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913
AJUNTAMENT DE
ROSES
Intervenci6

Edicte
No havent~se presentat reclamacions ni suggeriments contra l'aprovaci6 inicial de I'expedient de modificaci6 de credits num. 18/99 del
pressupost de I'exereici de 1999, que es va exposar al public miganQant edicte publicat en el BOP de Girona num. 167 de data 30 de desembre de 1999 i al tauler d'anuncis de la Corporaci6: I'aeord d'8;provaci6 inieial ha quedat elevat a definitiu. A continuaci6 es publiquen les
modificacions acordades a niven de capitols:
..
,
Consignacj6 abails
modif. credit 18/99

PESPESES
CAPiTOL 1
CAPITOL II
CAPITOL Ill
CAPITOL IV
CAPiTOL Vi
CAPiTOL Vlt
CAPiTOL VIlI
CAPiTOL IX

:
:
,

Consjgnacj6 despr¢S
mQSli£ credit 18199

Augments

271.000
104.362.000
200:000

679.190.711
.
936.283.896
.
142.506.000
..
296.427.220.
.
.. 2.141.186.613
151.427.567
..
15.401.000
.
231.287.665
.

-33.000.000

1.303.600
3.000.000
,---

33.000.000
142.136.000

TOTAL PESPESES................................. 4:593.710.672

-33.000.000

679.461.711
1.040.645.896
109.706.000
296.427.220
2.142.489.613
154.427.567
15.401.000
264.287.665
4.702.846.672

INGRESSOS
Cf,P!TOL I
CAPITOL II
CAPiTOL III
CAPiTOL IV
CAPiTOL V
CAP!TOL VII
CAPITOL VIII
CAPiTOL IX

.
.
.
·
,

..
.
..
.

1.212.120.000
65.450.442
1.380.654.433
232.895.819
18.959.468
35.749.089
586.771.184
1.061.110.237

1.212.120.000
79.739.442
1.400.904.433
307.492.819
18.959.468
35.749.089
586.771.184
1.061.110.237

14.289.000
. 20.250.000
74.597.000

109.136.000
TOTAL lNGRESSOS.............................. 4.593.710.672
=====,==~==

4.702.846.672

Roses, 17 de gener de 2000.- L'Alcalde-President. Signal: Carles Paramo i Ponseli.

723
AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUiXOLS

Area d'Urbanisme, Obres
I Medl Ambient.

ReparceHaci6 del PIa Parcial Sant Pol Interior a t'Illa "E", promoguda pel propi Ajun.
tament.

Sant Feliu de Guixols, 17 de gener de
2000.- L' Alcalde. Signal: Joan Alfons
Alb6 i Aiberti.

Edicte
Unitat de Planejament i Gesti6.
Expedient: 2079/99.
Als efectes del que esmbleix I'art. 89
del PL 1190, de 12 de juliol; pel Aual
s'aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en materia urbanistica, es fa
public que 1a Comissi6 de Govern en sessi6
de 10 de gener de 2000, va aprovar definitivament la Modificaci6 del Projecte de

816
AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUIXOLS
Area d'Admlnlstraclo General
Anunci

No havent-se presentat aHegacions
contra I'aprovaci6 inicial del Reglament

d'us de la Sala d'Exposicions de l'Edifici
de l' Ajuntament, aprovat per aeord de Pie
de l'Ajuntament adoptat en la sessi6 del dia
30 de setembre 1999, de conformitat amb
l'artlcle 66 del Pecret 179/95, de 13 de
JUDy, reglament d'oores) activitats i serveis
de les entitats locals, es transcriu la rnateixa
per a la seva entrada en vigor, quan hagi
transcorregut el tennini. de quinze dies
habils des del dia de la seva publieaei6 en
el BOP de Girona, d'acord amb el prevista
a I'attiele 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de regim local.
REGLAMENT p'Ds PE LA SALA
P'EXPOSICI0NS DE L'EDIFICI PE
L'AJUNTAMENT

•
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B. O. P. de Girana num. 17 - 5de febrer de 2000
Capitol!. Nonnes Generals
Article I .
Es considerani sala d'exposicions els
espais del pati de lIums i de circulaci6 de
I'ediftci de I' Ajuntament, la planta baixa i
excepcionaiment l'espai de ·circulaci6 del
primer pis.
Article 2
La sala d'exposicions de I'OOifici de
I' Ajuntament est!"'. oberta al public i podrA
utilitzar-Ia qualsevol ciutad. 0 emitat que

compleixi els requisits fixats en la present
reglumentaci6.

estar. oberta tambO a mostres de difusi6 de
diferents ambits segons el criteri de I'Ajuntament i els seus organs assessors. S'eximeix
del pagament de preu public per I'us de I.
Sala a aquells que compleixin les condicions
establertes en aquest reglament. En aquel1s
casos que es consideri adient l'Ajuntament
podn\ demanar a I'expositor e1l1iurament per
al seu ingre.; al fons d'art del Museu d'Hist6ria de la Ciutat d'una obra de les exposades
que sera lIiurada abans de finalitzar I'exposici6.
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I'exclusiva finalitat de realitzar l'exposici6 0
activitat prevista i no seran transmissibles
Article II
a) Les activitats organitzades 0 coorganitzades per qualsevol de les Arees de I'Ajuntament, no estan exemptes de fer s0l.1icitud
escrita i cal que ho comuniquin amb I'ante'laci6 suficient.
b) L' Ajuntarnent es reserva el dret de
subscriure pactes amb persones 0 entitats per
a realitzar exposicions segons el que prescriuen els articles 3 i 6 d'aquest regtament.

Article 7
Podran soUicitar realitzar exposicions
Article 12
artfstiques tots els artistes locals, es a dir, ds
a) L;Ajunfament haum de figurar com a
nascuts 0 empadronats a Sant Feliu de GuiArticle 3
col.laborador en tota la publicitat i difusi6
La sala d'exposicions de l'edifici de
xols. Exepcionalment i previ dictamen de Ia
que es fad de l'activitat.
I' Ajuntnment sera susceptible de rebre expo~
Comissi6 A.ssessora d'Art i dels'serveis t¢Cb) L'expositor es farA earrec de les des- .
sicions durant tot !'any. L' Ajuntament es
nics de' l' Area de Cultura I' Ajuntament
peses d'OOici6i distribuci6 de la difusi6 de
podn\ considerar sol.licituds de persones que
reserva el dret de programar exposicions>
I'exposici6. .
es consideri que per nur vinculaci6 amb la
cspecialment fora de I'ambit artfstic, en
c) L'Ajuntament·es farA cArrec de les
ciutat tenen la possibilitat de fer-ho.
. despeses d'electricitat, neteja i calefacci6.
nquest espai un cop escoltats cis organs de
participaci6 de I'Area de Cultura: Comissi6
. d) L'Expositor asSumeix la Vigilancia de
Article 8
Assessora d'Art i Junta Tecnica del Museu.
I'exposici6 en les condicions que estableixi
a) Les exposicions 0 activitats que no
I' Ajuntament i exirrieix de qualsevol respon~
s'ajustin a les assenyalades a l'article 6 seran
Article 4
sabilitat a I'Ajuntament de Sant .Feliu de
objecte d'un estudi detingut, podent-se proTant en el sup6sit d'utilitzaci6 directa
Oolxols respecte da la seguretat da les obres
posar un local altematiu) si es creu necessarl.
per part de I' Ajuntament, com en el de cesexpos.des durant l' obertura al public de
b) La venda directa dels .objectes exposi6 d'us a un particular 0 a una entitat que
J'edifici.
sats no sera permesa en e) recinte de I' ext»:
aetua com a exposan!. I' Ajuntament vetllarA
sici6 i no es podran .retirar obres fins que
pcrque es realitzi una bona utilitzaci6 i admiArticle 13
l'exposici6 hagi finalitzat si no s'autoritza
nistraci6 de les instal.lacions i que es presti
La sol.licitud per exposar suposa
expressament. La vulneraci6 d'aqu~t punt
et servei adequadament, compHnt les condi~
l'acceptaci6
de Ies nonnes contingudes en el
pot comportar el tancament de I'e~posici6.
cions establertes en aquest reglament.
Aquesta prohibici6 no afectarA la vend. de present regJament.
camlegs j reproduccions de les obres exhibiArticle 5
Article 14
des.
.
Els exposants (ciutadans 0 entitats) als
La interpretaci6 d'aquest reglament d'us
c) Queda prohibit associ.r publicament
quais s'atorgui el dret d'utilitzar les
i
ladecisi6
sabre situacions no previstes
un preu a I' ohra 0 qualsevol indicatiu que
instnJ.lacions per a realitzarwhi exposicions
anirA a cArrec de I' Ajunuunent de Sant Feliu
Pugu i ser interpretat com a una indicaci6 del de
tindmn, a mes de les especials que en cada
GuixoJs.
seu estat en relaci6 a una possiblevenda. La
cas s'establei~in, les obligacions segiients:
vulneraci6 d'aquest punt pot comportar el
a) Totes aquelles que es dctivin d'acords
L' Alcalde. Signat: Joan Alfons AIM i
tancament de l'ex.posici6.
dels organs municipals compctents.
AlbertI.
b) . Conservnr en. bon estat les
Article 9
instnl.lacions utilitzades
Les·s01.1icituds per exposar a la sala es
c) Abon.r· I'import dels d.nys que
fonnularan per escrit, amb sis mesos, com a
puguin ocasionar-se en els bens objete d'uti~
minim, d'avanlilament sobre la data d'inici
Iitzaci6, dels quais l' exposant en sera totalprevista de I'exposici6. Sera preceptiu adjunw 695
ment responsable i }' Ajuntament podrA exiAJUNTAMENT DE
tar a la so!.licitud un dossier amb el currlgir amb aquesta finalitat les garanties
SANT GREGORI
culm de l'artista sol.Heitant i reproductions
necessaries.
d) No utilitzar les instal.lacions per a . fotografiques de les obres que pretengui
Edicte
exposar.
finalitnts diferents a l'exposici6 0 a les esta~
blcrtcs en l'autoritzaci6.
EI PIe de la Corporaci6) en sessi6 celeArticle 10. .
..
e) Complir estrictament els horaris d'uriLes so1.licituds seran avalu.ades per La brada el 8 de mar9 de 1999, va. aprovar
litzaci6 establerts 0 concedits.
l'adhesi6 al Consorci Alba-Ter, aixi com
Comissi6 Assessora d'Art de I' Area de Culf) Vetllar per les nonnes generals de
aprovar
el text dels Estatuts pels quais s'ha
tura
de
l'
Ajuntament
que
proposara
1'accep~
netcja
de regir el Consorci.
taci6 0 denegaci6 de la sol.licitud en funci6
L'expedient restarA sotmes a infonnaci6
del seu criteri artistic, de la idoneitat de la
publica pel tennini de trenta dies a comj>tar
Capitol n. So1.Hcituds, autoritzacions i proposta, del calendari previst I de la dispoa partir de la publicaci6 d'aquest edicte en
nibiHtat de l' espai. aixi com indicara les con~
condicions.
dicions especials que siguin adients a cada' el Butlleli Ofici.1 de la Provincia i tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament, a I'objecte
ens 0 be proposarA alternatives.
Article 6
d'examen i reclamacions, si s'escau. TransLa sala ,d'cxposicions de l' Ajuntament
corregut aquest sense suggctiments 0 reclaArtiCle 10.
cs dedicarA fonamentalment a I'exhibici6 de
Les autoritzacions es eoncediran amb
macions, s'entendcl. aprovat definitivament.
mostres artistiques, pero excepcionalment
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