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URBANISME ACOROS 

Autoritzen a construir 37 cases a 
prop de La Canadenca a Talarn 
ILLEIDA I La comissió d'Urba
nisme del Pirineu va donar 
el vistiplnu ah ir a un pla ur
banístic que permetra cons
tnai r 37 cases unifamiliars i 
cquipaments a les proximitats 
de la historien central hidroe
l~ctrica de La Canadenca, al 
municipi de Talnl'll. Aquesta 
matcixa plani[icació veta dc
molir nquesta construcció de 
principis del segle XX, en pro
cés per convertir-la en un mu· 
seu. La zona acull també una 
desena d'habitatgcs i una nau 
industrial en desús. En aquest 
matcix municipi del Jussii, la 
comissió va aprovaruna nova 
central solar proxima al nucli 
de Nerets, amb una superfície 
de sis hectarees i una potencia 
insta l-Iada de 3.900 kW. 

DIPUTACIÓ DE LlEIDA 
Sorvoi de Vl01 i Obres 

En un altre ordre de coses, la 
comissió va aprovar el projecte 
per convertir u na nntiga ser· 
radora de Llavor~í en una sala 
pera vetllatoris. L'ajuntament, 

Diputacfó de Lleida 
ScN1.. S Téctllcs 

VIOS t Doras 

q ue achaalmcnt ut il ilza part 
de l'edi[ici coma magatzem, 
ha tret n concurs les obres per 
condicionar-lo amb un pressu
post de 146.000 e u ros. 

Edlde. NoHflcacló per a signatura d' Ades privl .. de finques afectadas poi " Desglossat nóm.3 1 
a«ualltzacló de preus del Pro¡ecte con .. rudlu. Condldonament. Elxamplament 1 mlllora de la 
carretera LV-7031, de 8orges Btanques a Con~la de los Garrfgues. PK 8+360 al 13+300" per 
haver oslallnfructuosa la nollflcocló pen onal. 

De conform1tat amb el quo proveu l'orticlo 44 de lo Uoi 39/2015, d'l d'oclubre de procedimenl odministrotiu comú 
de los adminislrocions p<Jbliquos. i davonl lo lmpossibililol do fer lo notificoció personal dols lilulors de los linquos 
quo més ondovont es rolocionon, os notifico mitjon~onl oquosl edido por signar les Ados próvieo d'ocupoci6. 

El Dosglossat núm. 3 del Projecte é!menlol ve eslor oprovct p<!l Pie da lo Oipt¡tocl6 da Ualdo, en saul6 nOm. 6/2019 
de 14 do juny do 2019, oprovod6 qua porto lmplldlo lo declcrod6 d'ulllilol póblico, lo necossllot d'ocupoci6 1 lo 
decloroci6 d'urgenl ocupoci6 deis béM i drels ofeclols, d'ocord omb el que provou l'micle 19 del DL 2/2009 do 
25 d'ogosl pel que s'oprov6 ol Tut rel6s do lo Uel de caffeleros. 

Ateo el que dispo$0 l'orticle 52 do la Lloi d'oxpropioció for~oso do 16 d'obril do 1954, •• convoco ofs inler<mols 
del• bénsl drels ofeclols el dio 21 de novembre de 2019 a les dependéncie• de I'Aiunlomentde I'Aibi II'Ajunlomenl 
de Corvi6 do los Gomoues per p<ocedir o l'o•xecomenl de l'oclo pr~vio o l'ocupoci611'oclo d'ocupoci6. 

Es fo coMior quo o l'oc1o han d'ossisllr <>ls lilulors d<>ls b<ln• i drels off!Ciol•, porsonolmonl o roprosorlols per uno 
persono degudamonl ouloritzodo, oportont els documonls ocredilolius de lo sovc 111ulorilol, l'úllim rebul do lo 
conlribuci6 que coffespon ol bé off!Ctal alkl com lo noto simple octuolitzodo de lo linea on el Regislro do- lo Propiolol. 
Podron for-so ocomponyar, o complo sou, de pbrit i nolorl. 

los ~nquos ofec1odes són: 

T 1 1 1 I'Aibl enno mun clpol: 

Núm. Pollgon/ parcol.la Sup. 
Titular codastrol C·ultlu ofoctodo Dio Hora Ordre •ubparceHa m' 1- 5/29c - 1- - PI por lurio 512,00 - -

7 5/29b Potnmonlol Como> Sl Amoliler so«~ 455,96 ~1/1 1/2019 10:00 
5/29o Amolllt<JeCá 1.640,9$ 

T t 1 t e la d 1 G r1 erme mun ~IDGI: .,., ••• ar gues 

Núm. Poligon/parcel.la Sup. 
ntular cadostral Cu!Hu afeclodo DI a Hora Ordre 1ubporwf.la 

m' 

36 3/28d Josa Manuel Pér6:r: Maloll 76,42 21/ 11/2019 12.00 
F1(1-dOS 

1- - -
61 3/20d 

loso Mot1f Sotó 
Maloll 177,07 21/ 1 l/2019 12:30 3/20b Ame~l.rsecá 95,28 --- - -- -

Ue1do, 31 d'oclubra da 2019 
El presldenl, Joon Talam i Gllobert 
El secrelori general, Ramon Rernous i AbeOono 

SEGAE 
Divendres, 8 de novtmbrt del2019 

Obres de I'Estat en autopistes que alliberaran 

llLEIDA 1 El ministeri de Foment hn t reta concurs el m:mteni
ment d'un tram de I'A P-7 a Tarragona per 12,55 milions la 
concessió deis quals expira 1'1 de gener. Perla seua parl, el 
tram llcidnta de I'AP-2 revcrtirñ ai'Estat l'agost del 2021 i 
Fomcnt ja ha encarrcgat un estudi pcr saber les neccssitats 
que tindra llavors la infraestructura. 

Segueixen les expropiacions perla carretera de (ervia 

1 LlEIDA 1 La Diputaci6 conlinua les expropiacions pera la 
mi !loa· a de la carretera de les Borges n Cerviil. Aquest és un 
projecte paraJ.Iel a les obres previstcs per reparar els des
perfectos del temporal de fa dos setmanes. 

Alcarras reordena el transit del centre historie 
1 ALCARRAS 1 Alcarras ha reordena! el trilnsit deis carrers Pau 
Cnsals i el Del Mig, al centre historie, per millorar la scgu
rctat dels vinnnnts i la circulació de vehicles. 

La Diputaáó incorpora dos nous directius 

lllEIDA 1 Belén Jové i Vfctor Peguera, directors deis deparla
ments de Recursos Humans i de Planificació i Cooperació 
Munici¡nll de la Diputació, respectivament, es van incor
porar el mes d'octubre als seus llocs de treball i e ls dos són 
f uncionaris del cos superior (Al}. 

SUBHASTA PÚBLICA 

Agencia Tributa-ria 
WWW.l1110ndiftribvllllrfOII,fll 

OEPENOt:NCIA REGIONAL DE OUANES 
III.EE, DE CATALUNYA 

Ola: 20 de novembre de 20Ut, o loa 9.00 horea. 

Lloo d.• ro:nlltuel6: 01J3fl8 del~ Fll)r9/l <le Mol"' 
Carret~~ra N-145, km ll La Farga de M~s (Ueldil) 

Por a mb lnf ormael6 podtHJ ttuoar a'l1elltron 
913 381e61 de09ha1lh 

Lo._ 1 bases de tJUI:thaate a: 
YIWW OQJl n!Sutla:;.tos ___ ... 

..,.,.,. • Tilrr-ega EDICTE 

l' Ajuntament de Tc\.rrega va aprovar provlsionalment per acord de Pie de 
data 24 d'octubre de 20191a modlficacló de les segOents ordenances 
fiscals: 

. Ordenan~ liscaJ número 1 reguladora de l'lmpost sobre béns lmmobles 
·Ordenan~ liscal número 4 reguladora de l'impost sobre construcclons, 
lnstal-laclons 1 obres 

D'acord amb l'artlcle 17 del ROL 212004. de 5 de mar~. pel que s'aprova el 
Text Aelós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. a~uests 
expedients s'han sotmh a e~posació pública mhjan~ant ed1cte en el Butlletí 
Oficial de la Provincia de Lleida n~mero 208 de data 28 d'octubre de 2019, 
aJ tauler d'cdictes de la Corporació. 1 a la pagina web de I'Ajuntament 
(www.tarreoa cal), als efectes que les persones lnteressades puguln 
presentar les aJ.Jegacions i reclamacions que estimin pertinents. Ellermini 
d'exposició pública tinalltza el dia 11 de desembre de 2019. La qual cosa 
es fa pública pera general coneixement. 

TArrega, 8 de nove m bre de 2019 
Alba Pijuan Vallverdú- Alcaldessa de nrrega 
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