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L’adjudicatari haurà de constituir una
fiança definitiva equivalent al 4% de
l’import total del contracte adjudicat,
d’acord amb el que disposa l’article 36
del Reial Decret-Legislatiu 2/2000.
5.- DESPESES.- L’ adjudicatari quedarà obligat al pagament dels anuncis de
publicació del plec de condicions i subhasta. Seran de compte de l’arrendatari
els tributs, taxes i arbitris estatals, autonòmics, provincials, IVA inclòs (16%), que
es derivin o portin causa de l’arrendament
del referit bé. Les despeses dels subministres generals (aigua, llum, gas, etc...),
aniran a càrrec de l’arrendatari. Així
mateix, l’arrendatari haurà de satisfer les
despeses de la comunitat de propietaris,
en funció del coeficient de participació
assignat.
7.- PROPOSICIONS I DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA:
7.1.- Les proposicions per a prendre
part en la present subhasta, es presentaran
en un sobre tancat, on figurarà la
següent llegenda:
"PROPOSICIO PER A PRENDRE
PART A L'ARRENDAMENT MITJANÇANT SUBHASTA DEL LOCAL
SITUAT A LA PLANTA BAIXA DEL
BLOC 4 DEL CARRER ALBACETE
(GRUP SOT DELS CANYERS), PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS".
Sota el model següent:
"En/Na …………, major d'edat, amb
domicili al municipi de …………, carrer
…………, núm. ……, amb DNI núm.
…………, en nom propi ( o en representació de …………, com s'acredita en
virtut d'escriptura d'apoderament), assabentat de la convocatòria de subhasta
anunciada en el B.O.P. núm. ……… del
dia …………, hi pren part i es compromet a pagar per l’arrendament del bé
patrimonial (........................) …………
pel preu de (en lletres i números)
…………, d'acord amb el Plec de Clàusules Jurídiques, Econòmiques i Administratives, lloc, data i signatura."
7.2.- Els licitadors presentaran
simultàniament amb el model de proposició i en el mateix sobre, els documents
que a continuació es relacionen:
a) Document Nacional d'Identitat o
Passaport, i fotocòpia autenticada.
b) Declaració Jurada de no trobar-se
dins les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat previstes a l'article 20 del Reial
Decret-Legislatiu 2/2000 de Contractes de
les Administracions Públiques, en tot
allò que sigui d'aplicació, atès l'objecte
del contracte.
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c) Escriptura de poder si s'actua en
representació d'una altra persona, legalitzada en el seu cas, i convalidada pel
Secretari de l'Ajuntament.
d) Escriptura de constitució de la
societat mercantil inscrita al registre
Mercantil, quan hi concorri una societat
d'aquest tipus.
8.- PRESENTACIO DE PROPOSICIONS.- A la Secretaria Municipal de
les 9 fins a les 14 hores, durant el termini
de 26 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci
al Butlletí Oficial de la Província.
9.- OBERTURA DE PROPOSICIONS.- En el decurs d'un acte públic
que tindrà lloc a l'Ajuntament a les 13
hores del següent dia hàbil següent a
aquell en què finalitzi el termini de presentació de proposicions.
13.- PROHIBICIÓ DE REALITZAR
ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN EL
LOCAL ARRENDAT:
Resta totalment prohibit realitzar
qualsevol activitat econòmica en el local
arrendat. En cas d’incompliment del que
disposa aquesta clàusula, el contracte
d’arrendament podrà ser objecte de resolució per resolució o acord de l’òrgan
competent, prèvia audiència a l’arrendatari.
El referit plec s’exposa al públic
durant un termini mínim 20 dies en el
tauler d’anuncis i en el BOP i en el
DOGC, perquè s’hi puguin presentar
reclamacions, les quals hauran de ser
resoltes per la comissió de govern.
Sant Feliu de Guíxols, 6 de juliol de
2001.— L’Alcalde. Signat: Joan Alfons
Albó Alberti.
...

Núm. 8.093
AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Edicte
...
Activitats
Exp. núm. 2001001391.
De conformitat amb el que disposa
l’article 43 del Decret 136/99, de 18 de
maig de desplegament de la Llei 3/1998,
d’intervenció integral de l’administració
ambiental, se sotmet a informació pública

l’expedient núm. 2001001391 que es
detalla seguidament:
Interessat: Vega Correa, Alonso.
Activitat: Taller mecànic.
Adreça. Cl. Aden, 40.
Classificació: Annex II.2.
Autorització que s’interessa: Llicència ambiental.
La sol·licitud i documentació que
l’acompanya se sotmet a informació
pública, durant el termini de 20 dies, i a
informació veïnal, durant el termini de 10
dies, podent els interessats presentar-hi
per escrit les al·legacions que considerin
oportunes a l’expedient.
L’expedient s’exposa i es pot consultar, durant les hores d’oficina, a Urbanisme (Unitat d’Obertura d’Establiments)
d’aquest Ajuntament.
Sant Feliu de Guíxols, 9 de juliol de
2001.— El Secretari. Signat: Carles Ros i
Arpa.
...

Núm. 8.094
AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
...
L’Ajuntament Ple en sessió de 25 de
gener del 2001, va aprovar inicialment el
Reglament d’honors i distincions de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Sotmès, el Reglament aprovat inicialment, al tràmit d’informació pública pel
termini de 30 dies i no havent-se presentat cap al·legació ni reclamació, el mateix
s’entén aprovat definitivament, d’acord
amb el que preveu l’article 65.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
És per això i d’acord amb el que preveu l’article 66 del referit Decret
179/1995, de 13 de juny, que es procedeix a la publicació íntegra del text del
Reglament aprovat definitivament, segons
annex I que s’adjunta.
El Reglament aprovat definitivament
no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat completament el text en el BOP i hagi
transcorregut el termini de quinze dies
hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
Sant Feliu de Guíxols, 27 de juny del
2001.— L’Alcalde. Signat: Joan Alfons
Albó i Albertí.
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REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Capítol primer
Objecte
Article 1
Aquest Reglament té per objecte
regular tot el que fa referència a la concessió d’honors, distincions, nomenaments honorífics i premis encaminats a
reconèixer mereixements especials, qualitats o circumstàncies de persones o entitats que hagin contribuït o contribueixin a
enaltir i projectar el nom i prestigi de la
Ciutat, o que les seves accions tinguin
repercussions beneficioses en alt grau per
als ciutadans i les ciutadanes de Sant
Feliu de Guíxols.
Article 2
Així mateix, aquest Reglament estableix les normes de Protocol que han de
regir la Corporació Municipal i els seus
membres en el desenvolupament de la
seva funció.
Capítol segon
Dels honors i les distincions
Article 3
Els honors i les distincions, que
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
pot conferir per premiar mèrits especials
o serveis extraordinaris prestats a la ciutat, són els següents:
a) Títol de Fill/lla Predilecte/ta de
Sant Feliu de Guíxols.
b) Títol de Fill/lla Adoptiu/iva de
Sant Feliu de Guíxols.
c) Nomenament d’Alcalde/essa, Regidor/ra Honorari/rària de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols.
d) Medalla d’Honor de la Ciutat de
Sant Feliu de Guíxols.
Article 4
Les distincions assenyalades a l’article precedent són únicament de caràcter
honorífic, sense que puguin generar cap
tipus de dret econòmic o administratiu.
Article 5
Amb l’única excepció de S.M. el Rei,
no es podrà concedir cap de les distincions o dels honors assenyalats a les persones que ocupin alts càrrecs a l’Administració i amb els quals la Corporació es
trobi en relacions de coordinació o cooperació en determinades funcions o serveis, mentre subsisteixi la relació de coordinació o cooperació, llevat que es tracti
d’un cas que segons el parer de la Corporació, i amb els procediments establerts
en aquest reglament sigui adient la seva
concessió.

Dels Títols de Fill/lla Predilecte/ta
I de Fill/lla Adoptiu/iva
Article 6
1. La concessió del Títol de Fill/lla
Predilecte/ta de la Ciutat de Sant Feliu de
Guíxols podrà recaure en qui hagi nascut
a la ciutat o tingui la residència a la
mateixa, i hagi destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis
prestats en benefici o honor de Sant Feliu
de Guíxols i que hagi assolit una consideració pública notòria.
2. La concessió de Fill/lla Adoptiu/iva
de la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols
podrà atorgar-se a les persones que, sense
tenir la residència a la ciutat, reuneixin
les circumstàncies assenyalades al paràgraf anterior.
3. Tant el Títol de Fill/lla Predilecte/ta com el de Fill/lla Adoptiu/iva
podran ser concedits a títol pòstum, sempre que la persona morta hagi tingut els
mereixements abans esmentats.
Article 7
Aquests dos títols tindran caràcter
vitalici, i, un cop se n’hagin atorgat tres
per a cadascuna de les modalitats, no se’n
podran conferir altres mentre visquin les
persones distingides, llevat que es tracti
d’un cas molt excepcional, segons el
parer de la Corporació, que haurà de
declarar aquesta excepcionalitat prèviament en sessió plenària i per majoria
absoluta.
Article 8
1. Acordada la concessió de qualssevol dels dos títols anteriors, la Presidència de la Corporació haurà d’assenyalar la
data i el lloc on es reunirà per fer lliurament solemne a la persona designada del
diploma i de les insígnies que acrediten la
distinció.
2. El diploma esmentat contindrà els
mereixements que justifiquen la concessió. La insígnia s’adaptarà al model que
aprovi la Corporació, on haurà de figurar,
en tot cas, l’escut de la Ciutat, així com la
inscripció de Fill/lla Predilecte/ta o de
Fill/lla Adoptiu/iva.
Article 9
Les persones que esdevinguin Fill/lla
Predilecte/ta o Adoptiu/iva seran especialment convidades a acompanyar la
Corporació Municipal en actes solemnes,
i ocuparan el lloc que se’ls assenyali.

Capítol tercer
Dels nomenaments de membres honoraris de l’Ajuntament
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Article 10
1. Podran ser nomenades Alcalde/essa,
Regidor/ra Honorari/rària de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols les personalitats
del país o estrangeres, com a mostra de
l’alta consideració que mereixen, sigui
com a correspondència a distincions anàlogues en les quals hagi estat objecte la
Corporació o autoritats municipals de la
Ciutat.
Així mateix, podrà ser atorgada
aquesta distinció als exalcaldes i exalcaldesses, exregidors o exregidores que el
Ple de l’Ajuntament cregui que són
mereixedors/res d’aquest honor.
2. No podran atorgar-se nous nomenaments mentre visquin dues persones
que siguin Alcaldes Honoraris o Alcaldesses Honoràries, llevat que es tracti
d’un cas molt excepcional, segons el
parer de la Corporació, que haurà de
declarar aquesta excepcionalitat prèviament en sessió plenària per majoria absoluta.
3. Quan els nomenaments siguin per
correspondència amb una altra Institució,
no comptabilitzaran en el límit expressat
en el punt anterior.
Article 11
1. La concessió d’aquests títols honorífics podrà fer-se amb caràcter vitalici o
per termini limitat a la duració del mandat que es tracti, o bé, amb caràcter representatiu, independentment de la persona
que l’ocupi en el cas que s’apliqui la reciprocitat o correspondència a un honor
similar atorgat per una altra institució o
municipi.
2. Acordada la concessió d’aquestes
distincions es procedirà en la forma que
disposa el punt 1 de l’article 8è per al
lliurament del diploma i les insígnies,
que, en aquest cas, consistiran en una
medalla o distintiu.
Article 12
1. Les persones a qui es concedeixin
aquests nomenaments no tindran cap
facultat per intervenir en el govern ni en
l’Administració municipal, si bé l’Alcalde
els podrà encomanar funcions representatives que hagin d’exercir-se fora del
terme municipal, i en actes que tinguin
transcendència administrativa.
2. A la resta d’actes solemnes que
celebri l’Ajuntament, ocuparan el lloc
preferent que la Corporació Municipal els
assenyali i hi assistiran ostentant la medalla acreditativa de l’honor rebut.

Capítol quart
De la Medalla de la Ciutat
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Article 13
1. La Medalla de la Ciutat de Sant
Feliu de Guíxols és un reconeixement
municipal, creada per premiar mèrits
extraordinaris que concorrin en personalitats, entitats o corporacions, siguin
nacionals o estrangeres, per haver prestat
servei o dispensat honors a la ciutat.
2. La Medalla de la Ciutat podrà
ésser en les categories d’or, d’argent i de
bronze.
3. La concessió de medalles d’or
queda limitada a dues a l’any, les
d’argent a tres, i deu per a les de bronze.
4. El nombre de medalles podrà ésser
excedit apel·lant a l’excepcionalitat i prèvia aprovació del Ple Municipal, per la
mateixa majoria que preveu aquest
Reglament per a les concessions.
Article 14
Les medalles que són objecte
d’aquest capítol seguiran el model tradicional i seran encunyades o revestides
amb el metall corresponent a les característiques.
Les medalles lliurades a persones
individuals s’acompanyaran d’una petita
insígnia de solapa, segons el model que
la Corporació aprovi.
Article 15
Quan la concessió de medalles
d’argent i de bronze es faci a favor de
funcionaris/nàries municipals, seran
d’aplicació, a més de les normes establertes en aquest Reglament, les contingudes a la legislació aplicable sobre els
funcionaris/nàries de l’Administració
local.
Article 16
Les condecoracions atorgades seran
objecte d’un acte solemne de lliurament
dels corresponents diplomes i distintius,
d’acord amb el que disposi l’Ajuntament.
Capítol cinquè
Del procediment de concessió d’honors
Article 17
1. La concessió de qualssevol dels
honors a què es refereix aquest Reglament requerirà la instrucció prèvia de
l’expedient oportú que serveixi per determinar els mèrits o les circumstàncies que
aconsellin aquesta concessió.
2. La iniciació de procediment es farà
per decret de l’Alcalde/essa-President/ta
d’ofici o a petició de persones físiques o
jurídiques degudament motivada. Quan la
proposta
es
refereixi
a
un
funcionari/nària de la Corporació, a més
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de les normes establertes en aquest
Reglament, seran d’aplicació les contingudes a la legislació aplicable als funcionaris/àries de l’Administració local.
3. En el decret de l’Alcaldia que iniciarà l’expedient es designarà entre els
Regidors i les Regidores, un instructor/ra
que s’ocuparà de la tramitació de l’expedient. Per a aquesta tasca, l’instructor/ra
podrà estar auxiliat per un secretari/tària.
Article 18
1. L’instructor/ra practicarà totes les
diligències que cregui necessàries per
investigar els mèrits de la persona proposada, podrà sol·licitar informes i rebre
declaració de persones o representants
d’entitats que puguin subministrar dades,
antecedents o referències que condueixin
a l’esclariment dels mèrits.
2. Un cop dutes a terme totes les
diligències, l’instructor/ra haurà de formular una proposta motivada, que elevarà a l’Alcaldia-Presidència.
3. L’Alcalde-President o l’Alcaldessa-Presidenta podrà acordar l’ampliació de les diligències o acceptar-ne plenament el dictamen i, en aquest cas,
sotmetre-ho al Ple de l’Ajuntament per
tal que acordi la resolució que estimi procedent, en la forma que es disposa en
aquest Reglament. En cas d’ampliar-se
les diligències, aquestes es faran en el
temps més breu possible.
4. La concessió dels honors i distincions que regula aquest Reglament serà
competència de l’Ajuntament en Ple. Per
tal que siguin aprovats, cal la majoria
absoluta.
5. Malgrat el que disposa el paràgraf
anterior, en els casos d’urgència que
facin impossible la convocatòria del Ple
Municipal, l’Alcalde o l’Alcaldessa
podrà, mitjançant una resolució motivada, atorgar la distinció que consideri
adient, i n’haurà d’informar al primer Ple
que se celebri.
Article 19
1. Un extracte dels acords de la Corporació on s’atorgui qualssevol dels
honors esmentats haurà d’inscriure’s en
un llibre-registre, que estarà a càrrec del
titular de la Secretaria General de l’Ajuntament. El llibre-registre estarà dividit en
tantes seccions com recompenses honorífiques siguin regulades en el Reglament.
2. A cadascuna de les seccions anteriors, s’inscriuran, per ordre cronològic
de concessió, els noms i les circumstàncies de cada un dels distingits, la relació
de mèrits que varen motivar la concessió,
la seva data i, en el seu cas, la de la seva
mort.
3. L’Ajuntament podrà privar de les

distincions que són objecte d’aquest
Reglament, amb la conseqüent cancel·lació de l’assentament en el llibreregistre, qualsevulla que sigui la data en
què haguessin estat conferides, a qui
incorri en faltes que aconsellin aquesta
mesura extrema.
L’acord de la Corporació en què
s’adopti aquesta mesura anirà precedit de
la proposta i l’informe reservat de
l’Alcaldia, i requerirà el mateix nombre
de vots que fou necessari per atorgar la
distinció.
Capítol sisè
De la concessió dels Premis Ciutat de
Sant Feliu de Guíxols
Article 20
Els Premis Ciutat de Sant Feliu de
Guíxols tindran per objecte reconèixer
els mèrits o el treball realitzat a favor de
la Ciutat.
La convocatòria i la concessió
d’aquests premis es farà amb caràcter
anual i podran optar-hi tots els autors, els
treballs o les realitzacions fets públics
d’acord amb el que determinen les bases
aprovades a aquests efectes pel Ple de
l’Ajuntament.
Capítol setè
Del Cerimonial i Protocol, Constitució i presa de possessió de la Corporació
Municipal
Article 21
La constitució de la Corporació
Municipal i la presa de possessió dels
membres que la composen s’adaptarà al
que estableix la Llei 5/85 de bases de
Règim Local. Una vegada efectuat el
corresponent jurament o promesa del
càrrec, a cada membre electe de la Corporació Municipal, el President o Presidenta de la Mesa d’edat li imposarà una
banda de ras de color granat, de la qual
penjarà una medalla de metall amb
l’escut de la ciutat, i li lliurarà una insígnia d’or per a la solapa o per a un lloc
similar del vestit, amb l’escut de la Ciutat.
Per a l’Alcalde/Alcaldessa, la banda
serà de blau Europa, de la qual també
penjarà una medalla de metall amb
l’escut de la Ciutat. L’Alcalde rebrà de
mans del President/ta de la Mesa el bastó
de comandament, nuat amb un cordó de
color daurat amb fil negre, amb puny
d’argent en el qual hi haurà inserit
l’escut de la ciutat, d’acord amb el que
estableix la Normativa General de Protocol.
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Article 22
Els Regidors i les Regidores municipals podran fer ús de la banda en aquells
actes públics en què l’exercici del seu
càrrec i per la seva importància així ho
aconselli.
Article 23
Atès el que estableix la Llei 39/1981
sobre la regulació de l’ús de banderes i
ensenyes, es tindrà en comte el següent:
La bandera d’Espanya, juntament
amb la de Catalunya i la de Sant Feliu de
Guíxols ondejaran a l’exterior dels edificis de l’Administració.
A l’interior d’aquests edificis les banderes ocuparan un lloc preferent. La bandera d’Espanya se situarà en un lloc destacat i d’honor amb relació a les altres
banderes.
En els despatxos oficials situats en
edificis o locals municipals es col·locaran
les banderes únicament quan l’esmentat
acte ho requereix. Quan l’Ajuntament
organitzi algun acte en locals de propietat privada no es col·locarà cap bandera
institucional.
Ús dels símbols municipals
Article 24
S’entendrà per símbols municipals
aquells elements gràfics que identifiquen
el Municipi i la Corporació Municipal i
que són d’ús exclusiu d’aquesta. Comprenen l’escut heràldic de la Ciutat, les
adaptacions d’aquest aprovades pel Ple
de l’Ajuntament, per a diversos usos o
aplicacions, i el logotip de la Ciutat.
Aquests símbols només podran ser utilitzats per l’Ajuntament o per que disposi
de l’autorització municipal per fer-ne ús.
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Ordenament, Prelació i tractament
protocol·lari dels membres de la Corporació Municipal
Article 25
D’acord amb el que estableix el
Decret 189/81 de la Generalitat de Catalunya i el Títol tercer d’honors inherents
a les distincions, regulat pel Real Decret
2099/83, els membres que formen la Corporació Municipal rebran el tractament
protocol·lari de:
-Pel que fa a l’Alcalde o Alcaldessa,
serà d’Il·lustríssim o Il·lustríssima.
-Per a la resta de Regidors i Regidores de la Corporació Municipal, el tractament protocol·lari serà de Senyor Regidor o Senyora Regidora.
-En el cas que algun dels membres de
la Corporació Municipal tingui algun
altre càrrec de rang superior al de Regidor o Regidora, es tindrà en compte el
tractament protocol·lari assignat a
l’esmentat càrrec.
Article 26
Desapareixerà el tractament protocol·lari per als Alcaldes/Alcaldesses, i
Regidors/Regidores quan deixin d’exercir
el seu càrrec públic. Només es mantindrà
en aquells casos en els quals aquesta distinció hagi estat concedida per les lleis a
títol personal i, per tant, amb caràcter
vitalici.
Article 27
1. L’ordenament i prelació de la Corporació Municipal quan assisteixi als
actes oficials serà la següent:
1. Alcalde/essa
2. Tinents/tes d’Alcalde/essa
3. Portaveus dels Grups Municipals
4. Regidors/res Delegats/ades

5. La resta de Regidors/ores, segons
l’ordre de llistes.
2. Sens perjudici del que disposa
l’apartat anterior, l’Alcaldia podrà modificar l’ordre descrit, d’acord amb la naturalesa de l’acte que es realitzi.
Article 28
En el cas de l’assistència d’altres
autoritats es tindrà en compte el que estableix el Reial Decret 2099/83.
En cas de defunció d’algun membre
de la Corporació Municipal
Article 29
Si es produeix la mort d’algun dels
membres de la Corporació Municipal, es
respectaran les últimes voluntats del difunt/a i la decisió de la família pel que fa a
l’acte protocol·lari de vetlla i enterrament.
Si no existeix res que ho disposi en
contra, l’Ajuntament instal·larà a la Casa
Consistorial la capella ardent on es
col·locarà el fèretre amb les despulles del
difunt/a amb el cerimonial que sigui
acordat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única
Qualsevol excepció a allò que disposa aquest Reglament serà resolta mitjançant la majoria absoluta dels membres
que integren la Corporació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Els honors i les distincions atorgats
amb anterioritat a l’aprovació definitiva
d’aquest reglament es consideraran
vigents d’acord amb la normativa per la
qual van ser concedits.
...

Núm. 8.125
AJUNTAMENT DE
SANTA CRISTINA D’ARO
Servei de Recaptació
Edicte
...
El cap del servei de Recaptació de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, segons el que preveu l'article 61.1b del Reglament
General de Recaptació i a efectes d’interrompre el termini de prescripció:
FA SABER: Que els subjectes passius, que a continuació es relacionen, no han pogut ser notificats del seu deute tributari o son
desconeguts en els seus domicilis fiscals, hi figuren com a deutors en aquest Ajuntament pels dèbits següents:
COGNOMS I NOM

CONCEPTE

ANY

IMPORT

ABETLLA PUYUELO LLUIS
ALBEROLA BALLBE FERNANDO

I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA

1997
1997

17.729
31.971

