
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
ANUNCI 2508
Per resolució de l’Alcaldia, de data 24 de febrer de 2009,
s’aprovà l’adjudicació provisional del contracte del servei de:
Aclarida de millora i podes de qualitat en Forest Consorciada
número 3075. Roca Fumada i altres de Rosselló, el qual es
publica als efectes de l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Rosselló
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 1/2009/Serveis
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: serveis
b) Descripció de l’objecte: aclarida de millora i podes de qualitat
en Forest Consorciada número 3075. Roca Fumada i altres de
Rosselló
3. Tramitació, procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat sense publicitat
4. Preu del contracte
Preu 44.902,79 euros.
5. Adjudicació provisional
a) Data: 24 de febrer de 2009
b) Contractista: Agrup Cooper. Retroforest. Cat. SCCL
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 25.151,28 euros i 4.024,20 euros d’IVA
Rosselló, 25 de febrer de 2009
L’alcalde, Jaume Fernández i González

− ♦ −

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE 2509
El senyor Pedro Mª Rodríguez Pérez, actuant en nom i
representació de la mercantil Excavacions Casanovas, SL, ha
presentat un projecte per a dur a terme l’activitat consistent en
aprofitaments de recursos de la Secció A (gravas) en la segona
ampliació de la superfície d’explotació de la gravera denominada
Coral, número 90676, a la finca emplaçada al polígon 3, parcel·la
6, d’aquest terme municipal, la qual té la condició de sòl no
urbanitzable segons el Pla d’ordenació urbanística municipal
vigent.
D’acord amb allò que s’estableix a l’article 48 del Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme, així com a l’article 57.2.a) del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme, se sotmet el projecte presentat a informació
pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, perquè durant el citat període
es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les
persones interessades.
El projecte esmentat es troba de manifest al Departament
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Rosselló, Av. Catalunya,
número 2, on es podrà consultar en horari d’atenció al públic, de
les 9.00 hores a les 14.00 hores, durant el termini anteriorment
indicat.
Rosselló, 26 de febrer de 2009
L’alcalde, Jaume Fernández i González

− ♦ −
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