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En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.
Vilamur, 2 de desembre de 2011
L’alcalde, Albert Vilardell Capell

- ♦ -

AJUNTAMENT DE SORT
EDICTE 12339

L’empresa Conservación de Viales y Asfaltos, S.L. (Viasfalt), que 
s’ha subrogat en els drets i obligacions de l’empresa Cisteró, SA, 
ha sol·licitat la devolució de l’aval dipositat per aquesta darrera 
empresa per respondre de les seves obligacions com a promotora 
de les obres de condicionament de la planta primera del CAP de 
Sort (Expedient S-48/06).
Cosa que es fa pública per tal que les persones que es considerin 
interessades puguin formular les al×legacions que creguin 
convenients durant el termini de 20 dies.
Sort, 12 de desembre de 2011
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

- ♦ -

AJUNTAMENT DE SUNYER
EDICTE 12145

Vist el projecte de Pla especial del Cementiri municipal de Sunyer.
Vistos els informes tècnics emesos pels Serveis Municipals i 
segons la tramitació que preveu l’article 85 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.
Aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple, de data 18 de novembre 
de 2011, el Pla especial del Cementiri municipal de Sunyer, 
redactat i formulat per l’arquitecte, Ferran Florensa Mayoral.
S’exposa al públic pel termini d’un mes mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província i un dels diaris de més divulgació 
en l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereix el 
projecte en tramitació, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui 
examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les 
al·legacions o observacions que consideri oportunes.
Sunyer, 2 de desembre de 2011
L’alcalde, Salvador Huguet Besó

- ♦ -

AJUNTAMENT DE VINAIXA
EDICTE 12075

D’acord amb l’article 169.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Local, es va aprovar inicialment per l’Ajuntament de 
Vinaixa, en sessió plenària ordinària de 1 de desembre de 2011, 
el pressupost per a l’exercici 2012, juntament amb la plantilla 
orgànica i relació de llocs de treball. 
A la secretaria de l’Ajuntament es troba exposat al públic 
l’esmentat pressupost als efectes de reclamacions, les quals es 
podran presentar sota les següents observacions:
a) Interessats: tenen aquesta condició les persones físiques o 
jurídiques que s’assenyalen a l’article 170.1 del Text refós de la 
Llei d’hisendes locals.
b) Motius: els assenyalats a l’apartat segon del mateix article.
c) Termini: 15 dies hàbils a partir de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província.
d) Lloc: oficines de l’Ajuntament
e) Òrgan davant el qui es reclama:Ple de la Corporació.

Finalitzat el termini esmentat sense la presentació de cap al·legació 
o reclamació, el pressupost esdevindrà aprovat definitivament.
Vinaixa, 2 de desembre de 2011
L’alcalde, Jordi Sarlé Gallart

- ♦ -

AJUNTAMENT DE VINAIXA
EDICTE 12076
Publicat en el BOP núm.136 de 24 de setembre de 2011 l’acord del 
Ple de l’Ajuntament del dia 15 de setembre de 2011, d’aprovació 
inicial de la memòria valorada d’arranjament i millora dels 
accessos al municipi i al nou cementiri municipal i transcorregut 
el termini d’exposició sense reclamacions i al·legacions, d’acord 
amb l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, el Ple Corporatiu en sessió del dia 1 de desembre de 
2011 va aprovar definitivament la memòria valorada esmentada.
Contra l’esmentat acord pot interposar-se recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des de la present publicació, 
davant l’òrgan que ha dictat l’acte. També es podrà interposar 
directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos comptats a partir del dia següent de la publicació.
Vinaixa, 2 de desembre de 2011
L’alcalde, Jordi Sarlé Gallart

- ♦ -

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE GERB

EDICTE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA 12378
La Comissió Especial de Comptes d’aquesta Entitat Municipal 
Descentralitzada de Gerb, reunida en sessió de 13 de desembre 
de 2011, va procedir a l’examen i aprovació del Compte general 
d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de 2010, juntament 
amb els informes, antecedents i justificacions que integren 
l’expedient, els quals resten exposats al públic a la Secretaria de 
l’EMD per un termini de 15 dies hàbils. Durant aquest termini, 
i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les 
objeccions i observacions que considerin oportunes.
Gerb, 13 de desembre de 2011
El president, Miquel Guiu Tribó

- ♦ -

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE TALLADELL

EDICTE 12395
Nomenament vicepresidents a l’EMD del Talladell

Pere Domingo Solé, President de l’EMD del Talladell, de conformitat 
amb el que disposa l’article 54 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, l’article 21.2 de la Llei 7/85, Reguladora de les bases de 
règim local, i l’article 46.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals he resolt :
Primer. Nomenar vicepresidents als vocals següents:
Vicepresident primer: Senyor Miquel Albareda Solé
Vicepresident segon: Senyor Dani Pujol Sanjuan.
Segon. Els vicepresidents, com a tals, els correspondrà substituir 
el president en la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu 
nomenament en els casos d’absència, malaltia o impediment que 
l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions.
Tercer. De la present resolució se’n donarà compte a la Junta de 
Veïns en la primera sessió que es celebri i es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província sense perjudici de la seva efectivitat des 
del dia següent de la present Resolució 
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