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13.269
AJUNTAMENT DE
VILAMACOLUM

Edicte

EI Pic d'aqucst Ajuntamcnt, en ;cssi6
cc1chrnda cl passal 8 d'oclubrc va adaptat
I'neord de convocar }'clccci6 al dmcc de
JUIgc de pau substitut, pcr In qual cosa
s'obre un perfodc de lrcnla dies, comptats a
partir db 'In publicaci6 del prescnt anunci,
durant cis quaIs cIs intcrcssats que rcunci
xin lcs condicions cxigidcs per In lcgislaci6
vigcnt, podrnn presentsr In scva sol.licitud
per ocupar al duree.

El document de sol.licitud s'ha de pre·
sentar ales oficincs de l'Ajuntamcnt en
horuri -d' alcnci6 a1 public. .

Vilamncolum, 10 d'oclubre de 1996.
L'Alcaldc. Signal: Niltcfs Hospital i Gasch.

13,270
A,lUNTAMENT DE
. CELRA

EdiCle

Per part d'Estcvc Quimica, S.A. s'ha
soHicitallliccncia pcr In in,slal·laci6 d'una
activitlll dcdieada a magatzem de producles
fl!nnaccutics de base solids a J'adre\=a c/
Ter. d'nq'uest municipio

EI que es fa public per a general conci
xernent i a fi de que els que es considerin
afectats de qualscvol forma per l'activitat
que es prch~n eSlablir. puguin fer les al·lega
cions que tinguin per convenient dins el ter
mini de dell dies, de conformitat amb el que
.disposa I'anicle 30 del Reglament de 30 de
novcmbrc de 1961, mitjan\=ant cscrit pre~

senlal n In Sccretnria d'nquest Ajuntamcnl.
Celr., 26 de selembre de 1996.

L'Alcalde.

A,lUNTAMENT DE
TOSEs

Edicte

Rendit el compte general del Pressupost
de l'cxercici de ]995, junlamcnt amb cis
justificant$, i degudament informal per l,a
Comissi6 Especial de Comptes, en compli~

ment de l'establcrl per l'article 193.3 de la
L1ei 39/88, de 28 de desembre reguladora
de les Hisendcs Locals, s'cxposa al public
durant cltermini de quinze dies, dins dels
quaIs i vuit mes, els inleressaL<; podran pre-

senlar ,reclamacions, objeccions 0 reclaina-
cion's. " ~ .

La documentaci6 sotmcsa a informaci6
publica pot esser ctmsultada ~ Jes ofic'ines
municipals. " . ,

Toses, 9 d'oclubre de 1996.
L'Alcalde. Signal: Francese Rosell i Mon-
teys. . - .. .

13.272
A,lUNTAMENT DE

SANT FELIU DE GUiXOLS

FinaJitzat el tennini d'exposici6 puhlica
rcglamentaria en que ha cstat sotmcs 01
Reglament d'us dels Centres Civics Muni
cipals, aprovat inicialmcnt per 1.'Ajuntamcnt
PIc en sessi6 del 27 de juny de 1996 i no
havent-sc presentat cap aI.lega6iQ a1 matcix,
de confonnilal amb I'csmcntat acord de PIe,
aqucst c~devc definitiu, puhlicant-se inlc
grament ills crectes dc la scva entrada cn
vigor.. '

Rcglamenl d'us dels Centres Civics
Municipa)s.

CapIlol I'
Normes generals

Article lr.· Eli Centres Civics Munici
pals s6n' bens .de domini public adscrils a un
Servei Public Municipal. .

Article 2n.- Les dependcncie~ dcls Cen
tres. Civics de la ciutat estaran obcrtes al
publie en general i es 'destinaran ales acti
v·ilals que organitzi cI propi centre obc les
que es proposin per part d'cnlitats de la ciu·
lal. .

La scva utilitzaci6 per qualsevol ciutada
o entitat sera lliure i haura decomplir el
que s'estableix en cl present Regla'menl.

Article 3r.- L'Ajuntament .vetIl~a pcl
bon us de totes les instal·lacion.<;. i adoptara
totes les mesurcs que siguin necessaries pel
funcionament defs centrcs.

Es rcdactara i aprovara el corresponent
Reglament de Rcgim {nlem dc'cada centre.

Arlicle 41.- El drct d'ulilitzar les\ins
taHacions dcIs centres, comportnra l'obser
vaci6 per part dels intercssats de les
s'egilents obligacions:

a) Conservar,' en bon· estat les
instal· lac ions utilitzadcs.

b) Deixar-les en bones condicions de·
nCleja. ,

c) Fer-se responsables dcIs danys que
puguin ocasionar·se en ·els bens objecle
d'utilitzaci6..

d) No utili tzar les· instal·lacionspcr a
finalilats difcrents ales establertes ·en
J'autoritzaei6.

e) Complir les normcs d'utilit7.aci6
segons I'auloritzacio.

f) i\honar cl preu public corresponent.

g) Totes 'les altres que constin en el
document d'autoritzaci6.

Capflol II
Rcgim d'utilit7.aciQ~ .

Article 5c.~ Els Centres Civics ri1Unici~

pals s6n equipam~nts socioculturals al SCT

vei dc1s ciutadans de Sant Feliu, cs dcstina
ran preferentment al desenvolupament i
dinamitzaci6 de la cullura, l'educaci6 i el
lIeure. ~

S'hi orginitzaran cursos, xerrades, con
fercncies, 9:XpOsicions, jomaqcs, sessions
d'cstudi,"trobadcs, ... i, lOllipus de reunions
amh finalilats similars. La iniciativa per a
)'organitzaci6.de les aClivitats podra partir
tant del propi ce,ntrc com d'altrcs 3.recs de
l'Ajuntament, cnlitats 0 particulars.

'. Article 6c.· Podran signar.se Convenis
per a la utilitzaci6 per part d'cntitats, sem
prc que aquestcs ho facin de fonna regular.

Article 7c.· La utilitzaci6 d'un cspai per
part d'un~ ef).litat, no comportara la seva
exclusivila~ ja que cJ seu destf es I'us gene
ral.

Arlicle 8c.- Les sol·licituds per utilitzar·
alguna de les dependencies dels Centres
Civics cs formularan per cscrit, amb una
antelacio minima de quinze dies. a lit data
d'inici de l'activitat. i cs presentara al
Registre General de l' Ajunta.men1.

A la mateixa soHicitud s'espceificaran,
cis espais'3 utilitzar. les dates i horaris, aix(
com el contingut de I'activitat prevista.

Article 9c.- Les soHicituds un cop pre·
sentades seran examinades pcr l'Adminis
tracio del Centre, la qual·formulara pro
posta d"aprovaci6 0 de denegaci6 a1
Regidor.Delegat a la vista del compliment
d'aquesls Estaluls i de les Normes de
Rcgim Intern i direco-ius del propi Centre.
La rcsoluci6 haudl d'emetrc's en ellermini
de 10 dies.

Article 10c.- S'ulililzara el crireri de la
data de pr~enta~i6de soHicitud per deter·
minaTla prcfercncia d'utilit7.aci6cn cas de
coincidcncia de dates, en cas que siguin
totes subceplibles d'autoritzaci6 segons cl
que s'ha esta,blert a l'article anterior.

Article lIe.· L' Ajuntamcnt haura de
figurar com a col·laborador en lota la publi
citat i difusi6 que es faci de l'aclivitat orga
nitzada en un Centre Civic de la ciutat. .

. Article 12c.- Les soHiciluds rebutjades,
quan sigui el cas, inclouran una proposta
altemaliva d'utilitzaCio d'un aItrc' local 0

depcndcnCia.
Article l3c:. EI document d'autoritza

ci6 especificara les 'dates, cis horaris, les
quanlies corresponents als preus pUblics per
ala utilitzaci6 i les aItres condicions parti
cularsaplicahies a cada ca<;.

Article 14c.- L'Ajuntamcnt podr1l sub·
vencionar mitjan\=a~tconvocaloria publica
o be conveni espccffic activilalS que es rea
litzin als centres i que cs corresponguin
amh les previstes en aquest EstatulS.
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Article 15e.- Les autoril1.acions os con
ccdiran per la finalitat prcvista i nO seran
transmisibles a terecrs.

Disposici6 transitoria.- A partir de
l'aprovllci6 defmitiva d'aquest Rcglamcnt
d'us es proccdira a la rcdacci6 del RegIa
ment de Rcgim Intern de c~a Centre en cl
tennini maxim de lrCS mesas.

Sant Feliu de Gurxol" 9 d'octubre de
1996.- L'Alcalde. Signat: Antoni Juanals
i Roman.

13.273
AJUNTAMENT'DE

CABANES

Edicte

El Sr. Josep M'. Cufi Gimbcmal, en
nom d'Explo13cions Cufa, S.L., ha sol·]ici
tat d'aqucsta Alcaldia lIiccncia pcr a Jqga
litl.aci6 i ampliaci6 d'una cxplotaci6 de bcs
tiar pord a la parcel·la 22 del polfgon 7..

D'ac.ord amb J'articlc 30. num. 2, apar
tat a) del Rcglamcnt d'aClivilats molestcs.
insafubrc~. n,ocivcs i pcrilIQsc~ de 30 de :
novcrribrc de 1961, s'h"a obert informaci6'
publica, durant cJ termini de deu'dies, pcr-

. que aqueIlcs persones que d'alguna mtu:tcra
es considerin afcclades per causa de racti~

vital qUl?·hom preten estabIir, puguin fer 1.es
observacions pertinents.

L'cxpcdient es troba exhibit i pot esser
consuItat en hores d'oficina a la Secretaria
de I'Ajuntament.

Cabanes, a 7 d'oclubrc de 1996.~

L'Alcalde.

13.274
AjUNTAMENT DE

CABANES

Edicle

La Sra. Ana MA. Piiiana Reyes, actuant
en nom propi, ha sol·licit3t d'aqucsta AlcaIw
dia llicencia per a ordcnaci6 j funcionament
d'un nucli zoologic a Ia carretera de Pont de
Molius, n(un. 41.

O'acord amb I'article 30, num. 2, aparw
tat a) del Rcglament d'aetivitats molcstcs,
insalubrcs, nociyes i pcrilloscs ~c 30 de
novembre dc 1961, s'11a oben informaci6
publica, durant cl lermini dc dell dies, pcrw

que aq~enes pcrsoncs quc d'algunia manera
es considcrin afcctadcs per causa de l'actiw
vitat que hom preten eSlablir. puguin fer les
observacions pertincnts.

L'cxpcdient es troba exhibit i pot esscr
consultat en horcs d'oficina a la Sccrclaria
de I'Ajuntamcnt.

Cabane" a 30 de setembre de 1996.
L'Alealde.

13.276
MANCOMUNITAT

INTERMUNICIPAL'DE
LA VALL DE CAMPRODON

Anund ...

La Cornissi6 Gcstora d'aqucsta Manco·
munitat, en sessi6 de data 10 d'octuhrc de
1996, ha aproyal el pressupost general de
l'cntitat per a J'cxercici de. 1996. i tambC la
plantilln del personal.

S'obrc un periode d'informaci6 publica
de quinze dies, compLaLs a partir de
)'cndema de la inserci6 d'aquest anund al
BOP, durant cl qualles personcs interessa·
des, podran cxaminar I'expedient i prcsen~
tar contra el· rnateix i qavant la Comissi6
Gcstora, Ies reclamacions que cstimin conw
vcnicnts.

En cl suposit que no sigui prcsentada
cap reclamaci6 el pressupost i la plantilla de
personal cs consideraran definilivament
aprovats.

Carnprodon, 11 d'octubre de 1996.
El President dc la Mancomunitat. Signal:
Esteve Moret i Sau.

13.278 .
AjUNTAMENT DE

RmLLS 1 VlAlIREA

Edicle

Aprovat pel PIe dc l'Ajuntament e1
Padro Municipal d'Habilants de data 1 de
rnaig dc 1996, s'exposa al public durant c1
tcrmini d'un mes a ]'objccte de que eIs inte
rcssats puguin prescntar les reclarnacions
que estimin pcrtinenls, sobre inclusions,
exclusions i dades d'inscripci6, d'acord
amb cl que deterrnina I'article 74 del RegIa
ment de Poblaci6 i Dcmarcaci6 Terrilorial.

Riells i Viabrca, a 7 d'octubre de
1996.- El BatHe. Signat: Josep Ferrer i
Ferres.

13.279
AjUNTAMENT DE
RlELLS I VIAll REA

Anunci

Aproyat pel Pic de l'Ajuntamcnt eI plcc
de clausulcs administratives particulars que
ha de regir e1 conlTactc per a I'cxecuci6 del

".

projccte basic i d'exccuci6 de 1a pista
policsportiva de Riclls i Viabrca, s'exposa
al public pel termini de vint dies, a l'crecte
de prcsentaci6 dc rcclamacions.

SirnultAniament, i de conformitat amb
I'article 122.2 del Reial Decret Legislatiu
781/1986; de 18 d'abril, s'anuneia el con·
curs per a I'adjudicaci6 d'aquest contractc.

l.w Entilat adjudicadora.
a) Organisrnc: Ajuntament de Riells· i

Viabrc.a.
b) Dcpcndcncia que tramital'cxpcdient:

Sccrctaria.
2.~ Objcclc del contractc.
a) Dcscripci6 de l'objccte: Execuci6 del

projectc basic i d'cxecuci6 de la pista
poliesJX>rtivn.

b) LIoe d'cxecuci6: RiclIs i Viabrea.
c) Tcrmini d'ciccuci6: Trcs mesos.
3.w Tramitaci6, proccdimcnt i fOmla

d'adjudicaci6.
a) Tramitaci6: Ordinaria.
b) Proccdimcnt: Qbcrt.
c) Fonna: Concurs.
4.wPressupest base de licitaci6.
ImportlOtal: 13.698.814,· PTA, IVA

incles.
5.· Garanlics.
Provisional: 273.976,w PTA, equivalcnt

al 2% dcl prcssupost base de Hcitaci6.
Definit.iva: 547.952,- PTA, equivalent

al4% dcl pressupost base de lic:itaci6.
6.- Obtcnci6 de documcntaci6 i infer~

maci6.
a) Entitat: Ajuntament de Riells i Via

brca.
b) Adrc\=a: Urbanitzaci6 Can Salva,

nurn.l.
c) Localita, i cadi postal: 17404 - RieIls

. i Viabrea.
d) TelCfon: (972) 87.07.52.
c) Fax: (972) 87.04.18.
7.- Prcscnlaci6 d 'ofcrtcs.
a) Data limil de presentaci6: Vit~iwsis

....dics naturals poste.riors a la publicaci6
d'aqucst anunci en el ButHetl Oficial de la
ProvIncia de Girona. Si cltcrrnini finaJitzes
en dissablc cs prorrogaria fins al dia habil
segUetll.

b) Documer.ttaci6 a prescntar: L'cspcd
ficada en la· cHmsula novena del Pice de
c1au5ulcs administrativcs particulars.

c) LIoc de prcsemaci6: L'indicat cn
l' apart3t 6.

d) Tennini de mantenimcnt de l'oferta:
Durant l'cxccuci6 de l'obra.

8.w Obertura de proposicions.
a) Entital: Ajuntamcnl de Ric]]s j Via

brea.
b) Adrc£a: Urbanitzaci6 Can Salva,

mlrn. L .
c) Loca:litat: Riells i Viabre~.

d) Dala: El dia hltbil scgucm aI dc linu w

litzaci6 del termini de prescnlaci6 de pro~

posicions, cxc10s cl dissablc. '
c) Hora: 19 horcs.
9. w Dcspcscs dc1s anuncis.
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