzat
l’horari de vendes, a les 13 hores, els venedors podran entrar amb
els seus vehicles al recinte del mercat. 

El recinte del mercat restarà lliure de mercaderies i vehicles
abans de les 14:30 hores.

IV.- INSPECCIÓ
Article 15.- 
Qualsevol transgressió o incompliment de les normes d’aquesta
ordenança serà sancionada, prèvia instrucció de l’expedient i
audiència del presumpte infractor d’acord amb el quadre de san-
cions fixats i abonament dels danys i perjudicis que es realitzin. 

Article 16.- 
Per a l’ordenació del mercat, l’Ajuntament destacarà un repre-
sentant de la Corporació, el qual exercirà com a encarregat. 

El nomenament recaurà sobre un agent local. 
Article 17.- 
Seran funcions pròpies de l’encarregat, vigilar el compliment
d’aquestes Ordenances, senyalar els llocs que han d’ocupar els
titulars de les llicències, resoldre els conflictes que es presentin
donant-se compte urgent a l’Alcaldia i Regidor responsable de
l’àrea de mercats; proposar la imposició de sancions i tenir cura
en general del mercat i del manteniment de l’ordre públic. 

Article 18.-
Seran obligacions dels venedors:
a) Complir les presents normes i totes les disposicions i ordres
que les afecten, directa o indirectament, siguin aquestes referides
a les instal·lacions, com als productes de venda, així com respec-
tar i complir les disposicions dels agents locals.
b) Tenir degudament legalitzats els pesos i mesures que s’utilitzin
per a les vendes, les quals seran necessàriament del sistema
mètric decimal. 
c) Abonar puntualment les taxes municipals. 
d) Tenir a disposició i exhibir quan sigui requerit pels agents
locals, la tarja acreditativa de la concessió, els rebuts de I.A.E.,
rebut d’autònoms, de taxes municipals, comprovants de pesos i
mesures, i els de procedència dels articles en venda. 
e) El muntatge i desmuntatge de les parades, retirada de les mer-
caderies i el manteniment dels seus llocs en degudes condicions
de seguretat i neteja. 
f) Respondre dels danys i perjudicis que es puguin originar en les
instal·lacions i elements de la seva pertinença. 
g) Totes les deixalles i embalatges produïts durant el mercat s’en-
vasaran en bosses de plàstic tipus industrial o similar. 

V. INFRACCIONS I SANCIONS.

Article 19.- 
L’incompliment d’aquestes normes donarà lloc a la incoació del
corresponent procediment sancionador, classificant-se les faltes
en lleus, greus i molt greus. 

1.- Es consideren faltes lleus, 
La falta d’ornat i neteja de la parada i el seu entorn.
L’incompliment de l’horari, per primera vegada. 
c) No tenir en lloc visible la tarja municipal d’autorització de la
parada.
d) L’ús d’altaveus, llevat d’autorització especial. 
e) Col·locar o ocupar mes metres de lloc de venda dels autoritzats
en la tarja municipal. 

f) No respectar la separació mínima entre parades de 50 cm. 
g) La venda d’articles diferents als autoritzats per la llicencia
municipal.
h) Qualsevol desfalc quant a la qualitat o quantitat dels articles
venuts.

i) Qualsevol infracció d’aquesta ordenança no qualificada com a
falta greu o molt greu. 
2.- Faltes greus es consideren : 
a) La reiteració per dues vegades de faltes lleus. 
b) La instal·lació de la parada en un lloc no autoritzat. 
c) Manca de la llista o rètols de preus o defectes en la confecció
o exhibició dels mateixos. 
d) No acreditar suficientment la procedència de la mercaderia. 

e) La col·locació d’envasos o qualsevol classe d’estorbs o embol-
calls fora de perímetre de la parada. 
3.- Faltes molt greus es consideren : 
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a) La reiteració de faltes greus en el període d’un any. 
b) La desobediència reiterada dels funcionaris i autoritats munic-
ipals.

c) L’exercici de l’activitat per diferent persona a l’autoritzada. 
d) El desacatament o desconsideració greu dels venedors als
agents de l’autoritat, clients o compradors. 
e) La instal·lació de parades sense autorització. 
f) La venda de productes alimentaris no autoritzats, o en defi-
cients condicions. 
g) El traspàs, cessió o sub-arrendament de lloc de venda.
Article 20.- 
Les sancions a aplicar seran les següents : 
1.- Per faltes lleus: 
a) Advertiment verbal o per escrit. 
2.- Per faltes greus: 

Multes pecuniàries que legalment puguin establir-se. 
b) Prohibició d’exercir la venda de dos a cinc dies de mercat. 
3.- Per faltes molt greus: 
Multes pecuniàries que legalment puguin establir-se

Revocació de l’autorització municipal o suspensió per tres
mesos.
En els casos de venda de productes alimentaris no autoritzats o en
condicions deficients, o instal·lacions sense autorització, podrà
intervenir-se la mercaderia i posar-ho en coneixement de les
autoritats sanitàries, governatives i judicials.
4.- Sancions pecuniàries per infraccions a la següent ordenança:
Faltes greus: De 5.000 a 15.000 pts. 
b) Faltes molt greus : De 15.000 a 25.000 pts. 

c) Per a graduar les sancions a més de les faltes comeses es tin-
drà en compte d’acord amb el principi de proporcionalitat: 
- Intencionalitat. 
- Pertorbació del mercat. 
- Danys i perjudicis produïts. 
-La reincidència 
- El grau de participació.

- La transcendència. 
VI.- EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ

Article 21. 
Sens perjudici de tot allò disposat en altres preceptes d’aquesta
ordenança les autoritzacions s’extingiran per:

Renúncia expressa i escrita del titular. 
Causes sobrevingudes d’interès públic. 
c) Sot-arrendament o cessió de lloc de venda a un tercer, sense
complir amb els requisits previstos en aquesta ordenança. 
d) Pèrdua de les condicions exigides per a optar a l’autorització
corresponent.
e) Absència en el mercat durant tres setmanes consecutives sem-
pre que no sigui justificada, comportarà la pèrdua de l’au-
torització corresponent. 
f) Greu incompliment de les obligacions establertes en la present
ordenança.
h) Falta de pagament del cànon exigit. 

VII- FACULTATS DE GEST1Ó.
Article 22.- 
Seran facultats de la regidoria responsable de serveis, a més de
les precises en l’article 7, les següents: 

a.- Ordenar les redistribucions dels llocs fixes assignats, en
desenvolupament de la potestat organitzadora i conforme les pre-
visions contingudes en l’article 3 anterior. 

b.- La gestió i organització del servei d’inspecció regulat en el
títol IV d’aquesta Ordenança. 
c.- La potestat sancionadora per a faltes lleus. 

d.- Les facultats d’ordenar la incoació d’expedients sancionadors. 
e .- El desplegament dels preceptes d’aquesta Ordenança referits
a:
-Proposta de determinació del perímetre i el nombre total de llocs
permesos per a venda no sedentària disponibles, i calendari anual
dels dies de celebració del mercat periòdic. 
-Proposta de celebració de mercats ocasionals o esporàdics que

es facin amb motiu de festes o esdeveniments populars. 

-Dimensions de les parades, en les quals es tindrà en consideració
l’amplada dels vials dins el perímetre habilitat, la facilitat de cir-
culació d’usuaris, càrrega i descàrrega, i quants elements siguin
necessaris en ordre a la eficàcia del mercat. 

VIII- DISPOSICIÓ FINAL
Article 23.- 
La present Ordenança deroga qualsevol altra preexistent i entrarà
en vigor una vegada aprovada definitivament i publicat el seu text
íntegre al B.O.P., en els termes previstos en l’article 70.2 de la
Llei 7/1985. 
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats  des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Vilanova de Bellpuig, 23 d’abril de 1999
L’Alcalde, Joan Trull i Borràs.

 

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
D’ÀREU

EDICTE 4345

Aprovada inicialment la memòria valorada de les obres de
Restauració en l’Església de Santa Maria de la Torre, pel Ple
d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada d’Àreu reunit el dia
29 d’abril de 1999, i atès el que disposa l’article 37 del Decret
179/1995, 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens Locals, així com l’article 219 de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, s’exposa al
públic en la secretaria d’aquest Ajuntament (en hores d’oficina)
durant un mes a partir de la publicació d’aquest anunci en el
BOP, per tal que pugui ser examinat, i interposar, si és el cas, les
al·legacions, objeccions o reclamacions que hom cregui conve-
nients.
Si en l’esmentat període no es presenta cap al·legació, objecció o
reclamació al susdit avantprojecte s’entendrà aprovat definitiva-
ment.
Àreu, 30 d’abril de 1999.
El President, Sebastià Feliu i Gabarra.

  

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE LA VILA I VALL DE CASTELLBÒ

ANUNCI SUBHASTES PASTURES, ANY 1999 4300

Aprovats el plecs de condicions econòmico-administratives i tèc-
nico-facultatives particulars que hauran de regir en els aprofita-
ments de pastures per subhasta, romandran exposats al públic pel
termini de quinze dies a la secretaria de l’entitat, a la plaça de la
Trobada s/n de Montferrer a efectes d’examen i reclamacions.
Simultàniament es procedirà a l’anunci de les subhastes, les quals
estaran condicionades al que disposa l’art. 119.2 del R.D.
3046/87 de 6 d’octubre, i es celebrarà a la Casa Consistorial el
dia següent hàbil després de transcorreguts vint dies a partir del
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