BUTLLETÍ OFLCLAL
DE LA PROVINCIA DE GIRONA
Núm. 38

Pàgina 1

27 de març de 1999

Administració Perifèrica de l'Estat
El Ministeri de Treball i Afers Socials - Tresoreria General de Ja Seguretat
Social - Direcció Provincial de Girona publica notificació.

Administració de Justícia
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anuncia recursos.
Els Jutjats Socials núm. 1, 2 i 3 de Girona publiquen citacions, sentències,
resolucions, notificacions i rectificació.
El Jutjat Penal núm. 2 de Girona publica subhasta.
Notificacions, subhastes, citacions, emplaçament, sentència, expedients,
requisitòria i recurs dels jutjats de Girona, província i núm. 3 d'Arenys
de Mar.

7
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Administració Municipal
Edictes, anuncis i rectificacions de les corporacions locals que es
relacionen a continuació: Albanyà, Alp, Anglès, Arbúcies, Avinyonet
de Puigventós, Begur, Beuda, Biure, Blanes, Bordils, Cadaqués, Caldes
de Malavella, Calonge, Cantos, Capmany, Camprodon, Cassà de la
Selva, Castell-Platja d'Aro, Consells Comarcals del Ripollès i el Pla
de l'Estany, Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, Das,
l'Escala, Espinelves, Figueres, Forallac, Garrigoles, Ger, Girona,
Gombrèn, la Jonquera, Juià, Llagostera, Lloret de Mar, Entitat
Urbanística de Conservació Residencial Park (Maçanet de la Selva),
Montagut, Navata, Pau, Pedret i Marzà, les Planes d'Hostoles,
Portbou, Puigcerdà, Roses, Santa Coloma de Farners, Sils i
Vilamalla, respectivament.

u>

25

Anuncis
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre anuncia sol·licitud d'aprofitament
d'aigües per a ús industrial.
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Administració
Perifèrica de l'Estat

REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAO SOCIAL/ NOM
ADREÇA
C.P. LOCALITAT
TIPO DOC. NUM. RECLAMACIÓ PERÍODE
IMPORT

3.128

0111,
10 17004335668 CONTRUC. R.SALA.S.A.
CLCARMENI3
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS
04
17 1999 970121505 09/96 01/97
100.000

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
GIRONA
María Ángel Vicén Amigot, cap de secció de la Direcció Provincia] de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de conformitat amb el que disposa l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del
procediment administratiu comú (BOE del 27) davant de la impossibilitat de comunicar les reclamacions de deute als subjectes responsables del seu pagament inclosos en la relació adjunta, procedeix a fer la notificació per mitjà d'aquest edicte. Els fa saber que,
en aplicació del que disposa l'article 95 del Reglament General de
Recaptació del recursos del sistema de la Seguretat Social, aprovat
per RD 1637/1995, de 6 d'octubre (BOE del 24), segons la redacció que el número 30 de l'article únic del RD 2032/1998, de 25 de
setembre (BOE del 13 d'octubre), dóna a l'apartat primer de
l'esmentat article 95, podran acreditar davant d'aquesta administració de la Seguretat Social que han ingressat els imports dintre del
mes següent al de la data en què se'ls va notificar la reclamació,
d'acord amb el que disposa l'article 30 del text refós de la Llei
General de la Seguretat Social, aprovat per RDLEG de 20 de juny.
S'adverteix que, si no ho fan així, de conformitat amb els articles damunt dits, incorreran automàticament en la situació de constrenyiment, amb l'aplicació d'uns recàrrec del vint per cent.
Contra aquest acte, i dins el termini d'un mes a partir de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, pot interposar-se
recurs ordinari d'acord amb el que disposen l'article 114 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, i l'article 183 del Reglament General
de Recaptació, interposició que no suspendrà el procediment recaptador llevat que es garanteixi l'import del deute reclamat, de conformitat amb el que estableixen l'article 34 de la Llei General de la
Seguretat Social, segons la redacció que hi dóna l'article 29 de la
Llei 42/1994, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, de
30 de desembre (BOE del 31) i l'article 105.3 de l'esmentat Reglament general.

DIRECCIÓ PROVINCIAL : 17 GIRONA
RELACIÓ PER SOL·LICITAR LA PUBLICACIÓ EN EL BOP
V. VOL.

0111
10 17004360728 BONANY RIBOT JOSÉ
CL SAN SEBASTIAN 22
17121 CORÇÀ
04
17 1998 970158104 03/97 03/97
50.100
0111
10 17004467428 CREACIONES RAMI,S.A.
CT CASTAÑET
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS
04
17 1999 980044908 03/94 03/94
150.003
0111
10 17004900490 ARBOS REGUERAL JOSÉ LUIS
AV PRESIDENT MAGIA 8
17230 PALAMÓS
04
17 1998 970142845 02/97 04/97
90.000
04
17 1998 980053215 05/97 09/97
65.000
0111
10 17004948384 GUARDIOLA CERÀMICA, S.L.
CL PONENT 11
17111 VULPELLACH CAPITAL
04
17 1999 980047938 01/93 09/95
50.001
0111
10 17005193413 CAROLA PULI FRANCESC
CM DE LA CENTRAL I
17867 CAMPRODON
04
17 1998 980023408 04/97 07/97
75.000
0111
10 17005220994 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ED
CL PASEO TORRE VALENTINA
17251 CALONGE
04
17 1998 950007766 04/94 07/94
50.100
0111
10 17005231304 TEIXIDOR BOADA JAUME
CL MAJOR 16
17530 CAMPDEVÀNOL
04
17 1998 980068470 06/97 09/97
65.000
0111
10 17005237465 LÓPEZ SIRVENT FERNANDO
PO DEL MAR 86
17300 BLANES
04
17 1998 960006850 06/95 06/95
50.100
0111
10 17005277881 AZNAR SANCHO PURIFICACIÓN
CL FLUVIÀ 15
17001 GIRONA
04
17 1999 940033115 01/94 01/94
50.100
0111
10 17005288086 BACHEVILLIER JAQUELINES
CL TRAVESÍA DE LA MUGA 1
17130 L'ESCALA
04
17 1998 980056447 02/97 08/97
100.000

REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAÓ SOCIAL/ NOM
ADREÇA
C.P. LOCALITAT
TIPO DOC. NUM. RECLAMACIÓ PERÍODE
IMPORT

0111
10 17005379329 GASCONS ROIG JUAN
17310 LLORET DE MAR
AV VIDRERES 8
60.000
04
17 1998 970014321 09/96 09/96

0111
10 17000201549 NIETOS DE JOSÉ DURALL S.A.
CL R. MONASTERIO 1
17820 BANYOLES
04
17 1998 970164669 06/96 11/96
75.000

0111
10 17005593638 SOLER PUJOL ROSARIO
CL NO CONSTA 20
17002 GIRONA
04
J7 1999 970165355 06/97 08/97
90.000

0111
10 17003660712 CASADELLA SAURI JORGE
AV PAÏSOS CATALANS S/N
17246 SANTA CRISTINA D'ARO
04
17 1999 970123222 05/97 05/97
75.000

0111
10 17005621425 CENTROS MÉDICOS DE CATALUNYA
CL RIO DE LA PLATA 36
17310 LLORET DE MAR
04
17 1999 950186789 04/95 05/95
75.000

0111
10 17004018804 HORTAL GALLEGO JOAQUÍN
CL XALOC 30
17230 PALAMÓS
04
17 1998 970142946 02/97 04/97
80.000

0111
10 17005695789 ASOCIACIÓN VECINOS URBANIZAC
CT ANTIGUA DE LA MONGODA APTDO 17310 LLORET DE MAR
04
17 1998 950213688 05/95 06/95
50.100
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REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAÓ SOCIAL/ NOM
ADREÇA
C.P. LOCALITAT
TIPO DOC. NUM. RECLAMACIÓ PERÍODE
IMPORT

REG/SECTOR TIPO/lDENTlFlCADOR RAÓ SOCIAL/ NOM
ADREÇA
C.P. LOCALITAT
TIPO DOC. NUM. RECLAMACIÓ PERÍODE
IMPORT

0111
10 17005696092 CONSTRUCCIONES SEGURES.S.A.
CL CREU 43
17007 GIRONA
04
17 1998 980009058 01/97 12/97
100.000

CL MESTRE VIVES
17800 OLOT
04
17 1998 980057154 06/97 09/97
75.000

0111
10 17005808755 COMAMALA FONT JOSÉ MARIA
UR P P R Í N C E P V MONTSERAT 24
17469 VILAMALLA
04
17 1999 980075119 05/97 06/97
65.000
0111
10 17005897368 CORTADA COROMINAS.S.L.
CL JUAN XXIII 60
17820 BANYOLES
04
17 1998 970149313 09/96 09/96
50.100
0111
10 17006083688 CAZQUEZ FUNEZ RICARDO RUBEN
CL LA JONQUERA 2
17600 FIGUERES
04
17 1998 970097274 06/97 06/97
500.001
0111
10 17006192513 GUITART HOTELS.S.A.
CL CONSTANT! RIBADELAIGA 7
17310 LLORET DE MAR
04
17 1998 970101722 01/95 12/96
50.001
0111
10 17006487048 CASTELLS MIAS MARIA TERESA
CL SANT PERE 15
17500 RIPOLL
04
17 1998 940137412 02/93 06/94
50.100
0111
10 17006599307 SOMS GIRONA.S.L.
ZZ POLÍGONO INDUSTRIAL
17412 MAÇANET DE LA SELVA
04
17 1999 980046827 04/97 12/97
50.001
0111
10 17006604458 COMPAÑÍA TEXTIL MEDITERRÁNEA
CL PEDRO COSTA
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS
04
17 1999 980045110 06/97 06/97 ~ 950.019
0111
10 17006927891 AUDITORIA GIRONA.S.L.
CL VILAFANT 40
17600 FIGUERES
04
17 1999 980107855 05/97 07/97
50.001
0111
10 17006944362 QUER COLLELL SALVADOR
UR ROCA DE MALVET
17246 SANTA CRISTINA D'ARO
04
17 1999 970151615 02/97 05/97
90.000
0111
10 17006977203 COMERCIAL ROCACORBA.S.A.
CL LA MINA 42
17300 BLANES
04
17 1999 980047736 09/94 09/94
150.000
0111
10 17007155944 MAXLEADER.S.A.
CL PASCUAL 1 PRATS 13
17004 GIRONA
04
17 1998 970155676 02/97 05/97
90.000
0111
10 17007171203 JOALS TARRE INMACULADA
CL DOMÈNECH CARLES ED. SOL FANA 17310 LLORET DE MAR
04
17 1998 980039370 06/97 09/97
75.000
0111
10 17007201010 PÉREZ JIMÉNEZ DOLORES
CL LA FONT 11
17004 GIRONA
04
17 1998 980033815 06/97 07/97
50.001
0111
10 17007226773 EXTREMERA PEDREGOSA JESÚS
CT S. FELIU A PALAMÓS 6
17249 CASTELL PLATJA D'ARO
04
17 1999 980088960 08/97 09/97
75.000
0111

10 17007426231

PLANAGUMA TORNE ENRIQUE

0111
10 17007497060 JUVANTENY TORRENT JOSÉ
CT SANT FELIU
17250 CASTELL PLATJA D'ARO
04
17 1998 970153555 09/96 09/96
50.100
0111
10 17007965185 AUTOS PRAT, S.L.
CL PERE COLL 25
17190 SALT
04
17 1998 980047555 02/97 02/97
-75.000
0111
10 17008065926 VENTURA CARDUS MANUEL
CL RUTLLA 61
17002 GIRONA
04
17 1999 980002670 02/97 03/97
70.000
0111
10 17008137058 CONSTRUCCIONS MONTALSAN.S.L.
•CLCARITAT65
17200 PALAFRUGELL
04
17 1999 980056123 09/9709/97
50.100
0111
10 17008255882 CENTRE GERONTOLOGIC RIUDELLO
CT AEROPUERTO
17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA
04
17 1998 980018859 04/97 08/97
90.000
0111
10 17008281447 AMERICA 500,S.A.
CL PUIG ROM 107
17480 ROSES
04
17 1998 960057067 10/95 10/95
50.100
0111
10 17008.333482 FINQUES BARRI VELL.S.L.
CL FILADORES
17190 SALT
04
17 1998 980038663 04/97 09/97
100.000
0111
10 17100052501 PROIMATGE FIGUERES, S.L.
CL MONTURIOL 11
17600 FIGUERES
04 - , 1 7 1998 980004008 02/97 04/97
75.000
0111
10 17100201536 ELECTROSERVEIS JOAN,S.L.
CL ESCOLES
17470 SANT PERE PESCADOR
04
17 1998 960087581 10/95 02/96
75.000
0111
10 17100223158 DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE DE PL
CL NOU 188
17600 FIGUERES
04
17 1998 940101642 01/94 01/94
50.100
011!
10 17100273880 PROPALMAR.S.L.
ZZ PASSEIG CINTO VERDAGUER 20 17310 LLORET DE MAR
04
17 1998 970153050 02/97 03/97
80.000
0111
10 17100331272 D'IMPORT SELECCIO,S.L.
CL BARCELONA 139
17001 GIRONA
04
17 1998 980044525 01/93 11/97
100.001
0111
10 17100397556 ANDREAS SAILER MARCO
CL ALBERES COMERCIAL 36
17486 CASTELLÓ D EMPÚRIES
04
17 1998 950206416 05/95 09/95
100.000
0111
10 17100403216 NUAP SOC. COOP. CATALANA
17534 RIBES DE FRESER
CL BALANDRAU 29
50.100
04
17 1998 950010493 09/93 03/94
0111
10 17100469294 MORENA MUÑOZ AGUSTÍ ROSALES
CL JOAQUIM VAYREDA 32
17001 GIRONA
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REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAÓ SOCIAL/ NOM
ADREÇA
C.P. LOCALITAT
TIPO DOC. NUM. RECLAMACIÓ PERÍODE
IMPORT
04

17 1999 970175358 02/97 04/97

80.000

0111
10 17100502337 CONSTRUCCIONS MALVI PUJOL,S.
AV JAUME I 44
17403 SANT HILARI SACALM
04
17 1998 980031387 07/98 09/98
75.000
0111
10 17100509310 DISBONPORCS.L.
CL TORRES I BAGES 8
17403 SANT HILARI SACALM
04
17 1999 980087748 10/97 11/97
60.000
0111
10 17100524262 LOVAPORT.S.L.
17833 FONTCOBERTA
CL MAS NOU
90.000
04
17 1998 980038461 02/97 09/97
0111
10 17100552150 CACERES NARANJO ROSA MARIA
CL SANT ANDREU, S/N
17834 PORQUERES
04
17 1998 950160542 07/95 08/95
75.000
0111
10 17100576095 TURTLE.S.L.
CL RAIMON DE PENYAFORT 11
17320 TOSSA DE MAR
04
17 1998 960000180 05/95 07/95
80.000
0111
10 17100635410 MUSGAR 93,S.L.
CL SANT DIONIS 46
17190 SALT
04
17 1998 970157494 01/97 03/97
80.000
0111
10 17100646625 J.M. EXCLUSIVES GIRONA.S.L.
TR SANTA EUGENIA 37
17005 GIRONA
04
17 1998 940106793 04/94 04/94
50.100
0111
10 17100730285 ROIG PUJADAS ANDRÉS
CT PALAMÓS 60
17462 BORDILS
04
17 1999 980094418 07/97 01/98
50.001
0111
10 17100813747 OGASA.S.L.
CL S'AGARO EDIF LAS PITAS 3 17250 CASTELL-PLATJA D'ARO
04
17 1999 999000223 02/94 02/94
50.100
0111
10 17100851335 NATUR PEDRA S.COOP.C.L.
PG ELS PINTORS 26
17500 RIPOLL
04
Í7 1999 980127659 09/97 09/97
50.001
0111
10 17100917619 PREGUIX.S.L.
AV MEDITERRÁNEA 52
17411 VIDRERES
04
17 1998 980035532 05/97 07/97
75.000
0111
10 17100950759 MIRO PELAEZ,S.L.
CL DE L'ESPORT 17
17007 GIRONA
04
17 1999 970175560 10/96 02/97
110.000
0111
10 17101024925 REIXACH GENIS FRANCISCO XAVIER
CL NOU 2
17744 NAVATA
04
17 1998 980068874 06/97 09/97
75.000
0111
10 17101109801 CAMPS TARRIDA EMILIA
CLREINASIBIL.LA 15
17469 FORTIÀ
04
17 1998 950130432 05/95 05/95
51.000
0111
10 17101128692 HELAPAST S.L.
CL MAJOR 50
17230 PALAMÓS
04
17 1998 950051822 03/95 03/95
120.000

REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAO SOCIAL/ NOM
ADREÇA
C.P. LOCALITAT
TIPO DOC. NUM. RECLAMACIÓ PERÍODE
IMPORT
0111
10 17101133544 PROINCO BF.S.L.
RAMBLA CATALUNYA 29
17170 AMER
04
17 1998 980041895 07/97 12/98
50.001
0111
10 17101146981 ZACARIN, S.L.
PASSEIG DELS GUÍXOLS 12 17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS
04
17 1998 960204991 12/95 12/95
100.000
0111
10 17101185478 ALIAS AMETLLER FRANCISCO
CL TORRE JONAMA 19
17253 MONT-RAS
04
17 1998 980045737 11/97 12/97
50.001
0111
10 17101250348 FLIGUIXGAN, S.L.
CL SPORTS
17310 LLORET DE MAR
04
17 1998 970133549 09/97 09/97
50.001
0111
10 17101255200 SURFDOS S.L.
CR PALAMÓS 10
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS
04
17 1998 950127806 07/95 07/95
200.000
0111
10 17101309255 FESTA TOURS SERVEIS SL
CL FORN DE LA CAL, 1
17300 BLANES
04 • 17 1998 970130519 02/97 03/97
65.000
0111
10 17101343308 MATRIPEN,S.L.
CT Nil KM. 3,8
17600 FIGUERES
04
17 1998 980015728 06/97 09/97
75.000
0111
10 17101432325 EXPLOTACIONS HOTELERES DE SA
CL PASEO MARÍTIMO
17480 ROSES
04
17 1998 960093342 03/96 03/96
500.100
0111
10 17101461526 RODRÍGUEZ I FILLCASES EMPOR
AV PAÏSOS CATALANS 26
17251 CALONGE
04
17 1999 980044100 08/95 08/95
50.001
0111
10 17101476478 YESO Y DECORACIÓN EN ESCAYOLA
CL NURIA 3
17300 BLANES
04
17 1998 960065656 10/95 10/95
50.100
0111
10 17101487087 CONSTRUCCIONS GIL MATEU I FI
CL NARCÍS MASSANES 11
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS
04
17 1998 980026842 04/97 08/97
70.000
0111
10 17101493353 TAULER BALTRONS FRANCISCO JA
CL JUAN CARLOS I 19
17300 BLANES
04
17 1998 970166285 05/97 05/97
50.001
0111
10 17101510733 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
URMASAMBROSl
17251 CALONGE
04
17 1998 970133347 01/97 01/97
70.000
0111
10 17101545489 EMFARBEL,S.L.
CL EUDALD PRADELL 5
17500 RIPOLL
04
17 1999 970168890 10/96 01/97
80.000
0111
10 17101551553 MASOCOL,S.L.
CL DR. JOSEP MARIA VILASECA 58 17251 CALONGE
04
17 1998 980069278 06/97 11/97
100.000
0111

10 17101571761

FUDEMON, S.L.
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REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAÓ SOCIAL/ NOM
ADREÇA
C.P. LOCALITAT
TIPO DOC. NUM. RECLAMACIÓ PERÍODE
IMPORT

REG/SECTOR TlPO/lDENTlFlCADOR RAÓ SOCIAL/ NOM
ADREÇA
C.P. LOCALITAT
TIPO DOC. NUM. RECLAMACIÓ PERÍODE
IMPORT

CL MIGJORN 4
17253 MONT-RAS
04
17 1998 980036239 07/97 07/97
70.000

CL JOAN GOULA 13
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS
04
17 1998 970104752 01/97 01/97
50.001

0111
10 17101647846 EMPURAVIS, S.L.
PASSATGE LA VELA
17258 TORROELLA DE MONTGRÍ
04
17 1999 970173742 02/97 04/97
90.000

0111
10 17102130119 INSTAL·LACIONS PERMAR.S.I.
CT SANT FELIUAPARTAMENTOS RID 17250 PLATJA D'ARO
04
17 1998 9800.5382106/97 09/97
60.000

0111
10 17101694326 S.l.RICARDO QUESADA CASTAÑO
CL ROIG IJALPI 26
17300 BLANES
04
17 1998 950145283 05/95 05/95
50.100

0111
10 17102184578 CORTES LABRADOR DOLORES
CL PUIG LLISTO 26
17121 CORÇÀ
04
17 1999 960096755 04/96 04/96
50.100

0111
10 17101704430 MARICO BADOSA GUILLEM
CLM0NTURI0L6
17211 PALAFRUGELL
04
17 1998 980017748 06/97 06/97
50.100

0111
10 17102201352 MUÑ1Z FERNANDEZ SHIRLEY ELVI
CL JOSEP BAS 9
17250 PLATJA D'ARO
04
17 1998 980037855 09/96 05/97
80.000

0111
10 17101729890 BRUTUS SPORT,S.L.
CT PALAMÓS 62
17250 PLATJA D'ARO
04
17 1998 980020475 05/97 10/97
75.000

0111
10 17102277942 ROCHENOVA, S.A.
AV GRAN VIA PAU CASALS 166
17480 ROSES
04
17 1999 980096640 09/97 09/97
50.001

0111
10 17101740806 VIDRES DEL PARC. S.L..
CLSANTMAURICIURB. ELPARC 17740 VILAFANT
04
17 1999 980003478 03/97 08/97
85.000

0111
10 17102307951
AV DOCTOR PIGUILLEM
04
17 1998 970159821
04
17 1998 980031993

0111
10 17101750102 AYNE ALERM MARIA CARMEN
AV M0NTC0 6
17130 L'ESCALA
04
17 1998 960144367 12/95 01/96
50.100

CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN GE
3
17520 PUIGCERDÀ
03/97 04/97
50.100
05/97 08/97
80.000

0111
10 17102351502 GESTORA DE CONGRESOS PARQUES
CT CRISTINA A PLATJA D'ARO "MA 17250 PLATJA D'ARO
04
17 1998 980020273 04/97 05/97
50.100

0111
10 17I0183164I THE GOURMET COMPANY, S.L.
CARR. FIGUERES K M 18
17136 ALBONS
04
17 1998 970102833 12/96 12/96
100.002
04
17 1999 970000556 11/95 01/96
50.001

0111
10 17102421119 ESTRUCTURAS DEC SL
CL ÁRDALES 10
17300 BLANES
04
17 1999 97017.364104/97 06/97
90.000

0111
10 171018.59428 TUCAT, S.L.
CL VINCKE_EDIFICIO SOL LL BAJ 17230 PALAMÓS
04
17 1999 970159695 0.3/97 0.3/97
50.100

0111
10 17102444963 LABORATORIS LABOCAT SL
CL PRESIDENT MACIÀ 38
17230 PALAMÓS
04
17 1999 9701.52827 07/96 02/97
100.000

0111
10 17101959.3.57 CERÀMICA BICO 1020, SL
17100 BISBAL D'EMPORDA, LA
CL RAVAL 7
-.50.001
04
17 1999 9800480.39 11/95 02/97

0111
10 17102454.360 ROMERO SÁNCHEZ ANTONIO MARIA
CL ROSELLÓ 26
17005 GIRONA
04
17 1998 970176591 02/97 02/97
'50.100

0111
10 17101976131 GRAPIFIRE, SL
AV PAPALUS TERMINAL PUJOL 2
17310 LLORET DE MAR
04
17 1999 980074715 04/97 06/97
60.000

0111
10 17102720708 SAUBI FONT JORDI •
CL DEL MOLÍ 44
17244 CASSÀ DE LA SELVA
04
17 1999 970171318 02/97 02/97
50.100

0111
10 17102033.523 COSISTAN, SL
CL ÀNGEL GUIMERÀ 3
17310 LLORET DE MAR
04
17 1998 9701.39310 11/96 11/96
80.000

0111
10 17102764255 LUMAJA SERVICIOS ALIMENTARIO
CL DE LA ESTACIÓN
17300 BLANES
04
17 1999 980007825 01/97 09/97
50.001

0111
10 17102038371 CONSTRUCCIONS PEROVAL.S.L.
UR MAS PERE ZONA DEPORTIVA
17251 CALONGE
04
17 1998 970123748 06/96 06/96
100.000

0111
10 17102956942 TORTAJADA AGUADO JUAN LUIS
CL PARE CLARET 118
17820 BANYOLES
04
17 1998 980035330 0.3/97 04/97
75.000

0111
10 17102081821 "BON REGAL", S.L.
CL VÍCTOR CÁTALA 22
17600 FIGUERES
04
17 1998 9700.3.3216 02/96 02/96
.500.001

0111
10 1710.3056467 SISTEMES DEMETER GRUP,S.L.
CL CARME 205
17004 GIRONA ,
04
17 1998 980066046 07/97 09/97
50.100

0111
10 17102092127 SERRANO XAMPENY MANUEL
CL BANYULS 2
17600 FIGUERES
04
17 1998 980050989 05/97 05/97
.50.001

0111
10 17103082436 BAROTAC SL
LG EDIFICI SANT JORDI LOCAL 9 17100 LA BISBAL D'EMPORDA
04
17 1999 980097751 07/97 08/97
60.000

0111

0111

10 17102113749

NUEDA FERNANDEZ JOSÉ

10 17103282193

COMERCIAL LA LLAR DE SANT FE
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REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAÓ SOCIAL/ NOM
ADREÇA
C.P. LOCALITAT
TIPO DOC. NUM. RECLAMACIÓ PERÍODE
IMPORT

REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAÓ SOCIAL/ NOM
ADREÇA
C.P. LOCALITAT
TIPO DOC. NUM. RECLAMACIÓ PERÍODE
IMPORT

PZ MERCAT 29
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS
04
17 1999 980044201 12/97 12/97
150.000

04

0111
10 17103285227 INTELMEC.S.L.
AV DEL SEGRE 17520
17520 PUIGCERDÀ
04
17 1998 950159936 09/95 09/95
100.000
om
10 17I0334080I SEGARRA BARINGO OSCAR
CL CARR. DE TOSSA EDIFEL VILA 17310 LLORET DE MAR
04
17 1998 970128495 07/96 08/96
50.001
0111
10 17103581782 MALLART GRASSOT LUIS
17200 TAMARIU
CL FURAYO 4
100.002
04
17 1998 989003079 10/96 10/96
0111
10 17I03675I46 AJHOURY DESARROLLOS TURÍSTIC
CL TORRE D'EN SASTRE
17480 ROSES
04
17 1998 980043919 01/96 01/96
50.001
om
10 17103693839 YESOS ROFRAN.S.L.
CL NARCÍS BLANCH
17005 GIRONA
04
17 1998 980060891 04/98 04/98
50.001
0111
10 I7I03897438 COMPANYIA DE PANS MEDITERRAN
CL JOSEP MARIA POBLET 15
17300 BLANES

17 1999 980104017 10/97 02/98

50.001

0121
10 17102083639 ESTUDI FARNES, S.L.
CL CAMPRODON LOCAL 24 17430 SANTA COLOMA DE FARNERS
04
17 1998 960057875 02/96 02/96
50.100
0521
07 170040807426 CRUZ S A A V E D R A ANDRÉS
NTRA SRA ANGELES 28
17005 GERONA
04
17 1998 950021813 09/93 12/94
50.100
0521
07 220021120155 SEGARRA BARINGO OSCAR
CT DE TOSSA. ED. EL VILATGE
17310 LLORET DE MAR
04
17 1998 970128596 06/96 08/96
50.001
0613
10 171011692I3 RAMADERIA MARE DE DEU DEL RE
CL JOSEP FLORES 22
17840 SARRIA DE TER
04
17 1999 960132222 06/96 06/96
50.001
0811
10 17102665538 FLANDA S.A.
CL CASES NOVES, 41
17200 PALAFRUGELL
04
17 1998 980077362 01/92 12/96
50.001
1211
10 17103334535 HINCHADO RODRÍGUEZ MARGARITA
CL FORN DE LA CAL 7
17300 BLANES
04
17 1998 970127081 04/94 09/94
100.000
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Administració
de Justícia
3.024
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUNYA
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección 1°.
BARCELONA
Anuncio
Por medio del presente se hace saber:
Que por el Letrado Sr. Eduard de Ribot
Molinet actuando a nombre y representación de Entidad Urbanística Colaboradora
de Conservación de la Creu de Lloret se ha
interpuesto ante la Sección Primera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya recurso
contencioso-administrativo al que ha
correspondido el n°. 196/1999 contra Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) sobre
desestimación presunta de la denuncia urbanística y de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración formulada ante el Ayuntamiento demandado
por razón de los importantes deficitas urbanísticos existentes en la Urbanización la
Creu de Lloret.
Lo que se hace público para que a tenor
de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley
Jurisdiccional sirva de emplazamiento a
quienes con arreglo al artículo 29, párrafo
1°, apartado b) de la misma, estén legitimados, como parte demandada, así como también a aquéllos que tuvieren interés directo
en el mantenimiento del acto administrativo
que viene impugnado en aludido recurso,
los cuales, si a su derecho conviniere,
podrán personarse en aquél en calidad de
coadyuvantes de los demandados.
Barcelona, a ocho de marzo de mil
novecientos noventa y nueve.— El Secretario.

Hace saber: Que por Joan Molla Callis
se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo bajo el n°. 2538/1998, contra
resolución de Ac. 8.5.97 expte. EO50/97
otor, a R.C.E. lie. cond. cons. pared cerca
pare, c/ Puigtavell y Molla y para uso provisional como almacén materiales construcción.
Lo que se hace público para que, a
tenor de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley
Jurisdiccional, sirva de emplazamiento a
quienes, con arreglo al artículo 29, párrafo
1°. apartado b) de la misma, estén legitimados como parte demandada, así como a
quienes tengan interés directo en el mantenimiento del acto que ha originado el
recurso, los cuales podrán intervenir como
coadyuvantes de los demandados.
Barcelona, a ocho de marzo de mil
novecientos noventa y nueve.— El Secretario.

2.998
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 2 DE GIRONA

3.182
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 1 DE GIRONA
Edicto de citación
Autos núm. 42/99
En virtud de lo acordado por la lima.
Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 1, en autos de juicio promovidos por Yahaya Chahlaoui en reclamación de prestaciones accidente de trabajo,
contra Derica S.A., Mutua Patronal M.A.Z.,
Instituto Nacional de la Seguridad Social y
Tesorería General de la Seguridad Social,
bajo autos número 42/99, se ha acordado
celebrar el acto de juicio, el próximo día 6
de mayo de 1999, a las 10,20 horas, en el
local del Juzgado de lo Social número I de
Girona, con la prevención de que no se suspenderá el acto, por falta de asistencia de
las partes.
Y para que sirva de citación en forma a
Derica S.A., cuyo actual paradero se ignora,
se extiende el presente edicto en Girona, a
15 de marzo de 1999.— La Secretario.

3.025
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUNYA
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección 2".
BARCELONA
Edicto
El Magistrado de la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya.

Social número I, en autos de juicio promovidos por Pilar Rodríguez Pereda en reclamación de reconocimiento derecho y cantidad, contra Rosario Fernández e Hijos S.L.,
bajo autos número 586/98, se ha acordado
celebrar el acto de juicio, el próximo día 11
de mayo de 1999, a las 11,15 horas, en el
local del Juzgado de lo Social número I de
Girona, con la prevención de que no se suspenderá el acto, por falta de asistencia de
las partes.
Y para que sirva de citación en forma a
Rosario Fernández e Hijos S.L., cuyo actual
paradero se ignora, se extiende el presente
edicto en Girona, a 4 de marzo de 1999.—
La Secretaria.

3.184
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 1 DE GIRONA
Edicto de citación
Autos núm. 586/98
En virtud de lo acordado por la lima.
Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo

Don José Francisco Escudero Moratalla. Secretario del Juzgado Social 2 de
Girona, hace saber:
Que en los autos 136/94 sobre prestaciones ILT seguidos a instancia de Xavier
Pons Navarra contra INSS y otros se ha dictado Sentencia de fecha 28.1.99 cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando como estimo la
demanda interpuesta por Xavier Pons Navarra contra Instituto Nacional de la Seguridad Social y Constructa S.A., debo condenar y condeno a los demandados a abonar
al actor .el subsidio de I.T. derivado de
enfermedad común, en la forma expuesta en
el fundamento de derecho cuarto y teniendo
en cuenta la base reguladora de 11.271.ptas./día.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado
en el plazo de cinco días hábiles a contar
desde el siguiente a la notificación de esta
sentencia, de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 188 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Expídase testimonio de esta sentencia
que quedará unido a las actuaciones, quedando archivado el original en el Libro de
Sentencias.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para qué sirva de notificación a
Constructa S.A. con domicilio desconocido,
expido el presente en Girona a 28 de enero
de 1999.—El Secretario.
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2.923
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 3 DE GIRONA
Edicto
Ejecución n°.: 148/1998
Parte ejecutante: Emilio Martínez
González
Parte ejecutada: Rodríguez i Filis
Cases Empordà S.L.
Principal: 378.596.Intereses provisionales: 37.860.Costas provisionales: 37.860.Por esta cédula, dictada en méritos de
lo acordado en el proceso de ejecución
número 148/98, instruido por este Juzgado
de lo Social número 3 de Girona a instancia de Emilio Martínez González contra
Rodríguez i Filis Cases Empordà S.L., se
notifica a Rodríguez i Filis Cases
Empordà S.L., en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en el
indicado proceso, cuyo tenor literal en su
parte dispositiva dice:

resolución no es firme y que contra la
misma podrán interponer en el plazo de
tres días hábiles recurso de reposición
ante este Juzgado, cuya interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda artículo 184-1 L.P.L.
Lo manda y firma S.S°., de lo que doy
fe.
Ante mí.
Diligencia. Seguidamente se cumple
lo ordenado, enviando a cada una de las
partes un sobre por correo certificado con
acuse de recibo, en la forma prescrita en
el artículo 56 L.P.L. conteniendo copia de
la resolución. Doy fe.
Lo que se hace público por medio de
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que
las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
En Girona, a 4 de marzo de 1999.—
El Secretario Judicial.

Diligencia. En Girona, a cuatro de
marzo de mil novecientos noventa y
nueve.
' Para dar cuenta del estado de las
actuaciones. Doy fe.
2.925
Providencia
El Magistrado-Juez Francisco Javier
Sánchez Icart.
En Girona, a cuatro de marzo de mil
novecientos noventa y nueve.
Dada cuenta, se acuerda el embargo
de los saldos acreedores existentes en las
cuentas corrientes, depósitos de ahorro o
análogos, titularidad del apremiado, que
posea en las entidades La Caixa d'Estalvis
de Terrassa, librándose la oportuna comunicación a las mismas para la retención y
transferencia de los saldos resultantes
hasta el límite de la cantidad de apremio,
y advirtiéndoles de las responsabilidades
penales en que pueden incurrir quienes
auxilien o se confabulen con el apremiado
para ocultar o sustraer alguna parte de sus
bienes o créditos (artículos 257 y ss.
código penal y 893 código de comercio),
e indicándosele que debe contestar al
requerimiento en el plazo máximo de
cinco días hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los artículos 75 y
239.3 L.P.L. Pudiendo el embargo de
saldo en cuenta corriente perder efectividad de notificarse de manera inmediata al
ejecutado, demórese, por el Secretario, la
práctica de la notificación durante el
tiempo indispensable para lograr dicha
efectividad (artículo 54.3 L.P.L.).
Adviértase a las partes que la presente

JUTJAT SOCIAL
NÚM. 3 DE GIRONA
Edicto de notificación
Autos n°. 257/98
En méritos de lo acordado por el limo
Sr. Magistrado-Juez de lo Social n°. 3 de
Girona, en autos seguidos a instancia de
Juan Manuel González Rodríguez contra
Sercomangi Serveis S.L. y Montserrat
Romero Rosa, en materia de salarios, bajo
expediente n°. 257/98 se ha dictado la
siguiente resolución:
En Girona, a veinticinco de enero de
mil novecientos noventa y nueve.
Don Alberto de los Cuetos Rodríguez,
Juez Sustituto del Juzgado de lo Social n°.
3 de los de esta ciudad y su provincia, ha
dictado en nombre del Rey la siguiente
Sentencia 68/99
En los autos de juicio verbal seguidos
entre las partes, como demandante Juan
Manuel González Rodríguez y como
demandados Sercomangi Serveis S.L. y
Montserrat Romero Rosa; y parte interesada Fondo de Garantía Salarial.
1. Antecedentes de hecho
Primero.- Por la parte actora se pre-

sentó demanda que por turno de reparto
correspondió a este Juzgado, contra el
referido demandado y que fundamentaba
y apoyaba en los hechos referenciados en
el escrito presentado suplicando se dictase
sentencia en los términos expresados en el
mismo.
Segundo.- Admitida a trámite la
demanda se dio traslado a la parte demandada, convocándose a las partes para los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
para el día 22.10.98 a las 11,30 horas de
su mañana, compareciendo la parte actora
y su defensor según consta en el acta
extendida, sin que lo hiciera la empresa
demandada, pese a estar debidamente
citada. Abierto el Juicio, la actora se
afirma y ratifica en el contenido de su
demanda, practicándose las pruebas propuestas y admitidas, y solicitándose en
conclusiones sentencia de conformidad a
sus pretensiones, quedando los autos a la
vista para ser dictada.
Tercero.- En la tramitación de este
procedimiento se han observado las prescripciones legales.
II. Hechos probados
Primero.- El demandante ha prestado
servicios por cuenta de la empresa desempeñando funciones como Portero-Sereno,
correspondiéndole el salario vigente conforme al Convenio Colectivo de Empresas
de Seguridad, del que se aporta copia
como prueba documental. Ha trabajado
principalmente durante el turno de noche.
Segundo.- Según corrobora la prueba
testifical practicada, la relación laboral, de
carácter temporal se ha mantenido desde
el 20.07.97 al 18.09.97 pese a la empresa
formalizó fraudulentamente un contrato
que redujo a la mitad el tiempo de vigencia del mismo, amparándolo en el art. 15
de E.T., según redacción dada por el R.D.
8/97, siendo destinado a una gasolinera,
en lugar del centro de trabajo identificado
en el mismo. Se acompaña copia de
denuncia formulada ante la Inspección de
Trabajo en relación a la falta de pago y de
entrega de la documentación pertinente.
Tercero.- La empresa ha dejado de
abonar parte de los salarios correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre así como los 5 días de vacaciones
devengados en base a la relación laboral
mantenida. Tampoco ha practicado liquidación de partes proporcionales de las
pagas extraordinarias de verano y navidad.
Todo ello, conforme a los cálculos que
aparecen relacionados en el hecho sexto
de la demanda, cuyo importe total supone
la cantidad de 268.607 ptas.
Cuarto.- Consta celebrado sin efecto
el intento de conciliación realizado frente
al CMAC, según acta de fecha 11.05.98,
dada la incomparecencia de la parte
demandada.
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III. Fundamentos de derecho
Primero.- Los hechos expresados en el
anterior apartado se estiman acreditados
en virtud de las alegaciones de la parte
actora y de prueba practicada. Tales alegaciones no han sido contradichas por la
parte contraria, quien pese haber sido
legalmcnte citada en forma, y con los
oportunos apercibimientos para el
supuesto de su inasistencia, no ha comparecido al acto de la vista. Por ello, y de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos
91.2 y 94.2 de la L.P.L., puede ser tenida
por confesa en las presentes actuaciones.
Segundo.- En consideración a los
hechos probados y de conformidad con lo
prescrito en el art. 4.2-f del E.T., en relación con los artículos 26 y ss. de dicha
Ley, tomando en consideración que la
empresa no ha acreditado el pago de las
cantidades reclamadas -art. 1214 C.C-, es
procedente la estimación de la demanda
en los términos solicitados, con el interés
correspondiente por mora.
Tercero.- Existen indicios de que en la
empresa demandada además de la persona
física que aquí figura como codemandada,
existen otros posibles administradores o
socios imputables, según constata la
demanda por despido celebrado el mismo
día que la presente demanda, tramitado en
las actuaciones n°. 362/98, sin que se
aporte documentación registral acreditativa de tales extremos. Por otro lado, al
margen de los incumplimientos salariales
habituales en este tipo de reclamación de
cantidad no han resultado fechacientemente constatadas las irregularidades que
en cuanto a la contratación y efectiva
vigencia de la relación laboral han sido,
puestas de manifiesto en el acto del juicio
a fin de imputar responsabilidad a la
Administradora para declarar su condena
solidaria por falta del debido cumplimiento de las normas sobre administración social, a fin de tomar en consideración el criterio jurisprudencial mantenido,
en la copia de Sentencia aportada, procedente del TSJ Madrid de 12.07.96, según
el cual, apoyándose en la normativa de la
Unión Europea, se concluye que los
Administradores deben responder "como
un Administrador diligente", responsabilidad que se considera no solo aplicable a
los intereses de la sociedad sino también
respecto de los intereses de los empleados.
Resulta para ello preciso la acreditación
de requisitos concretos: 1) existencia de
un daño evaluable económicamente -la
falta de pago de las cantidades 2) acto
dañoso realizado por acción, omisión por
el propio administrador en el ejercicio de
su cargo 3) acreditación de la antijuricidad
del acto dañoso realizado en el ejercicio
de su cargo, calificable de indiligente con
culpa grave, leve o levísima 4) relación de
casualidad entre el acto y el daño, que se

dé y se pruebe.
Cuarto.- Las Sentencias que se dictan
en procesos como ocurre en el presente,
en que la reclamación no excede de
300.000 ptas., no son recurribles en suplicación (arts. 187.1 y 188.1 L.P.L.).
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación.
Fallo
Que, sin practicar pronunciamiento
condenatorio respecto de Montserrat
Romero Rosa, estimando la demanda
interpuesta por Juan Manuel González
Rodríguez, debo condenar a la empresa
Sercomangi Serveis S.L. a pagar al trabajador demandante, por los conceptos indicados, la cantidad total de 268.607 ptas.,
con el interés legal correspondiente por
mora.
Sin perjuicio de las responsabilidades
que pudieran corresponder al Fondo de
Garantía Salarial en virtud de la responsabilidad subsidiaria dispuesta por el art. 33
del E.T.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnación: no cabe interponer recurso de suplicación.
Expídase testimonio de esta sentencia
que se unirá a las actuaciones y llévese el
original al Libro de Sentencias.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al
demandado: Sercomangi Serveis S.L. de
ignorado domicilio, advirtiendo que en
esta Secretaría queda a su disposición
copia simple de dicha resolución y que las
siguientes comunicaciones se harán en
estrados salvo las que deban revestir
forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
Girona, a 8 de marzo de 1999.— El
Secretario.

2.999
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 3 DE GIRONA
Edicto de notificación
Autos n°. 429/98
Despido
En méritos de lo acordado por el limo.
Sr. Magistrado-Juez de lo Social n°. 3 de
Girona, en autos seguidos a instancia de
Don Josep.Martí Pons contra Codsa y uno
más, en materia de despido, bajo expediente
n°. 429/98 se ha dictado la siguiente resolución:

Auto aclaratorio
Girona a cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
Hechos
Primero.- En fecha 17-12-98 se dictó
Auto en las presentes actuaciones donde en
el apartado 111. Parte dispositiva consta
"hasta la presente resolución 17-11-98" y
debería constar 17-12-98.
Segundo.- En fecha 8-10-1998, se dictó
sentencia en los presentes autos donde en I.
Antecedentes de hecho: Segundo: donde
figura la fecha de Juicio "para el día 8-1098 de 1995 a las 12,10 horas" y debe suprimirse 1995; y en II. Hecho probados:
Segundo: "notificada al trabajador con
fecha 9-07-97" cuando debe ser 9-7-1998; y
Cuarto: "celebración acto conciliación
frente al CMAC 5-08-96" debe ser 5-8-98.
Tercero.- En fecha 4-3-1999 y por la
parte actora, se presentó escrito interesando
aclaración del Auto de fecha 17-12-98 y de
la sentencia dictada, en el sentido de que se
hiciera constar lo indicado en los apartados
Primero y Segundo que preceden.
Razonamientos jurídicos
Único.- El artículo 267.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, autorizada a
los Jueces y Tribunales, bien de oficio o a
instancia de parte, otorgar cabal sentido a
cualquier concepto oscuro, suplir cualquier
omisión o rectificar alguna equivocación
que contengan las Sentencias o Autos, evitando con ello dilaciones indebidas y siem' pre que se garantice la seguridad jurídica.
Vistos el artículo citado, demás de
general y pertinente aplicación al caso,
Parte dispositiva
Dispongo: Que debo aclarar y aclaro el
Auto de fecha 17-12-1998 en donde el III.
Parte dispositiva queda redactado: "hasta la
presente resolución 17-12-98" y la Sentencia en I. Antecedentes de hecho: Segundo:
la fecha de juicio 8-10-98 a las 12,10
horas"; en II. Hechos probados: Segundo:
"notificada al trabajador coií fecha 9-71998"; y Cuarto: "celebración acto conciliación frente al CMAC 5-8-98".
Así lo acuerda, manda y firma Don
Francisco Javier Sánchez Icart, MagistradoJuez del Juzgado de lo Social número 3 de
Girona y su provincia.
Ante mí,
Y para que sirva de notificación al
demandado: Codsa de ignorado domicilio,
advirtiendo que en esta Secretaría queda a
su disposición copia simple de dicha resolución y que las siguientes comunicaciones
se harán en estrados salvo las que deban
revestir forma de auto o Sentencia o se trate
de emplazamiento.
Girona, a 4 de marzo de 1999.— El
Secretario.
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3.031
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 3 DE GIRONA
Edicto de notificación
Autos n°. 581/98
Despido
En méritos de loa cordado por ei limo.
Sr. IVIagistrado-Juez de lo Sociai n°. 3 de
Girona, en autos seguidos a instancia de
Montserrat Dalmau Casadevall contra Disset Mil Set, S.L. y FOGASA, en materia de
despido, bajo expediente n°. 581/98 se ha
dictado la siguiente resolución:
En nombre del Rey
Sentencia núm. 133/99
En la ciudad de Girona, a cinco de
marzo de mil novecientos noventa y nueve.
Vistos por el limo. Sr. D. Francisco
Javier Sánchez kart. Magistrado del Juzgado de lo Social n°. 3 de los de Girona y
su provincia los presentes autos, instados
por D". Montserrat Dalmau Casadevall
contra la empresa Disset Mil Set, S.L. y
FOGASA sobre despido.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 4-11-98 tuvo
entrada en este Juzgado de lo Social
demanda suscrita por la parte actora, que
correspondió por turno de reparto, en la
que, tras los hechos y fundamentos legales
que estimó de aplicación en derecho, terminaba suplicando que se dictara sentencia
que acogiera sus pretensiones.
Segundo.- Admitida la demanda se
señaló día y hora para la celebración del
acto de juicio el cual fue suspendido por no
constar la citación en forma de la empresa
demandada, teniendo lugar finalmente el
día 4-3-1^99, compareciendo la parte
actora y no compareciendo la empresa
demandada pese a estar.citada de legal
forma, ni FOGASA, según consta en la
correspondiente acta de juicio obrante en
autos.
Tercero.- Abierto el juicio, la parte
actora se afirmó y ratificó en su demanda,
con las aclaraciones pertinentes en los términos que se recogen en la mencionada
acta de juicio.
Cuarto.- En virtud de lo dispuesto en el
artículo 97.2 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral debe especificarse que el
debate se centró en los siguientes extremos:
La parte actora ratificó su demanda por
despido y que, en su caso, se dicte auto de
extinción de la relación laboral, estando
cerrada la empresa.
Quinto.- Recibido el juicio a prueba,
por la parte actora se propuso documental

y que se tenga por confesa a la empresa
demandada.
Admitida la prueba, se practicó en los
términos que constan en el acta de juicio
mentada.
Sexto.- En la tramitación del presente
proceso se han observado las prescripciones legales.
Hechos probados
Primero.- La actora trabajó para la
empresa demanda Disset Mil Set, S.L.
desde el 29-1-1997, mediante un contrato
a tiempo parcial, con la categoría profesional de Limpiadora y un salario de
45.000 pesetas al mes con prorrata de
pagas extraordinarias.
Segundo.- En fecha 22-9-98 a la
actora se le pone de manifiesto que causa
baja en la empresa debido al cierre de la
misma, por la pérdida del servicio que
hasta la fecha venía realizando.
Tercero.- La demandada cerró su actividad sin utilizar los mecanismos legales
y reglamentarios el 22-9-1998.
Cuarto.- El día 30-10-1998 se intentó
la conciliación ante el organismo público
competente que tuvo lugar sin efecto,
según papeleta presentada el día 14-101998.
Quinto.- La actora no ha ostentando ni
ostenta, en el último año, cargo representativo o sindical.
Fundamentos Jurídicos
Primero.- Se declara la competencia
de este Juzgado, tanto por razón de la condición de los litigantes, como por la materia y territorio, de conformidad a lo que
determinan los artículos l.2,b) 6 y 10.2,a)
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de.abril
en relación con el art. 9.5 y 93 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio
de 1985.
Segundo.- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2
de la precitada Ley de Procedimiento
Laboral aprobada por R.D. Legislativo
núm. 2/95, de 7 de abril se declara que los
hechos declarados probados en el ordinal
anterior se han deducido de los siguientes
medios de prueba: los hechos declarados
probados no fueron controvertidos dada la
incomparecencia de la demandada, y de la
prueba documental obrante en autos aportada por la actora.
Tercero.- Demostrada la relación laboral, la antigüedad y el salario y el hecho
de la extinción de aquélla efectuada verbalmente no cabe sino incardinarla en la
previsión contenida en la letra c) del artículo 52 E.T. y calificar tal conducta

empresarial como una decisión improcedente al incumplirse los requisitos del artículo 53 de la misma norma legal.
La reforma operada en el Estatuto de
los Trabajadores y en la vigente L.P.L. en
virtud de la Ley 11/94 impone al juzgador
la obligación de calificar el despido como
improcedente por incumplimiento de las
formalidades legales, con las consecuencias inherentes a dicha declaración y que
se señalan en la parte dispositiva de esta
sentencia. Efectivamente, el requisito formal de la carta de despido, constituye en
nuestro ordenamiento un requisito "ad
solemnitatem", cuyo incumplimiento ha
dado lugar tradicionalmente a la nulidad
del despido, y actualmente como se ha
subrayado a la improcedencia. Se trata de
un derecho necesario absoluto, que no
puede disponerse por los trabajadores ni
individual ni colectivamente, ya que su
finalidad es precisamente garantizar la
defensa efectiva de éstos frente a las
imputaciones o manifestaciones de la
carta de despido, por lo que siendo el despido una institución causal, la exigencia
formal es extensible a cualquier modalidad de extinción contractual (STS 30-1293, Ar. 10.081; STSJ Rioja 17-10-96, Ar.
3675 entre otras). Dicha comunicación
tiene por tanto, una doble finalidad, de
una parte, garantizar la defensa adecuada
del trabajador, posibilitándole la presentación de las pruebas, que considere oportunas y de otra fijar los límites de la controversia judicial, ya que para justificar el
despido, como dispone nuestra Ley de
Procedimiento Laboral (art. 105.2), no se
admiten en el juicio otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en
la comunicación escrita del despido (STS
18-5-90, Ar. 4356), quebrándose asimismo en los presentes autos y por la
parte demandada dicha finalidad.
Ahora bien, es preciso ponderar -por
no incurrir en el defecto de dictar una sentencia de imposible cumplimiento- las
consecuencias de tal declaración de
improcedencia si se ordenara la readmisión incondicional prevista en el artículo
279 que en el presente caso deviene en
imposible debido al cierre de la empresa y
a su paradero desconocido y por ello de
acuerdo con los pedimentos de la actora y
de conformidad con lo previsto en el artículo 1098 c e . se debe declarar la extinción de la relación laboral y el abono de
una indemnización de 227.812 pesetas.
Cuarto.- Habiéndose citado al Fondo
de Garantía Salarial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23.1 L.P.L., siendo
impertinente su condena o su absolución,
por cuanto su papel en la litis es la de un
nuevo coadyuvante, si bien debe anticiparse que supuesto que resultase insol-
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vente las empresas y personas demandada
devendría su responsabilidad.
Quinto.- Según dispone el art. 189.1
de la Ley de Procedimiento Laboral y por
razón de la materia, contra la presente
cabe recurso de suplicación.
Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,
,Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por D°. Montserrat Dalmau Casadevall,
con DNI núm. 40.270.368 contra la
empresa Disset Mil Set, S.L. sobre despido debo declarar y declaro la improcedencia del despido y, en consecuencia,
condeno a la demandada a estar y pasar
por dicha declaración y habida cuenta de
que la readmisión es de imposible cumplimiento ya que la empresa demandada está
cerrada y sin actividad, se estipula lo
siguiente:
a) Se declara extinguida la relación
laboral existente entre las partes.
b) La empresa demandada deberá
satisfacer a la actora la indemnización de
227.812 pesetas.
c) Deberá abonársele los salarios de
tramitación desde la fecha del despido 229-98 hasta la presente resolución que
ascienden a la cantidad de 198.000 pese- '
tas.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
con advertencia de que frente a la misma
cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya Sala de lo Social- en el plazo máximo de
cinco días y por conducto de este Juzgado,
designando Letrado que ha de interponerlo. El recurrente que no gozase del
beneficio de justicia gratuita deberá presentar resguardo acreditativo del ingreso
de la cantidad objeto de la condena en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones
abierta a nombre de este Juzgado en el
Banco Bilbao-Vizcaya, sin cuyo requisito
no se tendrá por anunciado el recurso y al
mismo tiempo para su formalización el
resguardo del ingreso de 25.000 pesetas
en la misma entidad bancària, sin cuyo
requisito se le tendrá por desistido del
recurso anunciado.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al
demandado Disset Mil Set, S.L., de ignorado domicilio, advirtiendo que en esta
Secretaría queda a su disposición copia
simple de dicha resolución y que las
siguientes comunicaciones se harán en
estrados salvo las que deban revestir
forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
Girona, a cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve.— El Secretario.

3.032

3.034
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 3 DE GIRONA

JUTJAT SOCIAL
NÚM. 3 DE GIRONA

Edicto de citación

Edicto de notificación

Autos n°. 15/99.
En virtud de lo acordado por el Iltmo.
Sr. Magistrado-Juez n". 3 de lo Social, en
autos seguidos por Elena Hidalgo Santiago, contra la empresa Costa Brava Internet S.L., Montserrat Cervera Estrany y
Francisco Javier López Granja en expediente de despido, número 15/99, se ha
acordado señalar los actos de conciliación
y en su caso juicio, para el próximo día 28
de abril de 1999, y hora de las 10,15 de su
mañana, advirtiendo a las partes que deben
concurrir al mismo con las pruebas de que
intenten valerse.
Y para que sirva de citación en forma
a la empresa Costa Brava "Internet S.L., y a
los empresarios Montserrat Cervera
Estrany y Francisco Javier López Granja,
cuyo último domicilio se desconoce,
expido y firmo el presente en Girona, a 8
de marzo de 1999.— El Secretario Judicial.

3.033
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 3 DE GIRONA
Edicto de citación
Autos n°. 96/99
En méritos de lo acordado por el Iltmo.
Sr. Magistrado-Juez, en autos de juicio promovidos por Miquel Casas Duran, en reclamación de cantidad, contra Alparsu S.L.,
bajo autos n°. 96/99 se ha acordado celebrar
el acto de juicio el próximo día 13 de mayo
de 1999 a las 10 horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social n°.
3 de Girona, con la prevención de que no se
suspenderá el acto por falta de asistencia de
las partes.
Y para que sirva de citación en forma a
Alparsu S.L. cuyo actual paradero se
ignora, se expide el presente edicto, con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.
Girona, a 9 de marzo de 1999.— El
Secretario.

Autos n°. 645/98
Asunto: Jubilación'
Méritos de lo acordado por el limo. Sr.
Magistrado-Juez de lo Social n°. 3 de
Girona, en autos seguidos a instancia de
Doña María Coromina Verdaguer contra
I.N.S.S. y uno más, en materia de jubilación, bajo expediente n°. 645/98 se ha dictado la siguiente resolución:
En nombre del Rey
Sentencia núm. 134/99
En la ciudad de Girona, a cinco de
marzo de mil novecientos noventa y
nueve.
Vistos por el limo. Sr. Don Francisco
Javier Sánchez Icart, Magistrado del Juzgado de lo Social n°. 3 de los de Girona y
su provincia los presentes autos, instados
por Doña María Coromina Verdaguer contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la empresa Creaciones Rami S.A.,
sobre jubilación.
Antecedentes de hecho
1°- Con fecha 5-12-1998 tuvo entrada
en este Juzgado de lo Social demanda suscrita por la parte actora, que correspondió
por turno de reparto, en la que, tras los
hechos y fundamentos legales que estimó
de aplicación en derecho, terminaba suplicando que se dictara sentencia que acogiera sus pretensiones.
2°.- Admitida la demanda, se señaló
día y hora para la celebración del acto de
juicio el cual tuvo lugar el día 4-3-1999,"
compareciendo la parte actora y el INSS,
no compareciendo la empresa demandada,
según consta en la correspondiente acta de
juicio obrante en autos.
3°.- Abierto el juicio, la parte actora se
afirmó y ratificó en su demanda, contestando a la misma las partes demandadas,
en los términos que se recogen en la mencionada acta de juicio.
4°.- En virtud de lo dispuesto en el
artículo 97.2 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral debe especificarse que el
debate se centró en los siguientes extremos: La parte actora se afirma y ratifica en
su demanda. El INSS se opone a la
demanda en base a los fundamentos de la
resolución recurrida, y que en su caso sólo
corresponde el anticipo, con derecho de
subrogación.
5°.- Recibido el juicio a prueba, ambas
partes propusieron documental.
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Admitidas las demás pruebas, se practicaron en el acto del juicio, produciendo
la relación fàctica que se desarrollará más
adelante.
6°.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones
legales.
Hechos probados
Primero.- La demandante Doña María
Coromina Verdaguer, nacida el 16-9-33,
con afiliación a la Seguridad Social n°.
17/0006340494, presentó solicitud de pensión de jubilación en fecha 25-9-98. Por
Resolución del INSS de fecha 9-10-98 fue
desestimada por no acreditar el período
mínimo de cotización de quince años, ni
de dos dentro de los ocho inmediatamente
anteriores al momento de causar el derecho, sin estar de alta o en la de asimilada
al alta.
Segundo.- La actora vino prestando
sus servicios para la empresa Creaciones
Rami S.A. desde enero de 1970 hasta el 6
de febrero de 1995, fecha en que por
Resolución del Juzgado de lo Social n°. 3
de Girona en autos 449/94, se declaró
extinguida la relación laboral con dicha
empresa.
Tercero.- Que la empresa demandada
Creaciones Rami S.A. no dio de alta ni
cotizó por la actora.
Cuarto.- Que por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se levantó, con
posterioridad a la sentencia recaída de 99-94 y auto de extinción de 6-2-95, Acta
de Infracción por falta de alta y Acta de
Liquidación de Cuotas al Régimen General de la Seguridad Social por el período
máximo legal de cinco años, sin que la
empresa haya abonado cantidad alguna.
Acta de Liquidación de Cuotas n°.
231/95, que consta en las presentes actuaciones y se tiene por reproducido a efectos
de su incorporación al presente relato fáctico.
Quinto.- Por Resolución de 22-9-95 el
INEM concedió a la actora las prestaciones por desempleo desde el 7-2-95 al 6-297, estableciéndose una base reguladora
diaria de 2.090.- ptas., y habiendo permanecido inscrita en la Oficina de Empleo
hasta la fecha de solicitud de la Jubilación.
Sexto.- Contra la resolución del INSS
denegatoria de la prestación de Jubilación
en los términos expresados en el hecho
primero, se interpuso por la actora el 1011-98 reclamación previa a la vía Jurisdiccional, que fue desestimada expresamente el 17-11-98 por no reunir el
periodo mínimo de cotización, al existir
una falta absoluta de cotizaciones y alta
por parte de la empresa Creaciones Rami
S.A.
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Fundamentos de derecho
Primero.- Se declara la competencia de
este Juzgado, tanto por razón de la condición de los litigantes, como por la materia
y territorio, de conformidad a lo que determinan los artículos 1.2,b),6,y 10.2,a) del
Texto Refundido de la Ley de procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril en relación con el art. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de
1985.
Segundo.- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2
de la precitada Ley de Procedimiento
Laboral aprobada por R.D. Legislativo
núm. 2/95 de 7 de abril se declara que los
hechos declarados probados en el ordinal
anterior se han deducido de los siguientes
medios de prueba: El expediente administrativo aportado por el INSS y la prueba
documental aportada por la actora, de la
que se colige de forma clara e incontrovertible la prestación de servicios de la actora
para la demandada Creaciones Rami S.A.
desde enero de 1970, y en consecuencia
cumplir los requisitos de afiliación y cotización necesarios para causar derecho para
la prestación solicitada.
Tercero.- En el caso de que se haya
incumplido la obligación de afiliación y/o
alta y un trabajador solicite una prestación
de jubilación, a falta de desarrollo reglamentario del art. 126.2 del TRLGSS, cabe
aplicar, el art. 95.1.4" de la LSS, declarando, por tanto, la responsabilidad directa
y exclusiva del empresario, debiendo
ingresar éste en la TGSS el capital coste,
ya que la pensión se abonará a través de
aquélla (artículo 78 del RD 2060/1995, de
22 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre Cotización y
Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social).
Por tanto, de nuevo, ante la falta de
afiliación o alta la LSS no prevé la obligación de anticipo por parte de la entidad
gestora, postura compartida plenamente
por la Jurisprudencia que, sin embargo, la
ha dulcificado en el sentido de entender ante la falta de disposición expresa- el
requisito de alta -que, conforme el apartado 2 del art. 95 de la LSS permite el
anticipo de la prestación a un existiendo
descubiertos de cotización- referido al
momento concreto del hecho causante.
Ello implica que aunque el trabajador no
haya sido dado de alta en toda su vida
laboral y se regularice su situación en el
último momento antes de su jubilación,
. aún declarándose la responsabilidad
empresarial, podrá disfrutar de su prestación al existir el obligado anticipo de la
entidad gestora.

En igual sentido destaca la STSJ de
Catalunya de 25 de septiembre de 1992
(AS 1992, 4383) en la que se afirma que
"si bien es cierto que el art. 95.1.4°. de la
Ley de Seguridad Social de 1966 establece
la obligación del empresario de abonar a
su cargo las prestaciones de vejez cuando
hubiere dejado de ingresar las cotizaciones
del trabajador o no hubiese afiliado al
mismo, en consonancia con lo dispuesto en
el art. 95.2°., párr. a) y b) de la misma Ley
que preceptúan la responsabilidad en general del empresario por falta de cotización o
alta de sus trabajadores, no es menos cierto
que el párr. 2. del citado art. 95 impone a la
Entidad Gestora la obligación de anticipar
el pago de las prestaciones de vejez, invalidez y supervivencia cuando el trabajador
estuviere en alta, en tales casos existirá
obligación de anticipo exigible al Instituto
Nacional de la Seguridad Social cuando a la
fecha del hecho causante de la prestación se
encontrare el trabajador en situación de alta,
por lo que no estableciendo el art. 95.2° de
la Ley de Seguridad Social de 1966 al
momento al que ha de venir referida la concurrencia de la situación de alta para que
proceda el anticipo a cargo de la Entidad
Gestora, es razonable que tal exigencia se
difiera al instante en que realmente se causa
derecho a la prestación y comienza la efectiva percepción de la misma de manera que
si entonces se encuentra en situación de alta
el trabajador proceda la obligación de anticipar el pago de la prestación". En el
mismo sentida, STSJ Castilla-La Mancha 510-93, art. 4458; TSJ Canarias 25-2-94, art.
459; TSJ Catalunya 24-7-96 (Rollo
1086/96); TSJ Catalunya 30-5-97, Rollo
6319/96.
Por último indicar para mayor abundamiento, que en el caso de que el empresario
incumpla su obligación de cotización respecto a un trabajador y éste cause derecho a
una pensión de jubilación, resultará de aplicación el artículo 95.2 de la LSS, según el
cual "reconocido el derecho a su pensión de
vejez, a un trabajador que estuviese en alta,
el empresario no se encuentre al corriente
en el pago de las cuotas correspondientes a
la totalidad de los trabajadores, la Entidad
Gestora anticipará al beneficiario el pago de
la pensión. Si efectuado el anticipo el
empresario resultase insolvente, la Entidad
Gestora continuará abonando la pensión y
conservará frente al mismo, si viniese a
mejor fortuna, los derechos reconocidos en
igual situación al Fondo de Garantía de
Accidentes de Trabajo", afirmaciones que
relacionadas con la regla 4°. del apartado I
del mismo precepto, implican que ante un
eventual descubierto de cotizaciones el
empresario resultará responsable del pago
de la pensión de jubilación, sin perjuicio de
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la obligación de anticipo por parte de la
entidad gestora, que podrá, posteriormente,
resarcirse a cargo de aquél.
Como en el caso de incumplimiento de
la obligación de afiliación y/o alta, el requisito de "alta" exigido en el artículo 95.2 de
la LSS ha sido interpretado por los Tribunales en el sentido más beneficioso para el
trabajador, esto es, referido al momento del
hecho causante de la prestación.
Cuarto.- Es por todo lo anterior, que la
demanda sobre reconocimiento de la pensión de Jubilación debe ser estimada con
efectos desde el 16-9-98, en la cuantía establecida legal y reglamentariamente, condenándose a la empresa demandada Creaciones Rami S.A. a abonar la prestación como
responsable, y condenando al INSS a anticipar la totalidad de la prestación.
Quinto.- Según dispone el art. 189.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral y por
razón de la materia contra la presente resolución cabe recurso de Suplicación.
Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por Doña María Coromina Verdaguer con
D.N.I. n°. 40.205.651, contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, y la
empresa Creaciones Rami S.A., debo declarar y declaro el derecho de la actora a percibir la pensión de jubilación con efectos
desde el 16-9-98, en la cuantía que legal y
reglamentariamente corresponda, condenando a la empresa demandada Creaciones
Rami S.A. a abonar las prestaciones de la
pensión de jubilación como responsable
directo y al INSS como Fondo de Garantía
a anticipar la totalidad de la prestación de
jubilación sin perjuicio de su derecho de
resarcimiento.
Nolifíqucse esta Sentencia a las partes,
con advertencia que frente a la misma cabe
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya -Sala de
lo Social- en el plazo máximo de cinco días
•y por conducto de este Juzgado, designando
Letrado que ha de interponerlo.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al
demandado: Creaciones Rami S.A. de ignorado domicilio, advirtiendo que en esta
Secretaría queda a su disposición copia
simple de dicha resolución y que las
siguientes comunicaciones se harán en
estrados salvo las que deban revestir forma
de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento.
Girona, a 5 de marzo de 1999.— El
Secretario.

3.035
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 3 DE GIRONA
Edicto de notificación
En méritos de lo acordado por el limo.
Sr. Magistrado-Juez de lo Social n°. 3 de
Girona, en autos seguidos a instancia de
D'. Maria del Carme Costa Canals contra
Centre Gerontològic Riudellots de la
Selva, S.L., en materia de cantidad, bajo
expediente n°. 630/98 se ha dictado la
siguiente resolución:
Autos n°. 630/98
Asunto: Cantidad
En nombre del Rey
Sentencia núm. 121/99
En la ciudad de Girona, a cuatro de
marzo de mil novecientos noventa y
nueve.
Visto por el limo. Sr. D. Francisco
Javier Sánchez Icart, Magistrado del Juzgado de lo Social n°. 3 de los de Girona y
su provincia los presentes autos, instados
por D". María del Carme Costa Canals
contra Centre Gerontològic Riudellots de
la Selva, S.L.,-sobre cantidad.
Antecedentes de hecho
1°.- Con fecha 1-12-1998 tuvo entrada
en este Juzgado de lo Social demanda suscrita por la parte actora, que correspondió
por turno de reparto, en la que, tras los
hechos y fundamentos legales que estimó
de aplicación en derecho, terminaba suplicando que se dictara sentencia que acogiera sus pretensiones.
2°.- Admitida la demanda, se señaló
día y hora para la celebración del acto de
juicio el cual tuvo lugar el día 3-3-1999,
compareciendo la parte actora, no compareciendo la parte demandada pese a estar
citada legalmente, según consta en la
correspondiente acta de juicio obrante en
autos.
3°.- Abierto el juicio, la parte actora se
afirmó y ratificó en su demanda, en los
términos que se recogen en la mencionada
acta de juicio.
4°.- En virtud de lo dispuesto en el
artículo 97.2 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral debe especificarse que
el debate se centró en los siguientes extremos: La parte demandante ratificó su
demanda en reclamación de cantidad, solicitando que se tuviera por confesa a la
empresa de los hechos y, en consecuencia,
condenada al pago de las cantidades y por
los conceptos que reclama.
5°.- Recibido.el juicio a prueba, la
parte actora propuso: se tenga por confesa
a la demandada y documental. Admitidas
las pruebas, se practicaron en el juicio,

produciendo la relación fàctica que se
desarrollará más adelante.
6°.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Hechos probados
Primero.- La actora trabajó para la
empresa demandada Centre Gerontològic
Riudellots de la Selva, S.A., desde el 2010-94 hasta el 19-10-98, fecha en la que
cesó su relación laboral por despido objetivo, con la categoría de Limpiadora y un
salario de 105.000,- ptas.
Segundo.- la parte demandante
reclama las cantidades y los períodos
siguientes:
Pesetas
Indemnización 20 días por año....280.000
Paga de Navidad de 1997
105.000
Abril 1998
105.000
Paga Extra verano 1998
105.000
Julio 1998
.•...105.000'
Agosto 1998
105.000
Total adeudado

805.000

Tercero.- La Empresa demandada
Centre Gerontològic Riudellots de la
Selva, S.L., adeuda a la actora por los
conceptos salariales que constan eñ el
hecho 2° la cantidad total de 805.000,pesetas.
Cuarto.- Se interpuso la preceptiva
papeleta de conciliación ante el órgano
competente el día 9-11-1998, celebrándose el acto el día 25-11-98, cuyo resultado fue sin efecto por incomparecencia
de la demandada pese a estar citada legalmente.
Fundamentos de derecho
Primero.- Se declara la competencia
de este Juzgado, tanto por razón de la condición de los litigantes, como por la materia y territorio, de conformidad a lo que
determinan los artículos 1.2,b), 6 y 10.2,a)
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
en relación con el art. 9.5 y 93 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de I de julio
de 1985.
Segundo.- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2
de la precitada Ley de Procedimiento
Laboral aprobada por R.D. Legislativo
núm. 2/95 de 7 de abril se declara que los
hechos declarados probados en el ordinal
anterior se han deducido de los siguientes
medios de prueba: de la confesión de la
empresa demandada, a quién se tiene por
confesa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 91.2 L.P.L. y de la documental
obrante en autos.
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Tercero.- Habiéndose acreditado antigüedad, categoría profesional y salario de
la parte actora, debe tenerse por confesa a
la empresa demandada del impago de los
conceptos salariales reclamados, ex artículo 91.2 L.P.L. como se dijo en el fundamento anterior y además por los artículos
4.2 f); 29; 31, 38, 52 y 53 ETT que dan
cobertura legal a los pedimentos de la
actora.
Cuarto.- De conformidad con el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores
la cantidad objeto de condena por conceptos salariales (525.000,- ptas.) deberá ser
incrementada, tal como la actora solicita
en su demanda en el 10%.
Quinto.- Según dispone el art. 189.1
de la Ley de Procedimiento Laboral y por
razón de la materia, contra la presente
resolución cabe recurso de-suplicación.
Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación.
Fallo
Que estimando la demanda en reclamación de cantidad interpuesta por D^.
María del Carme Costa Canals, con DNI
n°. 40.267.417 contra Centre Gerontològic
Riudellots de la Selva, S.L. debo condenar
y condeno a la empresa demandada a
satisfacer a la parte actora la cantidad de
805.000 ptas. por los conceptos que se
reclaman.
A la cantidad de 525.000,- ptas. se le
debe añadir el 10% de interés por mora.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
con advertencia de frente a la misma cabe
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya - Sala
de lo Social - en el plazo máximo de
cinco días y por conducto de este Juzgado,
designando Letrado que ha de interponerlo. El recurrente que no gozase del
beneficio de justicia gratuita deberá presentar resguardo acreditativo del ingreso
de la cantidad objeto de la condena en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones
abierta a nombre de este Juzgado en el
Banco Bilbao-Vizcaya, sin cuyo requisito
no se tendrá por anunciado el recurso y al
mismo tiempo para su formalización el
resguardo del ingreso de 25.000,- ptas. en
la misma entidad bancària, sin cuyo requisito se le tendrá por desistido del recurso
anunciado.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al
demandado Centre Gerontològic Riudellots de la Selva, S.L., de ignorado domicilio, advirtiendo que en esta Secretaría
queda a su disposición copia simple de
dicha resolución y que las siguientes
comunicaciones se harán en estrados salvo
las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.
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Girona, a cuatro de marzo de mil
novecientos noventa y nueve.— El Secretario.

3.078
JUTJAT DE 1^ INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE GIRONA
Edicto

3.023
JUZGADO DE LO PENAL
N». 2 DE GIRONA
Edicto

D. Daniel Almería Trenco, MagistradoJuez del Juzgado de lo Penal n°. 2 de
Girona.
Hago saber: Que en procedimiento de
la Ley Orgánica 7/88, número 69/90,
seguido por un delito falsificación documento mercantil y estafa, contra Higinio
Rosón Tamames, vecino de Castronuevo de
los Arcos (Zamora), con domicilio en C/
Costanilla, 4, he acordado sacar a la venta
en pública subasta, por término de veinte
días, el vehículo marca Citroen propiedad
de aquél, matrícula ZA-8763-I, modelo ZX,
valorado en ochocientas mil pesetas.
Condiciones:
r . Se convoca la primera subasta para
el día 31 de mayo de 1999, a las 10 horas
de su mañana, en la Sala Audiencia de este
Juzgado, sirviendo de tipo para la subasta el
importe del evalúo; no se admitirán posturas que no cubran las 2/3 partes del tipo.
2°. Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se convoca
una segunda para el día 30 de junio de
1999, a las 10 horas, en el mismo lugar, con
rebaja del 25% en el tipo, no admitiéndose
posturas que no cubran las 2/3 partes de
aquél.
3'. Para el supuesto de que tampoco
hubiera postores en la segunda subasta, se
convoca una tercera, en el lugar y hora
señalados, para el día 30 de julio de 1999, a
las 10 horas, la que se celebrará sin sujeción
a tipo.
4". Para tomar parte en las subastas,
deberán los licitadores consignar previamente en la mesa del Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20% efectivo del
valor que sirva de base para el tipo de la
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
5°. En todas las subastas podrán
hacerse, hasta su celebración y desde este
anuncio, posturas por escrito en pliego
cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la consignación a que se refiere el número anterior.
6°. El vehículo embargado objeto de la
subasta se encuentra en el domicilio del
penado, como depositario.
Dado en Girona, a 10 de marzo de
1999.— La Secretaria. El Magistrado-Juez.

Doña Isabel Jiménez Martínez, Secretaria del Juzgado 1". Instancia 1 Girona
Hago saber:
Que en este Juzgado y con el núm.
181/1997 se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de Banco
Hipotecario de España S.A. contra Isabel
Redondo García, Rafael López Elias, Ana
María Fernández Fortuny y Antonio Trías
Coderch, en reclamación de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado dar traslado a los acreedores
posteriores, por el plazo de ocho días, sobre
una posible nulidad de actuaciones, al no
haberse procedido de conformidad con el
art. 153.5 de la L.H. y constar en autos que
el precio de tasación fijado para subasta es
el duplo de la cantidad que se le asigna
como responsabilidad máxima por capital y
que las fincas regístrales números 18175 y
18178, inscritas en el Registro de la Propiedad n°. 1 de Girona, al tomo 2364, libro
304, folio 14 y 23 respectivamente, responden cada una de 3.766.000.- ptas. de principal, habiendo renunciado los demandados
hipotecarios al piso y manifestado su conformidad con el precio de venta así como
con la certificación aportada por el demandante con el escrito de demanda respecto a
la cantidad por la que responde la finca por
principal intereses, interesando la parte
actora la continuación del trámite de los
presentes autos.
Y para que sirva de notificación al acreedor posterior Vectrol S.A., cuyo domicilio
se ignora, expido el presente en Girona, a 4
de febrero de 1999.— La Secretaria Judicial.

3.134
JUTJAT DE 1^ INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE GIRONA
Edicto

Procedimiento: Proc. sumario art. 131
Ley Hipotec. 219/1998. Sección 1
Parte demandante: Caja de Ahorros de
Catalunya
Procuradora: Joaquín Garcés Padrosa
Parte demandada: Productos R.G., S.A.
D°. Isabel Jiménez Martínez, Secretaria
del Juzgado de V. Instancia n°. 1 de Girona.
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Hago saber:
Que en este Juzgado y con el núm.
219/1998-1, se tramita procedimiento
judicial sumario al amparo del articulo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de
Caja de Ahorros ele Catalunya contra Productos R.G., S.A., , en reclamación de
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
piiblica subasta por primera vez y término
de veinte días, los bienes que luego se
dirán. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 28 de mayo, a
las 12 horas, con las prevenciones siguientes:
Primera: No se admitirán posturas que
no cubran el tipo de la subasta.
Segunda: Los/las licitadores/as, para
tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya núm.
1664000018021998, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del valor de
los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procediiniento, sin cuyo requisito no serán admitidos/as. No se aceptará entrega de dinero
en metálico o cheques en el Juzgado.
Tercera: Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarta: En todas las subastas, desde el
anuncio hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se hahecho referencia anteriormente.
Quinta: Los autos y la certificación
del Registro a que se refiere la regla 4° del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado; se entenderá que todo/a licitador/a
acepta como bastante la titulación existente; y las cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere- al
crédito del/de la actor/a, continuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rematante los acepta y queda subrogado/a en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Para el supuesto de que no hubiere
postores/as en la primera subasta, se
señala para la celebración de una segunda,
el día 25 de junio, a las 12 horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores/as en la segunda
subasta, se señala para la celebración de
una tercera, el día 23 de julio, a las 12
horas. Esta subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien
desee tomar parte en la misma el 20 por
100 del tipo que sirvió de base para la
segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta
en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, a la
misma hora, exceptuando los sábados.
El presente edicto servirá de notificación, al/a los deudor/es para el caso de no
poder llevarse a efecto en la finca o fincas
subastadas.
Bienes que se sacan a subasta y valor:
Edificio de usos industriales de una
sola nave, sito en Vilablareix, Cl Rocacorba, 16, con una superficie de 315 m2.
Inscrita en el Registro de Girona, tomo
1.909, libro 11, folio 186, finca 601.
Tipo de subasta:
27.000.000 pesetas.
En Girona, a uno de marzo de mil
novecientos noventa y nueve.

3.079
JUTJAT DE 1=. INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE GIRONA
Edicto de citación de remate
D. Jesús Martín Gil Martín de la Sierra, Secretario del Juzgado de V. Instancia
n°. 2 de Girona.
Hago saber:
Que en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, en los autos de juicio
ejecutivo n°. 232/97, Sección 1, promovidos a instancia de Punt Mobles, S.L. contra Rosa Vélez, en reclamación de
320.000 pesetas de principal, más otra de
150.000 fijada prudencialmente para intereses y costas; por el presente se cita de
remate a la referida demandada Rosa
Vélez Andreu, a fin de que dentro del término improrrogable de nueve días hábiles
se oponga a la ejecución contra ella
misma despachada, si le conviniere, personándose en los autos por medio de abogado/a que le defienda y procurador/a que
le represente, apercibiéndole que de no
verificarlo será declarada en situación de
rebeldía procesal parándole con ello el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Se hace constar expresamente que, por
desconocerse el paradero de la demandada, se ha practicado embargo sobre bienes de su propiedad sin previo requerimiento de pago.
En Girona, á dos de marzo de mil
novecientos noventa y nueve.— El Secretario Judicial.

2.964
JUZGADO DE 1^ INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N^ 4 DE GIRONA
Edicto
Procedimiento:
Juicio
ejecutivo
136/1998 Sección I
Parte demandante: Lubricants Castrillo,
S.A.
Procuradora: Núria Oriell Corominas.
Parte demandada: Susansol, S.A.
D. Valentí Palat i Gubert, Secretario
del Juzgado de P. Instancia n°. 4 de
Girona.
Hace saber:
Que en dicho Juzgado y con el núm.
136/1998 se tramita procedimiento de juicio ejecutivo a instancia de Lubricants Castrillo, S.A. contra Susansol, S.A., sobre juicio ejecutivo en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta por primera vez y por el término de
20 días, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la sala de audiencia de este
Juzgado, el día 14 de mayo de 1999 a las
10,00 horas con las prevenciones siguientes:
Primero.- Que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del
evalúo.
Segundo.- Que los/las licitadores/as,
para tomar parte en la subasta, deberán
consignar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao-Vizcaya, S.A.
núm. 1672 0000 Í7 136-98, una cantidad
igual, por lo menos, al veinte por ciento del
valor de los bienes que sirva de tipo,
haciéndose constar el núm. y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques.
Tercero.- Únicamente el/la ejecutante
podrá concurrir con la calidad de ceder el
remate a terceros.
Cuarto.- En todas las subastas, desde el
anuncio hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se ha
hecho referencia anteriormente.
Para el supuesto de que no hubiere postores/as en la primera subasta, se señala
para la celebración de una segunda, el día
25 de junio de 1999 a las 10,30 horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores/as en la segunda
subasta, se señala para la celebración de
una tercera, el día 23 de julio de 1999 a las
10,00 horas, cuya subasta se celebrará sin
sujeción a tipo, debiendo consignar quien
desee tomar parte en la misma el 20 por
100 del tipo que sirvió de base para la
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segunda. Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente día
hábil, a la misma hora, exceptuando los
sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su
valor:
Vehículo tipo pala cargadora, marca
Dresser, modelo 530-C, bastidor n°.
3470549D002254, matrícula GI-2955I-VE,
fecha de matriculación 26/04/91.
El tipo de la primera subasta es de
2.500.000 pesetas y el 20% para consignar
es de 500.000 pesetas. El tipo de la
segunda subasta es de 1.875.000 pesetas y
el 20% para consignar es de 375.000 pesetas.
En Girona, a diez de marzo de mil
novecientos noventa y nueve.— El Secretario Judicial.

2.992
JUTJAT DE 18. INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE GIRONA
Edicte
Rfa.: Judici de faltes n°. 492/97
Valentí Palat i Gubert, Secretari del
Jutjat de Primera Instància n°. 4 de Girona,
per mitjà del present es fa saber que en el
procediment de Judici de Faltes 492/97, ha
recaigut la sentència que en la seva part
dispositiva diu textualment:
"Fallo: Que debo condenar y condeno
a Iván Fernández Roig, como autor responsable de una falta de imprudencia a la
pena de multa de dos meses con una cuota
diaria de quinientas pesetas (500 ptas.) lo
que supone en total una multa de treinta
mil pesetas (30.000 ptas.), quedando sujeto
a una responsabilidad penal subsidiaria de
un día de privación de libertad por cada
dos cuotas que dejare de abonar, y a la privación del derecho a conducir vehículos a
motor por tiempo de un año. En concepto
de responsabilidad civil deberá indemnizar
a la Sra. Ranghetto, junto al Consorcio de
Compensación de Seguros como responsable civil directo, en las siguientes cantidades: I.- Por días de baja trescientas cuarenta y siete mil trescientas setenta pesetas
(347.370 ptas.); 2.- Por secuelas un millón
novecientas treinta y siete mil novecientas
setenta y una pesetas (1.937.971 ptas.); 3.-Por los daños del vehículo un millón doscientas setenta y seis mil pesetas

(1.276.000 ptas.); 4.- Por la rotura de las
gafas sesenta y dos mil novecientas diez
pesetas (62.910 ptas.); lo que resulta un
total de tres millones seiscientas veinticuatro mil doscientas cincuenta y una pesetas
(3.624.251 ptas.), viniendo obligado a
pagar el Consorcio de Compensación de
Seguros tres millones quinientas ochenta y
nueve mil doscientas cincuenta y una pesetas (3.589.251 ptas.), al aplicársele la franquicia legal correspondiente. Y deberán
abonar conjuntamente a la entidad Mutual
Cyclops la cantidad de un millón trescientas cincuenta y tres mil cuatrocientas
setenta pesetas (1.353.470 ptas.) por gastos
de asistencia médica y hospitalaria.
Estas cantidades devengarán los intereses del art. 921 de la L.E.C.; todo ello
con expresa imposición de costas procesales.
Y asimismo debo absolver y absuelvo
a Jaume Oms Lanza y la Cía. Caser de los
pedimentos contra ellos formulados."
El notificat disposa d'un termini de
cinc dies per a formular recurs
d'apel·lació.
Així mateix per mitjà del present es
confereix trasllat del recurs d'apel·lació
que s'ha interposat per part del Consorcio
de Compensación de Seguros contra la
sentència que es notifica.
I per a que serveixi de notificació i
trasllat del recurs en legal forma a Iván
Fernández Roig, del qual se'n desconeix el
seu actual domicili, expedeixo la present a
Girona, a 5 de març de 1999.— El Secretari Judicial. Signat: Valentí Palat i Gubert.

3.082
JUTJAT DE ÍK INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 5 DE GIRONA
Edicte
Procediment:
278/1997. Secció I.

Judici

executiu

Enrique Sedano García i José Maria Soler
Paricio, sobre Judici Executiu número
278/97, en les quals, el Magistrat-Jutge ha
disposat treure a subhasta pública, per primera vegada, els béns que s'indiquen més
avall. Assenyalo el dia 4 de maig de 1999
a les 10 hores per tal de dur a terme l'acte
de rematada a la Sala d'Audiències
d'aquest Jutjat, amb els advertiments
següents:
Primer. No s'admetran les postures
que no cobreixin les dues terceres parts de
la valoració.
Segon. Els/Les licitadors/ores, per
prendre part en la subhasta, hauran de consignar prèviament en el compte núm.
1673/17/278/97, que aquest Jutjat té en el
Banco Bilbao Vizcaya S.A., una quantitat
igual, com a mínim, al vint per cent del
valor dels béns que serveixi de tipus. Fer
constar el número i l'any del procediment
és un requisit sense el qual no seran admesos/es. No s'acceptarà el lliurament de
diners en metàl·lic o xecs.
Tercer. A totes les subhastes, des de
l'anunci fins a la celebració, poden fer-se
postures per escrit en plica tancada, un cop
fet el dipòsit a què s'ha fet referència anteriorment.
En el cas que no hi hagi postors/ores
en la primera subhasta, assenyalo el dia 4
de juny de 1999 a les 10 hores per tal de
celebrar la segona subhasta. El tipus és el
75 per 100 de l'assenyalat per la primera
subhasta i seran d'aplicació les altres prevencions de la primera subhasta.
Igualment, en el cas que tampoc no hi
hagi licitadors/ores en la segona subhasta,
assenyalo el dia 5 de juliol de 1999 a les
10 hores per tal de celebrar la tercera subhasta. Aquesta subhasta se celebrarà sense
subjecció a cap tipus. Les persones que
vulguin prendre-hi part hauran de consignar el 20 per 100 del tipus que va servir de
base per a la segona subhasta. En el cas de
no poder-se celebrar la subhasta el dia i
l'hora assenyalats, per motius de força
major o causes alienes a aquest Jutjat,
s'entendrà que se celebrarà el següent dia
hàbil, a la mateixa hora, excepte els dissabtes.
Bé que es treu a subhasta i valor:

Part actora: Banco del Comercio S.A.
Procurador: Francesc Bolós
Part demandada: Serquinet S.L., Enrique Sedano García i José Maria Soler Parido.
Sra. Marta Méndez Marqués Secretària
del Jutjat r . Instància 5 Girona
Faig saber:
Que en aquest Jutjat es tramiten les
actuacions de Judici Executiu amb el núm.
278/1997, a instàncies de Banco de
Comercio S.A., contra Serquinet S.L.,

"Urbana: Número ciento siete.- Apartamento de la escalera número diez de la
calle Paratge Gomes/Avda. Ridaura, piso
tercero, puerta segunda de Platja d'Aro,
término municipal de Castell d'Aro. Urbanización Ridaura. Tiene una superficie de
cincuenta y tres metros sesenta y seis decímetros cuadrados, más diez metros dieciocho decímetros cuadrados de balcón. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Sant Feliu de Guíxols, al tomo 1945, libro
de Platja d'Aro, hoja 67, finca 8875".
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La valoració ascendeix a la suma de
3.509.000 pessetes.
Girona, 12 de febrer de 1999.— La
Secretària Judicial.

2.965
JUZGADO DE P. INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N=. 6 DE GIRONA
Edició

Procedimiento: Juicio de cognición
27/1999 Sección 1
Parte demandante: Lluís Aymerich i
Viñals
Procuradora: Nuria Qriell Corominas
Parte demandada: Julio Valentín
Pedresqui
María Teresa Bernal Ortega Secretaria
del Juzgado 1°. Instancia 6 Girona
Hace saber
Que en este Juzgado se tramita Juicio
de cognición, bajo el niímero 27/1999, a
instancia de Lluís Aymerich i Viñals representado por la Procuradora Sra. Nuria Orielí
Corominas contra Julio Valentín Pedresqui,
sobre reclamación de cantidad, en los que
en resolución dictada el día de la fecha se
ha acordado emplazar por edictos a Don
Julio Valentín Pedresqui por ignorarse su
paradero, para que se persone en el procedimiento expresado en el plazo de nueve
días improrrogables, de conformidad con el
artículo 39 del Decreto de 21 de noviembre
de 1952, apercibiéndole de que, de no verificarlo se seguirá el procedimiento en su
rebeldía, parándole el perjuicio procedente
a tal situación.
Y para que sirva de emplazamiento al
demandado antes reseñado, libro el presente, en Girona, a 4 de marzo de 1999.—
La Secretaria Judicial.

3.026
JUZGADO DE 1». INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N«. 2 DE FIGUERES

tencia el día 20 de octubre de 1998 con
núm. de Resolución 157/98, la cual sigue
con el tenor literal siguiente:
Dispositiva:
Que debo condenar y condeno a D.
Jean Paul Teixidor, a D. Juan Sainz Pujol, a
D. Pedro Sánchez Lorente y a D. Marcos
Balaguer Cuadrado, como autores de una
falta de respeto a los Agentes de la Autoridad del Art°. 634 del Código Penal a la
pena de quince días de multa con una cuota
diaria de mil pesetas para cada uno de ellos,
con arresto sustitutorio de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias
impagadas, que cumplirán en régimen de
arresto de fin de semana. Las multas deberán ser abonadas por los condenados dentro
del mes siguiente a la notificación de la firmeza de esta Resolución y en un solo pago.
Se imponen las costas de este procedimiento a los condenados que deberán abonarlas por partes iguales.
Notifíquese esta sentencia a las partes y
al Ministerio Fiscal, enterándoles que contra la misma cabe interponer recurso de
apelación en el término de cinco días.
Y para que conste, de orden de la Sra.
Juez de este Juzgado D". Ana M^. Ninot
Martínez, y le sirva de notificación por
edictos a D. Juan Sainz Pujol, y a D. Marcos Balaguer Cuadrado, en ignorado paradero.
Expido la presente en Figueres, a 8 de
marzo de mil novecientos noventa y
nueve.— El Secretario.

2") Rústica.- Pieza de tierra, prado, en el
territorio denominado "Prats", de cabida
sesenta y cinco áreas, sesenta y una centiáreas. Linda: Norte, prado de Luisa de Portóla Guinart; Sur, rivera Torrellas; Este,
prado de Juan Poch; y Oeste, campo de
Francisco Cusi y yerno de Luisa de Portóla
Guinart. Inscripción: Al tomo 972, libro 18
de Capmany, folio 105, finca 86, Inscripción 12^ Actualmente, la finca se halla inscrita a nombre de Doña Ana Saló Presas, en
virtud de Escritura otorgada en 1920."
Por el presente se cita a cuantos ignorados herederos de Don Martín Llauro Figueras, Doña Ana Saló Presas y Don Ramón
Laporte Roig, y a todas las personas ignoradas a quienes pueda afectar este expediente y perjudicar la reanudación del tracto
sucesivo que se solicita, a fin de que en término de diez días, a partir de la publicación
de este edicto, puedan comparecer en dicho
expediente para alegar cuanto a su derecho
convenga, en orden a la pretensión formulada.
Conforme a lo dispuesto en el art. 201,
regla tercera, de la Ley Hipotecaria, y en
cumplimiento de lo ordenado en dicha resolución, se hace público a los oportunos
efectos.
En Figueres, a 4 de marzo de 1999.—
El Secretario. La Juez.

3.070
JUTJAT DE IK INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE FIGUERES
Edicto
En virtud de lo acordado por la Sra. D".
M^ Carmen Moreno Esteban, Juez del Juzgado de 1°. Instancia e Instrucción n°. 3 de
Figueres, en providencia de esta fecha, dictada en el expediente de dominio n°. 29/99,
seguido ante este Juzgado a instancias del
Procurador de los Tribunales Don Joaquín
Ruiz Vandellòs, que actúa en nombre y
representación de Don Juan Gratacòs Vila,
para hacer constar en el correspondiente
Registro de la Propiedad, la reanudación del
tracto sucesivo de las siguientes fincas:

Edicto
En méritos de lo acordado por la Sra.
Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n". dos de Figueres en el juicio
de faltas 152/98, seguido sobre falta de respeto agentes de la autoridad^ se dictó sen-

ción de Pablo Serra, mediante camino; y
Oeste, Isabel Martí Quera. Inscripción: Al
tomo 360, libro 6 de Capmany, folio 159,
finca n°. 347, inscripción 4". Actualmente,
la finca se halla inscrita a nombre de Don
Martín Llauro Figueras, en virtud de Escritura otorgada en 1872.

"1°) Rústica.- Pieza de tierra yermo
(antes viña), llamada "La Esquella", de
cabida noventa y ocho áreas, cuarenta y dos
centiáreas. Linda: Norte, camino que de
Capmany dirige a Sant Climent Sescebes;
Sur, porción de Sebatián Serra; Este, por-

3.072
JUTJAT DE P. INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE FIGUERES
Edicto
D. Feo. Enrique Rodríguez Rivera,
Secretario del Juzgado de l^ Instancia n°. 3
de Figueres.
Hago saber:
Que en procedimiento judicial sumario
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, que bajo
el n°. 88/98, se sigue en este Juzgado a instancia del Procurador D. Joaquín Ruiz Vandellòs, en nombre y representación de
Grupo Acciona, S.A. contra Poliesports,
S.A. por el impago de un préstamo de
223.315.011 pesetas con garantía hipotecaria, se ha dictado, resolución del día de la
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fecha por la que se ha acordado sacar a
pública subasta las siguientes fincas hipotecadas objeto de las presentes actuaciones:
-Inscrita al tomo 2.380, libro 37, folio
21, fincan". 1.872.
Pieza de tierra campo, en término de
Vilafant, lugar de Palol Sabaldoira, y paraje
conocido por "Del Oratori" y "Olivar
Gran".
-Inscrita al tomo 2.603, libro 43, folio
102, finca 17.
Rústica, pieza de tierra yerma denominada Camp de Palol, sita en el lugar de
Palol Sabaldoira, del término municipal de
Vilafant.
-Inscrita al tomo 2.350, libro 46, folio
89, finca 594.
Rústica, pieza de tierra olivar y campo
denominada Camps de Palol, sita en el
lugar de Palol Sabaldoira, o de los Pedres,
del término municipal de Vilafant.
I.- La 1°. subasta se celebrará el próximo día 14 de julio de 1999, a las 11 horas
de la mañana, en la Sala de Audiencias del
Juzgado.
2.- Servirá de tipo para la subasta el
pactado en la escritura de constitución de la
hipoteca y que es de 350.000.000 pesetas
para la finca 1.872, y 20.000.000 pesetas
para cada una de las fincas 17 y 594, y no
se admitirá postura alguna que sea inferior
a dicho tipo.
3.- Los postores deberán consignar en
la cuenta de depósitos y consignaciones del
Juzgado, en Banco Bilbao-Vizcaya, n°.
1661-0000-18-0088/98 el 20% del tipo,
tanto en la primera como en la segunda
subasta, si hubiera lugar a ella.
4.- Los autos y la certificación del
Registro estarán de manifiesto en la Secretaría y se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación.
5.- Las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiera, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin poderse destinar a su extinción el precio del remate.
6.- El acreedor podrá concurrir como
postor a todas las subastas y no necesitará
consignar cantidad alguna para tomar parte
en la licitación.
7.- En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado,
depositando en la mesa del Juzgado junto a
aquél acompañando el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado al
efecto.
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8.- Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate a tercero. El rematante que ejercitare esta facultad habrá de
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el propio Juzgado que haya
celebrado la subasta, con asistencia del
cesionario, quien deberá aceptada, y todo
ello previa o simultáneamente al pago del
restodel precio del remate.
9.- En base a los arts. 267 y 269 LECv.
la publicación del presente, edicto surtirá
efectos de notificación a los demandados
para el supuesto de que no se pudiera llevar
a efecto en la forma dispuesta en la regla T.
En prevención de que no hubiere postor
en la primera subasta se señala para la
segunda el próximo día 15 de setiembre, a
las 11 horas, y para la tercera el día 15 de
octubre, a las 12 horas, en la Sala de la
Audiencia del Juzgado. Sirviendo de tipo
para la segunda la de la primera con una
rebaja del 25% y para la tercera sin sujeción
a tipo.
Y, en cumplimiento de lo ordenado,
expido el presente para que se fije en el
tablón de anuncios del Juzgado y se publique en el BOE y BOP, en Figueres, a veinticuatro de febrero de mil novecientos
noventa y nueve.— El Secretario. La Juez.

3.089
JUTJAT DE 1^ INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE FIGUERES
. Edicto
D. Feo. Enrique . Rodríguez Rivera,
Secretario del Juzgado de 1°. Instancia n°. 3
de Figueres.
Hago saber:
Que en procedimiento judicial sumario
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, que bajo
el n°. 68/97, se sigue en este Juzgado a instancia de la Procuradora D^ Ana M°. Bordas, en nombre y representación de Banca
Jover, S.A. contra Euroconstrucciones 92,
-S.A., por el impago de un préstamo de
65.000.000 pesetas con garantía hipotecaria,
se ha dictado resolución del día de la fecha
por la que se ha acordado sacar a pública
subasta la siguiente finca hipotecada objeto
de las presentes actuaciones:
-Inscrita al tomo 2.737, libro 382, folio
201, fincan". 26.895.
Entidad n°. 9, local almacén núm. 3,
sito en calle Pare Claret, n°. 49, de Roses.
1.- La 1". subasta se celebrará el próximo día 8 de julio de 1999, a las 11 horas

de la mañana, en la Sala de Audiencias del
Juzgado.
2.- Servirá de tipo para la subasta el
pactado en la escritura de constitución de la
hipoteca y que es de 12.510.000 pesetas, y
no se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho tipo.
3.- Los postores deberán consignar en
la cuenta de depósitos y consignaciones del
Juzgado, en Banco Bilbao-Vizcaya, n°.
1661-0000-18-0068/97 el 20% del tipo,
tanto en la primera como en la segunda
subasta, si hubiera lugar a ella.
4.- Los autos y la certificación del
Registro estarán de manifiesto en la Secretaría y se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación.
5.- Las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiera, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin poderse destinar a su extinción el precio del remate.
6.- El acreedor podrá concurrir como
postor a todas las subastas y no necesitará
consignar cantidad alguna para tomar parte
en la licitación.
7.- En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado,
depositando en la mesa del Juzgado junto a
aquél acompañando el resguardo de haberia
hecho en el establecimiento destinado al
efecto.
8.- Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate a tercero. El rematante que ejercitare esta facultad habrá de
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el propio Juzgado que haya
celebrado la subasta, con asistencia del
cesionario, quien deberá aceptaria, y todo
ello previa o simultáneamente al pago del
resto del precio del remate.
9.- En base a los arts. 267 y 269 LECv.
la publicación del presente, edicto surtirá
efectos de notificación a los demandados
para el supuesto de que no se pudiera llevar
a efecto en la forma dispuesta en la regla T.
En prevención de que no hubiere postor
en la primera subasta se señala para la
segunda el próximo día 9 de setiembre, a
las 11 horas, y para la tercera el día 13 de
octubre, a las 12 horas, en la Sala de la
Audiencia del Juzgado. Sirviendo de tipo
para la segunda la de la primera con una
rebaja del 25% y para la tercera sin sujeción
a tipo.
Y, en cumplimiento de lo ordenado,
expido el presente para que se fije en el
tablón de anuncios del Juzgado y se publique en el BOE y BOP, en Figueres, a veintitrés de febrero de mil novecientos noventa
y nueve.— El Secretario. La Juez.
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3.071
JUTJAT DE 1». INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE FIGUERES
Edicto
D. Luis Navajas Rojas, Secretario del
Juzgado de 1°. Instancia n°. 4 de Figueres.
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue Procedimiento Judicial Sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el
número 81/97, promovido por Corporación
Hipotecaria Mutual, S.A., establecimiento
financiero de crédito, contra ignorados
herederos y herencia yacente de D. José
María Gallinat Pérez, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta el inmueble que al
final se describe, cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
en la forma siguiente:
En primera subasta, el día 20 de mayo
de 1999, y a las 10 horas de su mañana, sirviendo de tipo el pactado en la escritura de
hipoteca, ascendiente a la suma de
7.889.000 pesetas.
En segunda subasta, caso de no quedar
los bienes rematados en la primera, el día
21 de junio de 1999, a la misma hora, con
la rebaja del 25% del tipo de la primera.
Y en tercera subasta, si no se reniataran
en ninguna de las anteriores, el día 21 de
julio de 1999, a la misma hora, con todas
las demás condiciones de la segunda, pero
sin sujeción a tipo.
Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cualquiera de las subastas, se celebrarán al siguiente día a la misma hora y en
el mismo lugar, y en días sucesivos si persistiere tal impedimento.
Condiciones de la subasta;
1.- No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, en primera ni
en segunda, pudiéndose hacer el remate en
calidad de ceder a tercero.
2.- Los que deseen tomar parte en la
subasta, a excepción de acreedor ejecutante,
deberán consignar previamente el 20% del
tipo expresado en la C/C número 1655 de la
Oficina del Banco Bilbao-Vizcaya, sucursal
de la Plaza de la Palmera de esta ciudad de
Figueres aportando resguardo justificativo
en que conste fecha y número de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos a la licitación.
3.- Que la subasta se celebrará en la
forma de pujas a la llana si bien, además
hasta el día señalado para el remate, podrán
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado.
4.- Los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4°. del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de
manifiesto en Secretaría, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titu-

lación, y que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el
precio del remate.
Se hace extensivo el presente edicto
para que sirva de notificación al deudor del
lugar, día y hora señalados para el remate.
Que sin perjuicio de la notificación que
se lleve a cabo en la finca hipotecada conforme a los art. 262 al 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en
ella, este edicto servirá igualmente para
notificación a los deudores, del triple señalamiento del lugar, día y hora para el
remate.
Bienes objeto de las subastas:
Finca entidad número 51. Vivienda en
la planta segunda, puerta segunda, del
cuerpo de escalera A, del edificio sito en
término municipal de Castelló d'Empúries
(Girona), Sector Port Moxo, de la Urbanización Ampuriabrava, entre las calles Salins
y esquina calle Penetración. Tiene una
superficie de cuarenta y un metros sesenta y
ocho decímetros cuadrados, más seis metros
ochenta y un decímetros cuadrados de
terraza, con sus correspondientes habitaciones y servicios. Linda: derecha entrando,
entidad número 61; izquierda, entidad
número 52; fondo, mediante vuelo, zona
comunitaria puerto privado; y, al frente,
rellano de la escalera y entidad número 50.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Roses, en el tomo 2.718 del archivo,
libro 283 de Castelló d'Empúries, folio 79,
finca número 19.530, inscripción 3".
Dado en Figueres, a veintiséis de
febrero de mil novecientos noventa y
nueve.— El Secretario. La Juez.

3.000
JUTJAT DE 1^ INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 6 DE FIGUERES
Edicto

Don Francisco Zurita Jiménez, Secretario del Juzgado de T. Instancia e Instruc'ción n°. 6 de Figueres y su Partido, hago
saber:
Que en este Juzgado se siguen autos de
Expediente de Dominio n°. 28/99 seguidos
a instancia de Dolors Negre Casanovas,
dirigida por la Letrada Doña Maribel Cordón Pajuelo, para reanudar el tracto suce-

sivo en el Registro de la Propiedad de las
siguientes fincas:
"Urbana.- Una casa con huerto y una
era para trillar sita en el vecindario de
Balleta, distrito Municipal de Sant Miquel
de Colera, señalada de número dieciocho
de la c/ Ribera, compuesta la casa de bajos
y primer piso, cuya medida superficial no
consta, en realidad, según reciente medición, ciento setenta metros cuadrados de
superficie construida y cuatrocientos
metros cuadrados de huerto o patio. Lindante: en junto; Sur o delante, riera de
Balleta; Norte o detrás, Sr. Bech; Oeste o
izquierda, Sr. Falcó; y Este o derecha Sr.
Jaime Diumenge".
Inscrita, en el Registro de la Propiedad
de Figueres, al tomo 404, libro 11 de San
Miquel de Colera, folio 605.
"Rústica.- Pieza de tierra, viña situada
en el referido término de Balleta, territorio
"Codrons", de cabida superficial tres cuartos de vesana, equivalentes a dieciséis
áreas cuarenta y una centiáreas. Lindante:
al Oriente con Cipriano Guanter; por
Mediodía, con Ribera de San Silvestre;
Norte, con Rosa Guanter; y Poniente, con
finca matriz de la que se agregó, de Francisco de Asís Negre, mediante zanja, hoy
Pedro Negre Carbonell; y al Norte, con
Rosa Guanter".
Inscrita, en el Registro de la Propiedad
de Figueres, al tomo 1210, libro 29 de San
Miquel de Colera, folio 193, finca número
1.343.
"Rústica.- Pieza de tierra, campo y viña
sita en dicho término de Balleta y territorio
"Corominas", de cabida tres cuartos de
vesana poco más o menos, o sea, dieciséis
áreas cuarenta y una centiáreas. Lindante:
Por Oriente, con José Negre; por Mediodía,
con Francisco de Asís Negre; por Poniente
y Norte, con la Ribera de San Silvestre".
Inscrita, en el Registro de la Propiedad
de Figueres, al tomo 1210, libro 29 de San
Miquel de Colera, folio 1.908 finca número
1.344.
Y por resolución de esta fecha se ha
acordado librar el presente edicto al objeto
de citar a todas aquellas personas ignoradas
a quienes pueda perjudicar la inscripción
solicitada, al objeto de que en el plazo de
diez días, desde la publicación del presente,
puedan comparecer ante este Juzgado n°. 6
de Figueres y su Partido, para alegar lo que
convenga a su derecho.
Y para que sirva de citación en forma a
las ignoradas personas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción, libro el presente
en Figueres, a 4 de marzo de 1999.— El
Secretario.
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3.027
JUTJAT DE IK INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 6 DE FIGUERES
Edicto
Don Francisco Zurita Jiménez, Secretario titular del Juzgado de 1". Instancia e Instrucción n°. 6 de Figueres (Girona) y su partido, hago saber, que en los autos de Juicio
de Faltas núm. 134/98 incoados en virtud
de denuncia por una presunta falta de lesiones y maltrato de obra en resolución recaída
en el día de hoy, se ha acordado citar a
Amhamd Ariba para la celebración del acto
del juicio oral que tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sito en c/ Xerreres núm. 34 piso 1°., el próximo día 20-5-99
a las 9,10 horas, a cuyo acto podrá concurrir con todos los medios de prueba de que
intente valerse así como podrá ser asistido
de un letrado.
Y para que así conste y sirva de citación en forma al referido anteriormente con
domicilio desconocido, libro el presente en
Figueres, a 25 de febrero de 1999.— El
Secretario.

2.993
JUZGADO DE 1». INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N". 2 DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Edicto cédula de citación
Ref.; J. Faltas 1/99
En virtud de lo acordado por el Sr.
Jorge Obach Martínez Juez del Juzgado
de Instrucción n°. 2 de esta ciudad, de
conformidad con la propuesta de providencia dictada con esta fecha en los autos
de Juicio de Faltas, se ha acordado citar al
denunciante Don José Luis Carreira Vázquez, cuyo domicilio se desconoce, para
que comparezca ante la Sala de Audiencia
de este Juzgado sito en calle Mesures s/n
el día 14 de abril de 1999 a las 10 horas
para la celebración del correspondiente
Juicio Verba! de Faltas, previniéndose al
denunciado que deberá de concurrir al
acto con las pruebas de que intente valerse
y que de no comparecer ni alegar causa
justa que se lo impida su incomparecencia
injustificada no suspenderá el acto de Juicio Verbal de Faltas. Podrán tas partes
acudir al acto de Juicio, si lo desean, asistidos de Abogado o de persona que hable
por ellos.

Y para su colocación en el tablón de
anuncios de este Juzgado y su publicación
en el B.O.P., al objeto de que sirva de
citación al denunciante Don José Luis
Carreira Vázquez expido la presente que
firmo en La Bisbal d'Empordà, a 9 de
marzo de 1999.— El Secretario Judicial.

3.131
JUTJAT DE P. INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Edicto
En La Bisbal a uno de marzo de mil
novecientos noventa y nueve.
El Secretario del Juzgado de 1". Instancia e Instrucción número 4 de La Bisbal d'Empordà y su Partido.
Hace saber; Que en este Juzgado y
Secretaría se tramitan autos de Juicio Ejecutivo número 134/98 a instancia de
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona,
"La Caixa", contra Valdimo S.L., Manuel
Rodríguez Valdivia, Juan José Rodríguez
Valdivia y Felisa Avila Morata, sobre
reclamación de la suma de novecientas
setenta y cuatro mil novecientas cuarenta
y siete (974.947) ptas. en concepto de
principal más la suma de cuatrocientas mil
(400.000) ptas. en concepto de gastos y
costas, en los que por resolución de fecha
1 de marzo de 1999 y de acuerdo con lo
establecido en los artículos 1488, 1495,
1496, 1497, 1499 y 1500 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se ha resuelto sacar
a pública subasta por término legal los
bienes que se relacionaran a continuación,
señalándose para que tenga lugar la primera subasta el día diecinueve de mayo
de 1999, para la segunda el día catorce de
junio de 1999 y con la rebaja del veinticinco por ciento de la primera, y para la
tercera el día doce de julio de 1999 a sus
doce horas todas ellas y en la Sala de vistas de este Juzgado.
Condiciones
Primera.- Que no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes
del evalúo fijado en la suma de doscientas
nueve mil ochocientas tres (209.803) ptas.
Segunda.- Que sólo el ejecutante
podrá hacer posturas a calidad de ceder el
remate a un tercero, mediante comparecencia ante este Juzgado, con asistencia
del cesionario, quien deberá aceptarla, y
todo ello previa o simultáneamente al

pago del resto del precio del remate.
Tercera.- Que para tomar parte en las
subastas deberá consignar previamente los
licitadores en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado n°. 170200017/134/98 del
Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual,
por lo menos al veinte por ciento efectivo
del valor de los bienes que sirve de base
para la subasta y que asciende a la suma
de 41.960 ptas. sin cuyo requisito no serán
admitidos.
Cuarta.- Que la segunda subasta, en su
caso, se celebrará con rebaja del veinticinco por ciento de la tasación.
Quinta.- Que la tercera subasta, en su
caso, se celebrará sin sujeción a tipo.
Sexta.- Que en todas las subastas,
desde el anuncio hasta la celebración,
podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositándose junto a
aquel justificante de haber hecho la consignación a que se refiere la tercera de
estas condiciones.
Séptima.- Que por carecerse de títulos
de propiedad se sacan los bienes a pública
subasta sin suplir previamente su falta, de
acuerdo con el artículo 1497 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Octava.- Que los autos se encuentran
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado a disposición de los posibles licitadores y se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación y que.
las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el
precio del remate.
Bien objeto de subasta
Mitad indivisa de la finca que se describe a continuación propiedad de Doña
Felisa Ávila Morata.
Finca núm. 544. Rústica.- Pieza
campa llamada Las Forcas en el término
del pueblo de Palau Sator, de cabida dos
vesanas, o sea, cuarenta y tres áreas,
setenta y cuatro centiáreas, que linda: por
Oriente con las dos vesanas que formaban
parte de la total finca vendida a Lucía
Busquets y Ros, consorte de Ramón
Torrent y Gich, por Mediodía con carretera; por Poniente con restante finca y por
Cierzo con José Seculí, conocido por Frayet.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de La Bisbal, al tomo 572, libro 12, folio
227, finca 544.
Dado en la Bisbal a 26 de febrero de
1999.— La Secretaria.
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2.995
JUTJAT DE 1». INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

tinentes, expido el presente edicto en Sant
Feliu de Guíxols, a 9 de marzo de 1999.—
La Secretario Judicial.

Santa Coloma de Farners, a nueve de
marzo de mil novecientos noventa y
nueve.— El Secretario. V°. B°. El Juez.

Edicto
En virtud de lo acordado por el Sr.
Juez, del Juzgado de Instrucción n°. 3, de
los de Sant Feliu de Guíxols (Girona) en
cl procedimiento de Juicio Verbal de Faltas n". 404/98 instruido por injurias contra
Alejandro Pérez Conejero, a denuncia de
Sonia Martínez Heredia, por el presente,
se notifica a Alejandro Pérez Conejero, en
ignorado paradero, la resolución dictada
en los presentes autos, cuyo tenor literal,
en su parte dispositiva, dice:
Que debo absolver y absuelvo a Alejandro Pérez Conejero de cualquier responsabilidad penal que se le pudiese derivar de los hechos objeto de la denuncia
siendo las costas de oficio.
Y para que sirva de notificación al
interesado, cuyo domicilio se desconoce,
y para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia (B.O.P.), a los efectos pertinentes, expido el presente edicto en Sant
Feliu de Guíxols, a 9 de marzo de 1999.—
La Secretario Judicial.

2.996
JUTJAT DE 1». INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

2.997
JUTJAT DE IK INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Edicto
En virtud de lo acordado por el Sr.
Juez, del Juzgado de Instrucción n°. 3, de
los de Sant Feliu de Guíxols (Girona) en
el procedimiento de Juicio Verbal de Faltas n". 691/98 instruido por amenazas contra Joaquín Parra Novo, a denuncia de
Felisa García Díaz, por el presenté, se
notifica a Joaquín Parra Novo, en ignorado paradero, la resolución dictada en los
presentes autos, cuyo tenor literal, en su
parte dispositiva, dice:
Que debo absolver y absuelvo a Joaquín Parra Novo de cualquier responsabilidad penal que se le pudiese derivar de
los hechos objeto de la denuncia, siendo
las costas de oficio.
Y para que sirva de notificación al
interesado, cuyo domicilio se desconoce,
y para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia (B.O.P.), a los efectos pertinentes, expido el presente edicto en Sant
Feliu de Guíxols, a 9 de marzo de 1999.—
La Secretario Judicial.

Edicto
En virtud de lo acordado por el Sr.
Juez, del Juzgado de Instrucción n°. 3, de
los de Sant Feliu de Guíxols (Girona) en
el procedimiento de Juicio Verbal de Faltas n°. 530/98 instruido por insultos y
amenazas contra Francisco Javier Gil García, a denuncia de Javier Falgueras Sánchez y Carlos Romeq Luque, por el presente, se notifica a Francisco Javier Gil
García, en ignorado paradero, la resolución dictada en los presentes autos, cuyo
tenor literal, en su parte dispositiva, dice:
Que debo absolver y absuelvo a Don
Francisco Javier Gil García de toda responsabilidad penal por los hechos que han
sido objeto del juicio y declaro las costas
de oficio.
Y para que sirva de notificación al
interesado, cuyo domicilio se desconoce,
y para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia (B.O.P.), a los efectos per-

3.028
JUTJAT DE 1^ INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE
SANTA COLOMA DE FARNERS
Requisitoria
Procediment: Previas 840/89
Apellidos y nombre del procesado:
Juan Romero Jiménez, hijo de Gabriel y
de Josefa, natural de Badalona (Barcelona), fecha de nacimiento 24-11-57, procesado por previas 840/89 en causa, comparecerá, dentro del término de diez días,
ante el Juzgado de Instrucción n°. 2 con el
fin de practicar diligencias judiciales,
apercibiéndole de que, de no verificarlo,
será declarado rebelde y le parará el perjuicio a que hubiera lugar.

3.003
JUTJAT DE l^ INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE
SANTA COLOMA DE FARNERS
Edicto
Doña Francesca Ledo Fernández,
Secretaria del Juzgado de 1°. Instancia e
Instrucción n°, 3 de Santa Coloma de Farners
Hace saber: Que en los autos de Juicio
Ejecutivo que se tramita en este Juzgado,
bajo el núm. 86/96 a instancia de Caixa
d'Estalvis de Sabadell contra Decoració
Nàutica S.L., Enrique Casadevall Soler, M".
Farners Parés Oller y Dolores Soler
Rabassa se ha acordado, por resolución de
esta fecha sacar a la venta en pública
subasta, y por término de 20 días los bienes
embargados en dicho procedimiento, que
más adelante se describirán y que han sido
justipreciados en la cantidad de:
- 2.784.800.- ptas., la finca registral n°.
38/A
El remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, en la forma y
con las condiciones que se establecen a
continuación:
Primera subasta; El día 5 de mayo de
1999 a las II horas, por el tipo de tasación
de:
- 2.784.800.- ptas. la finca registral n°.
38/A
Segunda subasta: Para el caso de no
existir adjudicación en la primera, el día 2
de junio de 1999 a las II horas, por el tipo
fijado para la primera, rebajado en un 25%.
Tercera subasta: Para el caso de no
existir adjudicación en la segunda, el día 2
de julio de 1999 a las 11 horas, sin sujeción
a tipo de licitación, pero con las demás condiciones de la segunda.
Condiciones de la subasta
I.- Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar en la cuenta de
consignaciones judiciales de este Juzgado,
abierta en el BBV, de Santa Coloma de Farners; sucursal 5750 cuenta número
1698/17/86/96 previamente al señalamiento
de la misma, una cantidad igual o superior
al 20% del tipo de licitación fijado para el
acto de remate respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos a la subasta.
2.- No se admitirán posturas, en primera
y segunda subasta, que no cubran por lo
menos las dos terceras partes del tipo de
licitación fijado.
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3.- Para tomar parte en la tercera
subasta la cantidad a consignar será la
misma establecida para la segunda.
4.- Podrán presentarse hasta el mismo
día de su celebración, posturas por escrito
en pliego cerrado, acreditando haber hecho
el depósito previo de la cantidad correspondiente en el establecimiento indicado.
5.- No podrá admitirse la licitación en
calidad de ceder el remate a un tercero,
cesión que sólo podrá hacerse previa o
simultáneamente a la consignación del precio de adjudicación, por el propio ejecutante.
6.- Podrán reservarse los depósitos de
los postores que cubran el tipo de la subasta
y lo acepten, a fin de que, en caso de
impago del precio por el primer adjudicatario, pueda aprobarse el remate en favor de
quienes le sigan por el orden de sus respectivas posturas.
7.- Los títulos de propiedad de los bienes, en su caso, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría, debiendo conformarse con
ellos los licitadores que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.
8.- Los gastos del remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que
corresponda a la subasta, serán de cargo del
rematante.
Bien objeto de la subasta
La siguiente finca registral número:
- Finca registral n°. 38/A, inscrita al
tomo 2578, libro 202 de Tossa, folio 173,
en el Registro de la Propiedad de Lloret de
Mar.
Pieza de Tierra, planta de viña, actualmente bosque, de cabida seis vesanas, equivalentes a una hectárea, treinta y nueve
áreas, veinticuatro centiáreas, sita en término municipal de Tossa de Mar, territorio
llamado "Montllor"; lindante, por el Este,
con Simón Mestres, mediante torrente; por
el Sur, con Pedro Vilaseca; por el Oeste,
con Buenaventura Montañés; y por el
Norte, con Gerardo Garriga.
Dado en Santa Coloma de Farners, a 26
de febrero de 1999.— La Secretaria. El
Juez.

3.083
JUZGADO DE P. INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N=. 3 DE
, SANTA COLOMA DE FARNERS
Edicto
D". Francesca Ledo Fernández, Secretaria del Juzgado de 1°. Instancia e Ins-

trucción n". 3 de Santa Coloma de Farners.
Hace saber: Que en el juicio ejecutivo
que se tramita en este Juzgado bajo el n°.
68/96, a instancia de Banco Popular Español, S.A. contra Rosalía Tomás Bover y
Jaume Cerdà Grau, se ha acordado, por
resolución de esta fecha sacar a la venta
en pública subasta, y por término de
veinte días, los bienes embargados en
dicho procedimiento, que más adelante se
describirán y que han sido justipreciados
en la cantidad de:
-340.000 pesetas la 1/2 indivisa de la
finca registral n°. 2.652, propiedad del
codemandado D. Jaume Cerdà Grau.
El remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, en la forma y
con las condiciones que se establecen a
continuación:
Primera subasta: El día 4 de mayo de
1999, a las II horas, por el tipo de tasación de 340.000 pesetas la 1/2 indivisa de
la finca registral n°. 2.652.
Segunda subasta: Para el caso de no
existir adjudicación en la primera, el día I
de junio de 1999, a las II horas, por el
tipo fijado para la primera, rebajado en un
25%.
Tercera subasta: Para el caso de no
existir adjudicación en la segunda, el día I
de julio de 1999, a las 11 horas, sin sujeción a tipo de licitación, pero con las
demás condiciones de la segunda.
Condiciones de la subasta
1. Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar en la cuenta
de consignaciones judiciales de este Juzgado, abierta en el BBV, de Santa Coloma
de Farners, sucursal 5750, cuenta n°.
1698/17/68/96 previamente al señalamiento de la misma, una cantidad igual o
superior al 20% del tipo de licitación
fijado para el acto de remate respectivo,
sin cuyo requisito no serán admitidos a la
subasta.
2. No se admitirán posturas, en primera y segunda subasta, que no cubran
por lo menos las dos terceras partes del
tipo de licitación fijado.
3. Para tomar parte en la tercera
subasta la cantidad a consignar será la
misma establecida para la segunda.
4. Podrán presentarse hasta el mismo
día de su celebración, posturas por escrito
en pliego cerrado, acreditando haber
hecho el depósito previo de la cantidad
correspondiente en el establecimiento
indicado.
5. No podrá admitirse la licitación en
calidad de ceder el remate a un tercero,
cesión que sólo podrá hacerse previa o
simultáneamente a la consignación del
precio de adjudicación, por el propio ejecutante.

6. Podrán reservarse los depósitos de
los postores que cubran el tipo de ja
subasta y lo acepten, a fin de que, en caso
de impago del precio por el primer adjudicatario, pueda aprobarse el remate en
favor de quienes le sigan por el orden de
sus respectivas posturas.
7.- Los títulos de propiedad de los bienes, en su caso, se encuentran de manifiesto en la Secretaría, debiendo conformarse con ellos los licitadores que no
tendrán derecho a exigir ningunos otros.
8. Los gastos del remate. Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que
corresponda a la subasta, serán de cargo
del rematante.
Bienes objeto de subasta:
1/2 indivisa.- Urbana.- Uno-B.Subentidad número dos de los en que se
divide para su aprovechamiento el local
situado en la planta baja del edificio sito
en Arbúcies, Urbanización Pons, también
conocida como Arbúcies Residencial,
calle sin nombre, exclusivo para la colocación y guarda de un coche automóvil,
plaza dos; su superficie es de veinte
metros cuadrados, tiene entrada por solar
propio y mediante la utilización de la
parte utilización común para circulación a
la que tiene linde. Linda, frente, con
sublocal número uno izquierdo, entrando
con zona común para circulación; derecha,
con solar propio mediante pared; y,
espalda, con sublocal número tres. Tiene
asignado un coeficiente de un entero
setenta centésimas por ciento.
Inscrita al tomo 1.572, libro 81 de
Arbúcies, folio 133, finca n°. 2.652, del
Registro de la Propiedad de Santa Coloma
de Farners.
Dado en Santa Coloma de Farners, a
veinticinco de enero de mil novecientos
noventa y nueve.— La Secretario. El Juez.

3.001
JUTJAT DE IK INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE BLANES
Edicto de subasta
Doña Concepció Borrell i Colom,
Secretaria del Juzgado de 1°. Instancia e
Instrucción núm. I de Blanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen los autos núm. 267/98-B de procedimiento judicial sumario del art. 131 de la
L.H., seguidos a instancias de Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona representado por la Procuradora Dolores Soler
contra la finca especialmente hipotecada
por Nuria Anglada Vila, en los que en reso-
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lución del dia de la fecha, se ha acordado,
sacar a pública subasta por el término de 20
di'as la finca hipotecada por el deudor que
luego SC relacionará y con las condiciones
que se dirán. Señalándose para la celebración de la primera subasta el día 15 de junio
de 1999 y a las II horas, sirviendo de tipo
el pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admiténdose postura alguna
inferior a dicho tipo. Conforme interesa el
actor, y en prevención de que no hubiere
postores en la primera, se señala para la
celebración de la segunda subasta el próximo día 15 de julio de 1999 y a las II
horas, sirviendo de tipo el setenta y cinco
por ciento de la primera, sin que pueda
admitirse postura inferior a este tipo. Para el
supuesto de que no hubiere postores en la
segunda subasta, se señala para la celebración de la tercera el próximo día 15 de septiembre de 1999 y a las 11 horas, sin sujeción a tipo. Todas ellas a celebrar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado sito en calle
liles Medes, 22.
La finca objeto de subasta es la
siguiente:
Casa vivienda unifamiliar, con sus
dependencias y servicios, que ocupa una
superficie de ciento cincuenta y nueve
metros, treinta y nueve decímetros, además
de las terrazas que ocupan cincuenta y
cinco metros, cincuenta y seis decímetros.
El resto del solar está destinado a jardín.
Edificada sobre una parcela de terreno señalada con los números 195-A y 196-B, del
Plano Parcelario de la Urbanización Roca
Grossa, en el municipio de Lloret de Mar.
Superifice de la parcela: ochocientos setenta
y ocho metros. Linderos: Norte, calle de la
Urbanización, hoy denominada carrer del
Montseny y señalada con el número 7, por
donde tiene acceso; Sur, en parte parcela
192-D, en parte la 196-A y en parte la 207A, resto de finca; Este, parcela 207-B, resto
de finca; y. Oeste, parcela 194-A, de Don
Enrique Barber García.
Título.- Compra a Don Roger Robert
Jacquet y Doña Ivette Mornay, en escritura
por mi autorizada en el día de hoy, con el
número anterior de Protocolo General.
Inscripción.- Tomo 1.495, libro 226 de
Lloret de Mar, folio 40, finca 13.134, inscripción 3°.
El tipo de subasta fijado en la escritura
de préstamo hipotecario es de 24.696.250.pesetas.
Se previene a los licitadores de las condiciones siguientes para participar en la
subasta:
1.- Los autos y certificaciones del
Registro a que se refiere la regla 4°. están
de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta como bas-

tante la titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
2.- El acreedor demandante podrá concurrir como postor a todas las subastas y no
necesitará consignar cantidad alguna para
tomar parte en la licitación. Todos los
demás postores, sin excepción, deberán
consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que tiene este Juzgado en la
entidad del B.B.V., una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por ciento del tipo, tanto en
la primera como en la segunda subasta, si
hubiere lugar a ello, para tomar parte en las
mismas. Dichas consignaciones se devolverán a sus respectivos dueños, acto continuo
del remate excepto la que corresponda al
mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación, y, en su caso, como parte del
precio de venta.
3.- En la tercera subasta que, en su
caso, pueda celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por ciento, por lo menos, del
tipo fijado para la segunda.
4.- En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado,
acompañando el resguardo de haber hecho
la consignación previa en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones. Dichos pliegos se conservarán cerrados por el Secretario y serán abiertos en el acto de la licitación, al publicarse las posturas, surtiendo
los mismos efectos que las que se realicen
en dicho acto. •
5.- Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero.
Y para que sirva de notificación de la
publicidad y de notificación al demandado
de la subasta señalada expido el presente
que firmo en Blanes, a 22 de febrero de
1999.— La Secretaria. El Juez.

3.002
JUZGADO DE P. INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N=. 1 DE BLANES
Edicto
Doña Concepció Borrell i Colom, hago
saber que en este Juzgado de mi cargo se
siguen autos de Ejecutivo 312/98-A a instancias de Caixa d'Estalvis de Girona contra otros y Montserrat Aregall Souto y en
cuyas actuaciones se ha acordado citar
mediante edictos a los citados demandados

a fin de que en el plazo de 9 días se personen en autos y se opongan a la ejecución si
les conviniere, haciéndose constar que se ha
practicado el embargo de sus bienes sin el
previo requerimiento de pago por ignorarse
su paradero.
Y para que sirva de citación en forma al
referido demandado expido el presente que
se insertará en el tablón de anuncios de este
Juzgado y en el BOP, expido el presente
que firmo en Blanes, a 23 de febrero de
1999.—El Secretario.

3.030
JUZGADO DE V. INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN W. 2 DE BLANES
Edicto
Procedimiento: Juicio de Faltas 1293/94
D. Gonzalo Pérez Fernández, Juez titular del Juzgado de Instrucción n°. dos de
Blanes y su partido judicial.
Hago saber:
Que en este Juzgado de mi cargo se tramita juicio de faltas n°. 1293/94, instado
por D". Pilar Gil Paredes contra D. Paul
Claudè Guy Huges, en el cual se ha presentado por parte de la denunciante recurso de
apelación contra sentencia absolutoria n°.
7/99.
Que mediante este edicto se da traslado
al denunciado para su conocimiento de la
existencia del recurso de apelación, con la
finalidad de que en el plazo de 10 días a
partir de la presente notificación realice la
acción correspondiente de adhesión o
impugnación del mecionado recurso, tal
como marca el artículo 795 apartado 4 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

3.181
JUTJAT DE 1=. INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE BLANES
Edicte-cèdula de citació
Actuacions: J. desnonament núm. 288/98
Per raó que és desconegut el domicili
del Sr. Juan Luque García, demandat en.el
judici desnonament núm. 288/98, que se
segueix a instancia de Miquel Vives
Andreu, sobre desnonament per precari,
amb el present edicte el cito perquè el dia
12 d'abril de 1999, a les lO'OO hores, en cas

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 27/03/1999, n. 38, p. 23.

24

B. 0. P. de Girona núm. 38 - 27 de març de 1999

de no poder assistir aquest dia senyalo el 13
d'abril de 1999 a la mateixa hora, perquè
comparegui en aquest Jutjat per celebrar
judici verbal, amb els mitjans de prova amb
què intenti defensar-se. Li adverteixo que
de no comparèixer li afectarà el perjudici
que correspongui en dret, serà declarat en
rebeilia i el judici continuarà, sense tornarlo a citar.
Blanes, 26 de febrer de 1999.— El/la
Secretari/ària Judicial.

3.005
JUTJAT DE F. INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 3
D'ARENYS DE MAR
Edicto
Requerimiento de pago de
multa e indemnización
En virtud de lo acordado en resolución
dictada en el día de hoy, en el Juicio de Faltas número 1/8/98; Ejecutoria n". 16/99, por
una falta de daños; por la presente se
requiere al condenado en la sentencia de
fecha de 15 de diciembre de 1998, Gregorio
Fernando Zaragoza Rodríguez, con D.N.I.
número 00,226.427-S al cumplimiento de la
pena impuesta, para que en el término de
diez días haga efectiva la multa impuesta de
20 días con una cuota diaria de 1.000 pesetas. Y al pago de la suma de 21.900 pesetas
en concepto de indemnización debida al
perjudicado Juan Ortiz Jiménez. Debiendo
hacer efectiva dicha cantidad en el Banco
Bilbao Vizcaya, en la cuenta abierta a nombre de este Juzgado con el número
514/78/16/99; dada la imposibilidad de averiguación de su paradero.
Y para que sirva de requerimiento de
pago de multa e indemnización expido el
presente.
Dado en Arenys de Mar, a 2 de marzo
de 1999.— La Secretaria Judicial.

3.094
JUTJAT DE 1^. INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 3
D'ARENYS DE MAR
Edicto
Que en este Juzgado núm. 3 de Arenys
de Mar se siguen autos de J. Faltas n°.
1725/84 contra Martín Manzaneda Bautista

en los que en relación de esta fecha se ha
acordado sacar a la venta en primera y
pública subasta, por término de 20 días y
precio de su valoración, siendo éste de
8.000.000 ptas. para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 21-5-99 a las 11,30 horas los
bienes embargados a Martín Manzaneda
Bautista.
Y caso de resultar desierta la primera
subasta, el mismo lugar y condiciones que
la anterior, excepto que será con rebaja del
25% del tipo de la primera, el día 21-6-99.
Y para el caso de no rematarse los bienes en las anteriores subastas, se celebrará
tercera subasta de los referidos bienes, en el
mismo lugar y condiciones que la anterior,
excepto que será sin sujeción a tipo, la que
tendrá lugar el día 21-7-99 celebrándose las
mismas con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera.- Que el tipo de tasación en que
ha sido valorada la finca es de 8.000.000
pesetas y para tomar parte en las subastas,
deberán los licitadores haber consignado
con anterioridad en la cuenta de consignaciones del Juzgado de Instrucción núm. 3
de Arenys de Mar (Barcelona), abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya núm. de cuenta 514,
clase 76, expediente núm. 1725-84, una
suma igual al menos al 20% de la respectiva valoración de los bienes.
Segunda.- No se admitirán posturas que
no cubran las dos terceras partes de los
tipos de licitación.
Tercera.- Se admitirán posturas por
escrito en plica cerrada desde el anuncio de
la subasta hasta su celebración depositando
en la mesa del Juzgado, junto con aquél,
como mínimo, una cantidad igual al 20%
del remate.
Cuarta.- Que solo el ejecutante podrá
ceder el remate a tercero, sin necesidad de
consignar el depósito previo.
Quinta.- Podrán reservarse en depósito
a instancia del acreedor, las demás consignaciones de los postores que lo admitan y
hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer adjudicatario no
cumpliese la obligación pueda aprobarse el
remate a favor de los que le sigan por el
orden de sus respectivas posturas.
Sexta.- Los títulos de propiedad suplidos con certificación registral, se hallan en
Secretaría a su disposición, debiendo conformarse con ellos los licitadores, que no
tendrán derecho a exigir otros; y que las
cargas anteriores y preferentes, si las
hubiere, al crédito del actor, continuarán
subsistentes, sin desestimarse a su extinción
el precio del remate, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas.
Séptima.- Si por fuerza mayor, o por
causas ajenas al Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera de las subastas en los días
y horas señalados, se entenderá que se cele-

brarán el día siguiente hábil, excepto sábados, y a la misma hora.
Octava.- Si por fuerza mayor, o por
causas ajenas al Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera de las subastas en los días
y horas señalados se entenderá que se celebrarán al día siguiente hábil, excepto sábados y a la misma hora.
El bien objeto de la subasta es:
Mitad indivisa de la finca urbana
número 22722 de Lloret de Mar con la
siguiente descripción:
"Urbana: Finca especial, elemento
número nueve.- Vivienda en la planta
segunda, puerta tercera, de un edificio sito
en Lloret de Mar, en la Avinguda de Vidreres, número noventa y tres, y noventa y
cinco. Se compone de pasillo, cocina, dos
baños, comedor-estar, cuatro habitaciones,
y dos terrazas. Superficie útil: noventa
metros cuadrados. Linderos entrando en la
misma: por el frente con rellano y caja de la
escalera y con vivienda en esta misma
planta y escalera, puerta segunda; por la
derecha, con vivienda en esta misma planta
y escalera, puerta segunda,.y con vuelo de
dicha avenida; por detrás, con vuelo de la
calle El Molí; y por la izquierda, con vuelo
de la finca que fue matriz. Le corresponde
un trastero cerrado en la cubierta del edificio. Cuota de participación: seis enteros,
quince centésimas por ciento.
La descrita finca, por razón de procedencia, ostenta la cualidad precio dominante de unas servidumbres de paso, y luces
y ventilación."
Finca 22722, obrante al folio 162, del
tomo 2.190, libro 423 de Lloret de Mar.
En Arenys de Mar, a 4 de marzo de
1999.—La Secretaria.
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Administració
Municipal

3.041
AJUNTAMENT
D'ANGLÈS
Edicte
Havent intentat la notificació individual de les següents sancions per infraccions de trànsit sense que hagi estat possible, es publica el
present edicte a fi i efecte que serveixi la notificació als interessats en els termes previstos per l'article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre.
Propietari del vehicle

Matrícula

Data
infracció

Núm.
exp.

Infracció comesa

Decret
alcaldia

Morals del Rio, Josep Manuel

GI-3510-AS

11.01.99

6196

Estacionament en zona càrrega i descàrrega

7/99

5.000

García Burch, Germán

GI-1568-AF

22.12.98

6975

Estacionament prohibit per señal

' 7/99

5.000

Jiménez Álvarez, Antonio

GI-2895-AG 23.12.98

6372

Estacionament en zona càrrega i descàrrega

7/99

5.000

Rodríguez Xicres, Susana

GI-6435-AC

14.12.98

4341

Estacionament prohibit per señal

7/99

5.000

Vallve Marsol, Nieves Teresa

T-7970-AG

19.12.98

4401

Estacionament prohibit per señal

7/99;

5.000

Cristóbal de la Iglesia, Isaias

GI-2557-BH

12.01.99

6392

Estacionament prohibit per señal

7/99

5.000

Import
sanció

1. Règim de recursos.- Contra el Decret que ha imposat la sanció es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Contenciós-Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats des de la recepció d'aquesta comunicació. També se'n podrà
interposar qualsevol altre que es consideri procedent. La interposició de recursos no suspèn, per sí sola, l'acció administrativa de cobrament.
2. Termini de pagament.- L'import de la multa imposada es podrà fer efectiu en període voluntari, dintre els següents terminis:
a. Si el present edicte es fa públic entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 5 del mes següent o l'immediat hàbil posterior.
b. Si es publica entre els dies 16 i el darrer del mes, fins el dia 20 del mes següent o inmediat hàbil posterior. Transcorreguts els terminis indicats sense que s'hagi efectuat el pagament, s'exigirà per la via de constrenyiment aplicant-se un 20% de recàrrec més els interessos de demora i els costos de procediment.
3. Forma i lloc de pagament.- El pagament es farà efectiu en metàl·lic:
a. Directament a l'oficina municipal de tresoreria (pi. de la Vila, 1).
b. Mitjançant gir postal adreçat a l'ajuntament, fent constar l'expressió Multa, seguida del nom del denunciat i el número de l'expedient.
c. Per transferència bancària al compte que l'Ajuntament té en qualsevol entitat de la vila, o bé al compte núm. 2030 0018 34
3110000011 de la Caixa de Girona, fent constar les mateixes mencions de l'apartat anterior.
Anglès, 8 de març de 1999.— L'Alcalde. Signat: Josep Manel'Bassols i Puig.

3.111
AJUNTAMENT
D'ANGLÈS
Anunci
01.- Secretaria
0401.14.- Contractació obres Urbanitzación carrer Pompeu Fabra.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió
del dia 28 de gener del 1999, va aprovar el
plec de condicions admnistratives particulars que regiran la contractació de les
obres d'urbanització del carrer Pompeu
Fabra. Simultàniament va convocar subhasta, les condicions principals de la qual
són:

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament
d'Anglès
2. Objecte del contracte: Les obres
d'urbanització del carrer Pompeu Fabra.
3. Termini d'execució: Sis mesos.
4. Procediment i sistema d'adjudicació: Procediment obert, sistema de subhasta.
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5. Preu base de la licitació:
10.377.880 PTA.
6. Garanties:
- Provisional: el 2 per 100 del preu
base de licitació.
- Definitiva: el 4 per 100 del preu
d'adjudicació.
7. Obtenció de documentació i informació: La secretaria de l'ajuntament, en
horari de 9 a 14 hores (PI. Vila, 1, 17160
d'Anglès. Tel. 972 42 00 58. Fax. 972 42
07 07).
8. Classificació del contractista: No se
n'exigeix.
9. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: el dia que
faci 26 a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci al BOP. Es
tracta de dies naturals, i quan el darrer dia
del termini sigui inhàbil, aquest s'entendrà
prorrogat al primer dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar:
- Sobre núm. 1: Portarà la menció
"Documentació administrativa per prendre
part en la subhasta de les obres d'urbanització del carrer Pompeu Fabra", amb el
nom o denominació del licitador i signatura del proponent, i contindrà la documentació que s'especifica en la clàusula
11 del plec de clàusules particulars.
- Sobre núm. 2: Portarà la menció
"Proposició econòmica per la subhasta de
les obres d'urbanització del carrer Pompeu Fabra", amb el nom i signatura del
licitador, i contindrà exclusivament
l'oferta econòmica ajustada al model que
figura a la clàusula 11 del plec de clàusules particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament.
10. Obertura de pliques:
a) Lloc: Ajuntament d'Anglès
b) Data: El primer dilluns següent a la
finalització del termini de presentació de
proposicions tindrà lloc l'obertura de les
proposicions econòmiques -sobres 2 (en
cas que el darrer dia del termini de presentació i el primer dilluns següent hi hagi
menys de quatre dies, l'obertura es realitzaria el segon dilluns).
c) Hora: Les sis de la tarda.
11. Altres informacions: Poden obtenir-se consultant, segons la matèria, a la
secretaria o als serveis tècnics de l'ajuntament.
12. Despeses dels anuncis: Seran a
càrrec de l'adjudicatari.
Anglès, 11 de març del 1999.—
L'Alcalde-President. Signat: Josep Manel
Bassols i Puig.
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3.046
AJUNTAMENT
D'ALBANYÀ
Edicte
L'Ajuntament en sessió ordinària del
dia 5 de l'actual, va acordar per unanimitat
l'aprovació definitiva de les obres d'arranjament d'un tram del Camí de Bassagoda a
AlbanyÀ, per mitjà de formigonat, 1". fase,
redactat per l'Enginyer de Camins, Canals i
Ports Sr. Martí Corominas Blanch, incloses
al PUOSC de l'any 1999 sota el número
C.G. 1999/29 P.G.
El que es fa públic d'acord amb el que
disposa l'article 38-2 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/95 de 13 de juny.
Albanyà, 9 de març de 1999.—
L'Alcaldessa. Signat: Rosa M° Grife i Muncunill.

3.058
AJUNTAMENT
D'ALP
Anunci
Aprovats els padrons corresponents a
les exaccions que a continuació s'esmenten,
resten exposats al públic a les oficines
municipals durant un termini de quinze
dies, pel seu examen i possibles reclamacions:
- Impost sobre circulació de vehicles
1999.
- Taxa de subministrament d'aigua
potable 1998.'
Contra l'esmentada aprovació pot formular-se recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu, davant aquest Ajuntament, en el termini d'un mes, a comptar
des del dia següent al de publicació
d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.
Alp, a 11 de març de 1999.—
L'Alcalde.

3.110
AJUNTAMENT
D'ARBÚCIES
Edicte
El Ple Municipal, durant la sessió de
data 3 de març de 1999 aprovà inicialment

el Pressupost General per a l'exercici 1999
així com la Plantilla Orgànica de Personal
pel 1999.
S'exposa al públic pel termini de 20
dies als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, de conformitat amb el
que estableix l'article 150 de la Llei 39/88.
En cas de no presentar-se reclamacions
s'entendrà definitivament aprovat.
Arbúcies, 8 de març de 1999.—
L'Alcalde-President. Signat: Jaume Soler i
Pastells.

3.108
AJUNTAMENT
D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Edicte
Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 8 de març
d'enguany, el Pressupost Municipal per a
l'exercici de 1999, així com la plantilla de
personal i les bases d'execució del mateix,
romandran exposats al públic, a les oficines
municipals, durant el termini de quinze dies
hàbils, comptats a partir de la publicació del
present edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes d'examen i, si s'escau,
presentació d'al·legacions, tal i com disposa
l'article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes
Locals.
Si transcorregut aquest termini no s'ha
presentat cap al·legació, l'acord inicial
esdevindrà definitiu.
Avinyonet de Puigventós, 10 de març.
de 1999.— L'Alcalde. Signat: Antoni Badia
Lladó.

3.056
AJUNTAMENT DE
BEGUR
Anunci
De conformitat amb el que disposa
l'article 94 de la Llei 13/95 de 18 de maig
de Contractes de les Aministracions Públiques, es fa públic que el Ple de l'Ajuntament en sessió de 23 de febrer de 1999 va
adjudicar a l'empresa SARFA S.A. el concurs per a la prestació del servei de transport (escolar, esportiu, a les platges i a la
piscina).
Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, podeu interposar, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 27/03/1999, n. 38, p. 26.

27

B. 0. P. de Girona núm. 38 - 27 de març de 1999

d'aquesta notificació, recurs contenciósadministratiu davant la Sala ContenciosaAdministrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. No obstant això,
podreu interposar-ne qualsevol altre si ho
considereu convenient.
Begur, 10 de març de 1999.^
L'Alcalde. Signat: Carles Arnau i Ferrer.

3.204
AJUNTAMENT DE
BEUDA
Edicte
El Sr. Isidre Vergés i Palomeras, en
nom i representació de l'empresa "Aerotren
S.L.", ha sol·licitat d'aquesta Alcaldia,
llicència per a l'establiment, obertura i funcionament d'un camp de vol d'avions ultralleugers (ULM), i dels seus serveis complementaris, l'emplaçament del qual fóra al
paratge de Can Solei d'aquest municipi.
D'acord amb l'article 30.2 apartat a) del
Reglament d'activitats molestes, nocives,
insalubres i perilloses de 30 de novembre
de 1961, s'obre informació pública, per un
termini de deu dies hàbils, perquè qui es
consideri afectat d'alguna manera per l'activitat que es pretén establir, pugui fer-hi les
observacions pertinents.
L'expedient es troba a disposició del
públic i es pot consultar en hores d'oficina
a la Secretaria de l'Ajuntament.
Beuda, 11 de març de 1999.— L'Alcaldessa. Signat: Assumpta Fort i Olivella.

3.055
AJUNTAMENT DE
BIURE
Edicte
No havent-se presentat al·legacions ni
reclamacions en el tràmit d'informació
pública a l'aprovació inicial i ar text del
reglament de funcionament del centre cívic
del municipi de Biure, els acords han esdevingut definitius, de conformitat amb
l'acord adoptat per la comissió gestora de
l'Ajuntament de Biure en sessió del dia 3
de desembre de 1998.
El reglament entrarà en vigor un cop
s'hagi publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el
termini de quinze dies hàbils, pi-evist a
l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local.
Reglament d'utilització i funcionament
del Centre Cívic municipal
Capítol I - Normes generals
Article Ir.
Aquest reglament va dirigit a tota persona, entitat, companyia, espectador i
públic en general. Pretén buscar un bon
funcionament i el màxim respecte, tant
envers la instal·lació com als seus usuaris.
El Centre Cívic municipal és un bé de
domini públic i afecta al servei públic
municipal.
Article 2n.
Les dependències del Centre Cívic estaran obertes al públic en general i es destinaran a les activitats que organitzi l'Ajuntament o bé les que proposin per part
d'entitats del municipi.
La seva utilització per qualsevol ciutadà
o entitat serà lliure i haurà de complir el
que s'estableix en el present Reglament.

Edicte

Article 3er.
L'Ajuntarnent vetllarà pel bon ús de
totes les instal·lacions, i adoptarà totes les
mesures que siguin necessàries pel bon funcionament del centre.

Finalitzat el període de garantia de les
obres de Rehabilitació d'un edifici per a
centre cívic, 1°. fase, i sol·licitada la devolució de la finca entregada pel contractista
ANCODER SA, es fa públic perquè, dins el
termini de vint dies, comptats a partir de
l'endemà de la inserció d'aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar reclamacions els qui creguin tenir
algun dret exigible a l'adjudicatari per raó
del contracte garantit.
Biure, 4 de març de 1999.— L'Alcalde.
Signat: Jesús Josep Llauro i Sans.

Article rt.
El dret d'utilitzar les instal·lacions delcentre, comportarà l'observació per part
dels interessats de les següents obligacions:
a) Conservar en bon estat les
instal·lacions utilitzades.
b) No alterar l'ordre i guardar respecte
a les persones i coses.
c) Deixar-les en bones condicions de
neteja
d) Fer-se responsable dels danys que
puguin ocasionar-se en els béns objecte
d'utilització.

3.054
AJUNTAMENT DE
BIURE

e) No utilitzar les instal·lacions per a
finalitats diferents a les establertes en
l'autorització.
0 Complir les normes d'utilització
segons l'autorització.
g) Abonar el preu públic (o taxa)
corresponent.
g) Totes les altres que constin en el
document d'autorització.
Capitol II- Règim d'utilitzacions
Article 5è.
El centre cívic municipal és un equipament sòciocultural al servei dels ciutadans
de. Biure, es destinarà preferentment al
desenvolupament i dinamització de la cultura, el lleure i l'educació.
S'hi organitzaran cursos, xerrades, conferències exposicions, jornades, sessions
d'estudi, trobades, concerts,., i tot tipus de
reunions amb finalitats similars. La iniciativa per a l'organització de les activitats
podrà partir tant del propi Ajuntament, com
d'entitats o particulars.
Article 6è.
Podran signar-se convenis per a la utilització per part d'entitats, sempre que
aquestes organitzin activitats de forma regular.
Article 7è.
La utilització d'un espai per part d'una
entitat no comportarà la seva exclusivitat, ja
que el seu destí és l'ús general.
De totes les activitats del centre caldrà
distingir entre les organitzades
A) Per l'Ajuntament
Aquestes activitats quedaran automàticament autoritzades amb la signatura d'un
conveni o acord de realització, sempre qué
la data o dates estinguin lliures.
B) Per la Societat La Fraternitat de
Biure
Aquestes activitats quedaran automàticament autoritzades amb la signatura d'un
conveni o acord de realització, sempre que
la data o dates estiguin lliures.
C) Conjuntament entre entitats i l'Ajuntament
Aquestes activitats quedaran automàticament autoritzades amb la signatura d'un
conveni o acord de realització, sempre que
la data o dates estinguin lliures.
D) Per entitats i/o altres.
Aquestes activitats s'autoritzaran de
forma discrecional i per a períodes, dies i
hores concrets.
La responsabilitat d'aquesta activitat
recaurà sobre l'entitat organitzadora o, en el
cas d'un particular, sobre qui firma la
sol·licitud.
Les activitats, una vegada autoritzades,
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s'hauran de confirmar al responsable de la
instal·lació.
Cada entitat designarà un representant
que haurà de trobar-se al Centre en el
moment d'arribada del grup i, en cas que
sigui una activitat amb públic, com a molt
tard, una hora abans que comenci la representació. '
E) Campanyes escolars
Aquestes activitats s'autoritzaran a petició del director o Consell Escolar que
nomenaran un responsable. Es desenvoluparan normalment en horari escolar i hauran
de comptar amb la presència en el Centre
Cívic, com a mínim, d'un responsable per
grup o classe.
Cada responsable de grup serà l'encarregat que els alumnes/escolars que es trobin
a l'interior del recinte compleixin les normes generals d'utilització, tant a l'escenari
com al pati de butaques o a qualsevol altre
instal·lació del Centre.
La responsabilitat última dels possibles
desperfectes produïts pels alumnes/escolars
recaurà en l'escola a la qual estiguin inscrits, i aquesta serà qui haurà de reparar els
desperfectes.
Article 8è.
Les sol·licituds per utilitzar alguna de
les dependències del centre Cívic es formularan per escrit, amb una antel·lació mínima
de quinze dies, a la data d'inici de l'activitat, i es presentaran al registre general de
l'Ajuntament.
A la mateixa sol·licitud s'especificaran
els espais a utilitzar, les dates i horaris, així
com el contingut de l'activitat prevista.
Article 9è.
Les sol·licituds, un cop presentades
seran examinades per l'Ajuntament, el qual,
a la vista del compliment d'aquests estatuts,
resoldrà la sol·licitud presentada.
Article 10è.
S'utilitzarà el criteri de la data de presentació de sol·licitud per determinar la preferència d'utilització en el cas de coincidència de dates, en cas que sigui totes
subceptibles d'autorització segons el que
s'ha establertr a l'article anterior.
Article 11 è.
L'Ajuntament haurà de figurar com a
col·laborador en tota la publicitat i difusió
que es faci de l'activitat organitzada en el
Centre Cívic del municipi.
Article 12è.
Les sol·licituds rebutjades, quan sigui el
cas, inclouran una proposta alternativa
d'utilització d'un altre local o dependència.
Article 13è.
El document d'autorització especificarà
les dates, els horaris, les quanties correspo-
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nents a les taxes per a la utilització i les
altres condicions particulars aplicables a
cada cas.
Article 14è.
L'Ajuntament podrà subvencionar mitjançant convocatòria pública o bé conveni
específic activitats que es realitzin al centre
i que es corresponguin a les previstes en
aquests Estatus.
Article 15è.
Les autoritzacions es concediran per la
finalitat prevista i no seran transmisibles a
tercers.
Article 16è.
La autorització per'a la utilització de les
dependències i instal·lacions originarà,
exclusivament, una possessió a precari de
caràcter temporal en favor del tiular, revocable per raons d'interès públic, i sense dret
a indemnització. ,
Article 17è.
L'esmentada autorizado suposa, en tot
cas, el reconeixament explícit i mutu conforme el qual el titular de la sol·licitud no
queda en relació de dependència respecte de
l'Ajuntament de Biure, als efectes de l'article 22 del Codi Penal.
Capitol III - Drets i deures
Article 18è.
Les entitats usuàries tenen la responsabilitat de mantenir les instal·lacions en el
mateix estat en què es trobaven abans d'utilitzar-les. Es per això que assumiran el cost
de qualsevol desperfecte ocasionat a les
sales o al meterial que hi hagi.Així mateix
hauran de respectar i mantenir en perfecte
estat totes les instal·lacions, seguit les indicacions de l'Ajuntament.
Només estaran a la disposició de les
entitats le sales o espais sol·licitats i en els
horaris sol·licitats.

Article 22è.
L'Ajuntament podrà negar l'autorització d'ús de sales quan les activitats a realitzar puguin causar molèsties evidents per als
usuaris del centre o veïns , fins i tot en
aquells casos en què l'autorització ja s'hagi
concedit, però en que posteriorment es
demostri :
- que l'activitat comporti riscos o
molèsties no notificades prèviament.
- que l'activitat no disposi dels permisos d'organs supramunicipals, necessaris
d'acord amb la legislació vigent.
Article 23è.
Les entitats que tinguin la previsió
d'utilitzar aparells elèctrics hauran de
comunicar-ho en el moment de realitzar la
sol·licitud. En tot cas, no es podran connectar aparells de més de 2.000 wats de potència sense autorització expressa.
Article 24è.
La cessió d'una sala comporta la cessió
d'un determinat espai, per un temps definit
i amb l'equipament que li és propi. El muntatge i desmuntatge d'aquest equipament, i
la seva neteja, serà responsabilitat de l'entitat o de l'empresa sol·licitant.
Article 25è.
Quan el titular de l'autorització sigui
una persona o entitat amb ànim de lucre,
haurà d'acreditar, a més; els requisits
següents :
- Estar donat d'alta en el municipi de
Biure de l'impost sobre activitats econòmiques en el grup i epígraf corresponent a
l'activitat que es vol realitzar.
- la constitució d'una fiança com a
garantia de la conservació de l'edifici i del
compliment de les obligacions complemetàries que s'exposen a aquest reglament
per a la utilització del centre.
Capitol IV - Altres aspectes

Article 19è
S'hauran de respectar de forma estricta
els aforaments de cada espai que es cedeix,
el control del qual serà responsabilitat de
l'entitat o empresa sol·licitant.

Article 26è.
No es podrà vendre cap producte ni fer
activitats de caràcter lucratiu en el recinte
del centre cívic sense autorització municipal.

Article 20è.
Depenent del tipus d'acte o activitat que
es desenvolupi, l'entitat o empresa que
demani un espai o equipament haurà de disposar de la corresponent assegurança de
responsabilitat civil.

Article 27è.
• No es podran emmagatzemar objectes o
matèries susceptibles de produir qualsevol
tipus de combustió o explossió.

Article 21è.
Les entitats que facin activitats dins la
sala d'actes hauran de nomenar una persona
responsable del control i la seguretat de
l'acte, que haurà de ser coneguda pels responsables de l'equipament.

Article 28è.
En les activitats que s'organitzin no es
podrà instal·lar cap servei de bar, atès que
el centre ja disposa d'aquest servei.
Disposició final
En allò no previst per aquest Reglament
s'aplicaran les normes de Règim Local, en
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especial el reglament del Patrimoni dels Ens
Locals.
Contra el present reglament es podrà
interposar recurs contenciós-administratiu
en un termini de dos mesos davant la Sala
corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (art. 46 de la Llei Contenciosa-Administrativa de 13 de juliol de
1998), sense perjudici de l'exercici de qualsevol altre acció que els interessats considerin adient.
Biure, 5 de març de 1999..—
L'Alcalde. Signat: Jesús Josep Llauro i
Sans.

3.107
AJUNTAMENT DE
BLANES
Edicte
Transcorregut el termini reglamentari
d'exposició pública de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals aprovades
provisionalment per l'Ajuntament en Ple,
en sessió ordinària celebrada el dia 25 de
gener i publicat l'edicte corresponent al
BOP núm. 15 i al Punt Diari el dia 4 de
febrer d'enguany, aquestes queden definitivament aprovades, atès que no s'han presentat reclamacions al respecte.
Es publica el text íntegre de les modificacions introduïdes en les ordenances fiscals per al present exercici, en compliment
del que es disposa a la Disposició transitòria desena, apartat 4 de la Llei 50/1998, de
30 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i d'ordre social i d'acord amb
l'art. 17 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes
Locals.

ORDENANÇA NUM. 113.
REGULADORA
DE
L'IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
Article 3r.- No subjecció. No es troben
subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats
de baixa en el registre per antiguitat del seu
model, puguin ser autoritzats per circular
excepcionalment en exhibicions, certàmens
0 carreres limitades als d'aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semirremolcs arrosse-.
gats per vehicles de tracció mecànica la
càrrega útil dels quals no superi els 750
Kg.

Article 5è.- Exempcions i bonificacions.
1.- Estaran exempts d'aquest
impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat,
Comunitats autònomes i entitats locals ads-.
crits a la defensa nacional o la seguretat
ciutadana.
b) Els vehicles de representacions
diplomàtiques, oficines consulars, agents
diplomàtics i funcionaris consulars de
carrera acreditats a Espanya, que siguin
súbdits dels respectius països, identificats
^ ,•
A- x. A
•
•• •
externament i a condició de reciprocitat en
la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels
seus funcionaris o membres amb estatus
diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles
directament destinats a l'assistència sanitària, que pertanyin a la Creu Roja.
e) Els vehicles de minusvàlids a què es
refereix l'apartat 20è de l'annex al RDL.
339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova
el text articulat de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de vehicles a motor i Seguretat
Vial, i els adaptats per a la seva conducció
per persones amb discapacitat física, sempre que la seva potència sigui inferior a 14
n/-\/c •
,
•
•
0 17 CVF 1 pertanyin a persones mmusvalides 0 discapacitades físicament, amb un
grau de minusvalia inferior al 65 per 100,
o igual o superior al 65 per 100 respectivament. En qualsevol dels supòsits, els
subjectes passius beneficiaris d'aquesta
exempció no podran gaudir-la per més
d'un vehicle simultàniament.
Així també, els vehicles amb una
potència fiscal inferior a 17 CVF, que
siguin destinats a ésser utilitzats com a
autoturismes especials per al transport de
persones amb minusvalia en cadira de
rodes, bé directament, bé prèvia la seva
adaptació. A aquests efectes, es consideren
persones amb minusvalia a aquells que tinguin aquesta condició legal en grau igual o
superior al 33 per 100. Els interessats hauran de justificar el destí del vehicle davant
el departament gestor de l'impost.
f) Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en règim de concessió administrativa atorgada pel municipi de
la imposició.
g) Els tractors, remolcs, sefniremolcs i
maquinària provistos de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.
•
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g)
de l'apartat I d'aquest article, els interèssats hauran de sol·licitar-ho indicant les
característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada exempció per 1 Ajuntament, s expedirà document acreditatiu.
3. Gaudiran d'una bonificació del 100
per 100 en la quota de l'impost els vehicles.
que tinguin una antiguitat mínima de 25

anys des de la data de fabricació, primera
matriculació o data en què es va deixar de
fabricar, en aquest ordre i sempre per
defecte de la precedent.
Gaudiran d'una bonificació del 50 per
100 en la quota de l'impost els vehicles
amb motor elèctric.
article 7è.- Base imposable, tipus de
gravamen i quota
, _ ^^ ^ase imposable de l'impost ve
j ,
• j
, ,
.j
ui • >
determinada per la classe de vehicle i la
, . "^
'^"^ P"^^"""'^ ° '^^P^'^'^^'·
2.- La potencia fiscal expressada en
"^^^^lls fiscals és l'establerta d'acord amb
el que disposa l'article 260 del Codi de
Circulació, segons estableix la regla 3" de
l'article Ir. del RD 1576/89 de 22 de
desembre.
3.- L'impost s'exigirà d'acord amb el
quadre de tarifes anuals següents:
Potència i classe del vehicle
Ouota pessetes
»•) Tnricmes
^^
J O
n *•• I
T n^
De.menys de 8 cavalls fiscals 3.136
'
"^^ ""^ ^ ' ' '^^ '^^^^''^
g'^^n;
•••'
v.iU4
^ e 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
20.852
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
26.476
De més de 19,99 cavalls fiscals
>
26.476
B) Autobusos.
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

20.836
29.772
36.940

pN Pa^^jonc
^^
'^^ , ^^
„ „ „ , ¿^
,
- i
^
=• innQ9
^f , „'A'l,
'Á'Á'^'A
•',
De 1.000 a 2.999 quilograms de
càrrega util
19.868
^^ "^^^ '^^ ^.999 fins a 9.999 quilograms de càrrega útil
...28.284
De més de 9.999 quilograms de
càrrega útil
35.508
D) Tractors.
De menys de 16 cavalls fiscals...4.216
De 16 a 25 cavalls
fiscals
6.616
De més de 25 cavalls fiscals 19,848
E ) Remolcs i semiremolcs arrossegats
^^^-^^^^ ¿^ ^^^^^-^ mecànica amb obli•, ¿^ ^
matriculats en registre
,,..
"
°
r^'
, , „„„ .,
. . .
^^ De menys de 1.000 quilograms i mes de
^^0 quilograms de càrrega util
4.216
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De
càrrega
De
càrrega

1.000 a 2.999 quilograms de
útil
6.616
més de 2.999 quilograms de
útil
19.848

F) D'altres vehicles.
Ciclomotors
1.096
Motocicletes fins a 125 c e
1.096
Motocicletes de més de 125 c e . fins a
250 c e
2.068
Motocicletes de més de 250 c e . fins a
500 c e
4.360
Motocicletes de més de 500 ce. fins a
1.000 c e
8.948
Motocicletes de més de 1.000 c e
18.144
4.- Sobre la quota que correspongui,
segons el quadre de tarifes anterior, s'aplicaran les bonificacions o reduccions a què,
si s'escau, siguin procedents, per determinar
la quota líquida a ingressar.
5.- La quota que correspongui es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa del vehicle.
Article 9è.- Període impositiu. El període impositiu coincideix, amb caràcter
general, amb l'any natural, llevat dels casos
de:
a) Primera adquisició del vehicle. El
període impositiu del primer any serà el
dels trimestres naturals, comptats a partir
del primer dia del trimestre natural en què
es produeixi l'adquisició del vehicle.
b) Baixa definitiva del vehicle. El període impositiu de l'exercici en què es produeixi la baixa definitiva del vehicle serà el
dels trimestres naturals, comptats des del
dia de meritació de l'impost fins a l'últim
dia del trimestre natural en què es produeixi
la baixa definitiva del vehicle. També procedirà el prorrateig de l'import de la quota
en els mateixos termes dels supòsits de
baixa temporal per substracció o robatori
del vehicle des de la data d'anotació de la
baixa en registre públic.
Les modificacions introduïdes en
aquests articles regiran des de 1' 1 de gener
de 1999 i es mantindrà en vigor fins a la
seva modificació o derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL NUM. 282.
REGULADORA
DE
L'IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALLACIONS I OBRES.
Article 5è.- Base imposable, quota i
meritament.
1.- La base imposable d'aquest Impost
està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra.
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2.- La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposa ble el tipus
de gravamen.
3.- El tipus de gravamen serà el'3,06
per 100.
4.- L'impost es meritarà en el moment
d'iniciar-se la construcció, instal·lació o
obra, encara que no s'hagués obtingut la
corresponent llicència, exigint-se dipòsit
previ de la quota resultant. No obstant, i a
sol·licitud dels propis interessats es podrà
ajornar l'ingrés d'aquest dipòsit, fins al
moment de la concessió de la llicència,
sempre i quan el sol·licitant es trobi al
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i urbanístiques.
5. Gaudiran d'una bonificació de fins
el 95% sobre la quota totes aquelles construccions, instal·lacions i obres, amb
independència del caràcter públic o privat
del subjecte passiu, que siguin declarades
d'especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals i històriques artístiques que justifiquin
tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple
de la Corporació i s'acordarà prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot
favorable de la majoria simple dels seus
membres.
Reglamentàriament es fixaran les circumstàncies i altres aspectes materials i
formals que hauran de reunir les construccions, instal·lacions i obres que les
faci creditores d'aquesta declaració.
Es deduirà de la quota íntegra o bonificada de l'impost, l'import satisfet o que
hagi de satisfer-se pel subjecte passiu en
concepte de taxa per l'atorgament de la
llicència urbanística. Aquesta deducció
queda condicionada a l'aprovació dels
nous mòduls de valoració d'execució
d'obres.
Les modificacions introduïdes en
aquest article regiran a partir del dia de la
seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província i es mantindrà vigent fins a la
seva modificació o derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL NUM. 114.
REGULADORA
DE
L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
Article 5è.- Gaudiran d'una bonificació
del 95 per cent en la quota de l'inipost, en
les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini, realitzades a títol
lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants en els següents supòsits:
Ir. Quan es tracti de la vi venda habitual
del difunt, i l'adquirent hagi figurat empa-

dronat i convivint amb ell en aquesta
durant els dos últims anys anteriors a la
data de defunció del causant i conservi la
propietat durant dos anys més des de
l'esmentada data. S'exceptuen del requisit
de convivència els adquirents que tinguin la
condició legal de disminuït físic o psíquic.
2n. Quan es tracti de transmissions de
finques amb explotacions econòmiques i
l'adquirent hagi participat en aquestes de
forma directa com a mínim els dos anys
anteriors a la data de defunció del causant i
hi continuï durant un període de dos anys
posteriors a la referida data.
Atès que el règim de gestió de l'impost
és l'autoliquidació de la quota pel propi
subjecte passiu, el gaudiment o l'obtenció
indeguda d'aquest benefici fiscal es considera infracció tributària greu.
Les modificacions introduïdes en aquest
article regiran a partir del dia de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província
i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL NUM. 130.
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Article 4t.- Exempcions, bonificacions i
reduccions.
1.-Estan exempts de l'impost:
a) L'Estat, les Comunitats Autònomes i
les Entitats Locals, així com els seus respectius Organismes autònoms de caràcter
administratiu.
b) Els subjectes passius als quals sigui
d'aplicació l'exempció en virtut de Tractats
o Convenis Internacionals.
c) Les Entitats gestores de la Seguretat
Social i de Mutualitats i Montepíos constituïts conforme el que preveu la Llei
33/1.984, de 2 d'agost.
• d) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots
els seus graus costejats íntegrament amb
fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat
pública, encara que per excepció venguin
en el mateix establiment els productes dels
tallers dedicats a l'ensenyament, sempre
que l'import d'aquesta venda, sense utilitat
per particular o tercera persona, es destini
exclusivament a l'adquisició de matèries
primeres o al sosteniment de l'establiment,
e) Les Associacions i Fundacions de
disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense
ànim de lucre, per les activitats de caràcter
pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació que per a l'ensenyament, educació,
rehabilitació i tutela de minusvàlids realitzin, encara que venguin els productes dels
tallers dedicats a aquestes finalitats, sempre
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que l'import de les vendes, sense utilitat per
a cap particular o tercera persona, es destini
exclusivament a l'adquisició de matèries
primeres o al sosteniment de l'establiment.
0 La Creu Roja Espanyola.
Els beneficis regulats en les lletres d) i
e) de l'apartat anterior s'hauran de sol·licitar i es concediran, quan procedeixi, a
instància de part.
2.- Els subjectes passius que iniciïn
l'exercici de qualsevol activitat empresarial
en aquest municipi, i tributin per quota
mínima municipal, gaudiran durant els cinc
primers exercicis d'una bonificació del 50
per 100 en la quota corresponent.
Per gaudir d'aqiiesta bonificació es
requereix que l'activitat econòmica no
s'hagi exercit anteriorment amb altra titularitat, entenent-se que aquesta s'ha exercit
amb anterioritat i sota un altre titularitat,
entre d'altres, en els supòsits de fusió,
escissió o aportació de branques d'activitat.
El termini de gaudiment de la bonificació caducarà en tot cas, una vegada hagin
transcorregut cinc anys des de la primera
declaració d'alta.
Aquesta bonificació és de naturalesa
reglada i haurà d'ésser sol·licitada expressament pels subjectes passius.
3.-Reduccions: D'acord amb la Llei
41/94 de 30 de desembre de Pressupostos
Generals de l'Estat per a J995, art. 76.1,
amb motiu d'obres en les vies públiques de
durada superior a 3 mesos, els titulars de les
activitats de comerç, restaurants, cafès,
hotels i pensions, càmpings i tallers de reparació, que tributin per quota municipal,
podran demanar de l'Ajuntament una
reducció de la quota. L'Ajuntament resoldrà
de conformitat amb les següents:
3.1.- Normes de gestió:
a) Quan les obres siguin municipals i
estiguin finançades, en part, per contribucions especials, els beneficiaris de la reducció seran els titulars de les activitats, quins
locals hagin de suportar les quotes girades
per aquestes contribucions.
b) En la resta d'obres públiques i en les
que tinguin caràcter privat, consistents en
l'establiment i millora de serveis públics,
els beneficiaris de la reducció seran els titulars de les activitats desenvolupades en
locals que tinguin destorbat el seu accés per
afrontar directament a la via on es realitzin
les obres.
c) En tots els supòsits esmentats, els
beneficiaris ho hauran de sol·licitar expressament, aportant el justificant acreditatiu
d'haver realitzat el pagament de l'Impost
s/Activitats Econòmiques, així com certificat de l'inici i durada de les obres expedit
per la companyia que les realitzi, quan
aquestes siguin privades.
La reducció serà equivalent al 80 % de
la quota de l'IAE, acreditada durant la realització de les obres. A tal efecte es prorratejarà la quota pagada proporcionalment al

nombre de dies transcorreguts entré l'inici
de les obres i el moment en que, a judici de
l'Ajuntament i previ informe tècnic, es restableixi el trànsit normal a la zona.
Una vegada aprovada la reducció es
procedirà a la devolució de la part corresponent de la quota ingressada.
Les modificacions introduïdes en aquest
article regiran des de l'I de gener de 1999 i
es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

14 d'octubre de 1998, d'aprovació inicial
de l'Ordenança de Policia, Bon govern i
Circulació; atès que l'expedient ha estat
exposat al públic pel termini de .30 dies
hàbils mitjançant edicte que es va publicar
en el BOP de Girona núm 138 de 29
d'octubre de 1998; al DOGC núm 2754 de
29 d'octubre de 1998; al Diari el Punt dé
22 d'octubre de 1998 i al tauler d'anuncis
de l'Ajuntament, sense que s'hagin presentat reclamacions, de conformitat amb el que
determina l'article 162 de la Llei 8/1987,
Contra el present acord que posa fi a la
de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local
via administrativa, es podrà interposar
de Catalunya i el mateix acord, aquest
recurs contenciós administratiu davant la • queda elevat a definitiu. El text integre de
Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal
l'ordenança.coincideix totalment amb el
Superior de Justícia de Catalunya, dins el
publicat en el B.O.P. de Girona n° 130 de
termini de dos mesos comptats a partir del
10 d'octubre de 1998, per l'Ajuntament de
dia següent al de la data d'aquest edicte al
Sant Julià de Ramis. L'ordenança entrarà en
Butlletí Oficial de la Província.
vigor quan hagi transcorregut el termini de
Blanes, 15 de març de 1999.—
quinze dies hàbils previst a l'art. 65.2 de la
L'Alcalde-President. Signat: Ramon Ramos
Llei 7/1985, de 2'd'abril, reguladora de les
i Argimón.
bases de règim local.
Bordils, 11 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Albert Serrats Llach.
3.226
AJUNTAMENT DE
BLANES
Edicte

Per Resolució d'Alcaldia número
99/000069, de data 18 de gener de 1999 ha
estat aprovat definitivament el Projecte
d'Urbanització de la Unitat d'Actuació Mas
Terrats, redactat pels arquitectes Srs. Àngel
Martínez Lloret, i Carles Magriñá Miralpeix.
Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, podeu interposar, en el termini de dos mesos a comptar
des de l'endemà de la recepció d'aquesta
notificació, recurs contenciós-administratiu
davant la Sala Contenciosa-Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, podreu interposarne qualsevol altre si ho considereu convenient.
Blanes, 12 de març de 1999.—
L'Alcalde-President. Signat: Ramon Ramos
i Argimón.

3.103
AJUNTAMENT DE
BORDILS
Edicte
No havent-se presentat reclamacions
contra l'acord del ple de l'Ajuntament de

3.043
AJUNTAMENT DE
CADAQUÉS
Edicte
El Ple de l'Ajuntament, en sessió
pública ordinària, celebrada en data 4 de
febrer de 1999 va aprovar definitivament el
canvi de sistema d'execució de compensació a cooperació del polígon industrial del
Pla Parcial del Sr. Llorens; fent-se públic
l'esmentat acord per a general coneixement.
Es fa constar que contra la seva aprovació i en ser definitiva en via administrativa,
es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala de dita juridicció del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la publicació d'aquest
anunci en l'últim dels diaris oficials (BÒPG
o DOGC) en què s'insereix.
Tot això de conformitat amb l'estalbert
en els articles 37.1 i 58 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sens perjudici que es pugui exercir
qualsevol altre recurs que s'esfimi procedent, d'acord amb el que disposa en l'article 58.2, in fine, de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Cadaqués, a 10 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Àngel Baró i Noguer.
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3.051
AJUNTAMENT DE
CADAQUÉS
Edicte
El Ple de l'Ajuntament, en sessió
pública ordinària, celebrada en data 4 de
febrer de 1999 va aprovar definitivament
del projecte d'urbanització de la unitat
d'actuació núm. 34, que promou la Sra. M.
Luisa Cera Carreras i altres; fent-se públic
l'esmentat acord per a general coneixement. .
Es fa constar que contra la seva aprovació i en ser definitiva en via administrativa, es podrà interposar recurs contenciósadministratiu davant la Sala de dita
juridicció del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en l'últim dels diaris
oficials (BOPG o DOGC) en què s'insereix.
Tot això de conformitat amb l'establert
en els articles 37.1 i 58 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sens perjudici que es pugui exercir qualsevol altre recurs que s'estimi

procedent, d'acord amb el que disposa en
l'article 58.2, in fine, de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Cadaqués, a 10 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Àngel Baró i Noguer.

3.039
AJUNTAMENT DE
CALDES DE MALAVELLA
Edicte
El Ple de l'Ajuntament, en sessió del
dia 2 de març de 1999, va aprovar les bases
per' a la concessió de subvencions per
implantació d'aparells de captació tèrmica,
i de conformitat amb l'article 124-2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmeten a informació pública per un termini de
vint dies, a comptar des del darrer anunci
publicat.
Caldes de Malavella, 8 de març de
1999.—L'Alcalde.

3.062
AJUNTAMENT DE
CAMÓS
Edicte
No havent-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició pública, resta definitivament aprovat el pressupost general per
a l'exercici de 1999, i la plantilla de personal.

2.966
AJUNTAMENT DE
CAPMANY
Edicte
Formulat i presentat el compte general
del pressupost d'aquesta Entitat Local,
corresponent a l'exercici de 1998, s'exposa
al públic, juntament amb els seus justificants i l'informe de la Comissió Especial de
Comptes, per un període de vint dies.
Durant el termini referit i vuit dies més
s'admetran les al·legacions i observacions
que puguin formular-se per escrit, les quals
seran examinades per l'esmentada Comissió
que practicarà les comprovacions que cregui necessàries, emetent un nou informe,
abans de sotmetre-les al Ple de la Corporació, per tal de què puguin ésser examinades
i, en el seu cas, aprovades, de conformitat
amb el disposat a l'art. 460, número 3 i 4,
del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local.
Capmany, 8 de març de 1999.—
L'Alcalde-President. Signat: Jesús Figa i
Comas.

Capítol II Béns i serveis
14.085.000
Capítol 111 Despeses
financeres
649.885
Capítol IV Transferències corrents
3.600.034
Despeses corrents
Capítol VI Inversions reals
2.284.289
Capítol Vil Transferències de capital 50.017.420
Capítol IX Variació passius financers 956.234
Operacions de capital
Total pressupost

23.841.957

53.258.043
77.100.000

Pressupost exercici 1999
Classificació econòmica

Plantilla de personal
Exercici 1999

Ingressos
Grup
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
V

Impostos directes
13.376.569
Impostos indirectes
1.600.000
Taxes i altres ingressos 42.783.278Transferències corrents
11.810.243
Ingressos patrimonials
290.100
Operacions corrents
Capítol VII Transferències de capital 7.239.810
Operacions de capital
Total pressupost

Capítol I

Despeses de personal

5.507.038

Places

Funcionaris d'habilitació estatal
Secretari-1 nterventor
69.860.190

Escala d'administració general
Subescala auxiliar

7.239.810
77.100.000

Despeses

Vacants

Funcionaris

Contra l'aprovació definitiva del pressupost, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en la forma i terminis que estableixen les normes de l'esmentada jurisdicció.
Camós, 8 de març de 1999.— L'Alcalde. Signat: Joan Estañol
i Carreras.
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3.152
AJUNTAMENT DE
CALONGE
Àrea de Secretaria General
Edicte
Exp. SG98151
El Patronat Municipal del Servei de la
Llar d'Infants reunit en sessió ordinària
celebrada el 23 de novembre de 1998 va
acordar aprovar les bases que han de regir
les proves selectives d'accés a placesincloses a l'oferta pública d'ocupació per a l'any
1998. A continuació i en compliment de la
normativa vigent es publica el text íntegre
de les esmentades bases.

BASES
I. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:
És objecte de la convocatòria la selecció del personal per cobrir les places de
l'oferta pública d'ocupació del Patronat
Municipal de la Llar d'infants de Calonge
per l'any 1998, mitjançant els procediments que s'indiquen i amb les característiques que s'especifiquen en els annexos
respectius.
II. CONDICIONS O REQUISITS
QUE HAURAN DE COMPLIR ELS
ASPIRANTS:
Per prendre part en les proves de selecció serà necessari:
a) Ser ciutadà espanyol, o dels altres
Estats membres de la Unió Europea o la
dels estats els quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea
i ratificats per Espanya, sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors, d'acord
amb el Decret 389/1996, de 2 de desembre,
que regula l'accés de ciutadans d'estats
membres de la Unió Europea a la funció
pública de la Generalitat.
b) Haver complert l'edat de 18 anys en
la data d'acabament del termini assenyalat
per a la presentació d'instàncies.
c) Estar en possessió de la titulació
exigida per a l'ingrés en els grups respectius, segons l'article 25 de la Llei 30/84, de
2 d'agost, 0 en condicions d'obtenir el títol
en la data d'acabament del termini per a la
presentació d'instàncies. Es consideren
equivalents els títols oficials de Graduat
Escolar i el Certificat d'Estudis Primaris
expedit abans de finalitzar el curs acadèmic
1975-1976.
d) Complir les condicions específiques
per exercir les funcions que dins del cos i
l'escala li puguin ser encomanades.
e) No haver estat separat mitjançant
expedient disciplinari de qualsevol Admi-

nistració Pública, ni trobar-se inhabilitat
per sentència ferma per a l'exercici de
funcions públiques.
III. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
Les sol·licituds per prendre part a les
proves d'accés s'adreçaran al President del
Patronat i es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Calonge, o en la
forma establerta en l'article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú durant el
termini de vint dies naturals comptats a
partir del següent al de la publicació de
l'anunci, de la convocatòria en el Diari
Oficial de la Generalitat. Les esmentades
bases es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, i un extracte
en el Butlletí Oficial de l'Estat.
Els aspirants hi hauran de fer constar
que accepten aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d'acabament del termini per a la presentació de
sol·licituds.
A la sol.licitud s'adjuntarà:
a) Fotocòpies compulsades del document nacional d'identitat i de-la titulació
exigida.
b) "Currículum Vitae" acadèmic i professional.
c) Carta de pagament o resguard del gir
postal o telegràfic, acreditatius d'haver fet
efectius els drets d'examen. L'import dels
drets d'examen per a cada una de les proves
es fixa en 2.000 ptes. (L'import dels indicats drets només serà retornat als sol.licitants no -admesos per manca dels requisits
exigits).
d) Documentació que s'hagi de tenir
en compte per a valoració de mèrits, mitjançant presentació de l'original o còpia
compulsada. Els mèrits que no s'acreditin
suficientment no seran valorats.
IV. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS I
PUBLICITAT:
Finalitzat el termini de presentació
d'instàncies, la Presidència del Patronat
declararà aprovada la llista d'admesos i
exclosos. En el mateix acord s'establirà la
composició del tribunal, el lloc, la data i
l'hora de començament dels exercicis i
ordre d'actuació dels aspirants.
L'esmentat acord es publicarà" en el
Butlletí Oficial de la Província, i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, per tal
d'esmenar els errors o acompanyar la
documentació preceptiva durant un termini
màxim de deu dies. Així mateix podran ser
recusats els membres del Tribunal d'acord
amb l'establert en els articles 28 i 29 de
l'esmentada Llei.

Un cop iniciades les proves selectives
no es publicaran els successius anuncis de
celebració de la resta d'exercicis en els
butlletins oficials, però sí en els locals on
s'hagin celebrat les proves anteriors i en
el tauler d'edictes de la corporació.
V. TRIBUNALS QUALIFICADORS:
Els tribunals qualificadors dels exercicis i mèrits dels aspirants es designaran
segons disposa l'art. 72
del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i art. 4 del Reial
Decret 896/1981 de 7 de juny.
Es constituiran de la següent forma:
President: el del Patronat o un dels seus
membres en qui delegui:
Vocals:
- Un membre o funcionari de l'Ajuniament de Calonge, de l'àrea a la que estigui
assignada la plaça si s'escau.
-Un representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a proposta
d.e la mateixa,Escola.
-Un tècnic en la matèria, que pot ser
part o no del personal de l'entitat local.
Secretari: el de la corporació o un funcionari en qui delegui.
Tots els membres del tribunal tindran
veu i vot. El tribunal no podrà constituir-se
sense l'assistència de més de la meitat dels
seus membres, titulars o suplents, i serà
necessària la presència del president i del
secretari.
Els vocals han de ser designats a la convocatòria i han de tenir una titulació igual o
superior a l'exigida per a l'accés a les places objecte de convocatòria.
Podrà assistir a totes les reunions del
Tribunal, amb veu i sense vot, un representant del comitè d'empresa o junta de personal.
EI president del tribunal podran disposar la incorporació d'assessors especialistes per a totes o algunes de les proves, els
quals es limitaran a l'exercici de les seves
especialitats tècniques, en base a les quals
exclusivament col·laboraran amb l'òrgan
de selecció.
El tribunal queda facultat per resoldre
els dubtes que es presentin i prendre els
acords necessaris per al bon ordre de les
proves en tot el que no preveuen aquestes
bases.
Es declara expressament que els respectius tribunals de selecció no podran
declarar aprovat un nombre d'aspirants
superior al de les places convocades.
VI. SISTEMES DE SELECCIÓ:
Els sistemes de selecció serà el concursoposició. La fase de concursserà prèvia a
la de l'oposició i no tindrà caràcter eliminatori. Tampoc servirà per superar les proves de la fase d'oposició.
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VII. COMENÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DELS EXERCICIS:
L'ordre d'actuació dels aspirants, en
aquells exercicis que no es puguin realitzar
conjuntament, serà el de presentació
d'instàncies.
Els opositors seran cridats per a cada
exercici en crida única, i seran exclosos
aquells que no compareguin, llevat de
casos degudament justificats i apreciats
lliurement pel tribunal. En qualsevol
moment els tribunals podran requerir als
opositors l'acreditació de la seva personalitat.
VIII. EXERCICIS DE L'OPOSICIÓ I
LA SEVA QUALIFICACIÓ:
Tots els exercicis de les diferents proves a les qual s'al.ludeix en els annexos
corresponents, seran obligatoris i eliminatoris, quan no s'indiqui el contrari.
Cadascun dels exercicis serà qualificat
quan no s'indiqui el contrari, fins a un
màxim de 10 punts, per .aprovar cal arribar
a un mínim de cinc punts a cadascun
d'ells. Els punts que atorgarà cada membre
del tribunal i en cadascun dels exercicis
serà de 0 a 10, i la puntuació que correspongui a l'aspirant en cada exercici, serà
la mitjana d'aquestes puntuacions.
La qualificació de la fase oposició es
determinarà per la suma de les puntuacions
obtingudes en tots els exercicis.
Els aspirants hauran d'acreditar els
coneixements suficients de lallenguacatalana mitjançant la realització d'un exereici obligatori, en funció del nivell exigible segons el grup de classificació de la
plaça que figura en els annexos corresponents. La qualificació d'aquesta prova serà
d'APTE O NO APTE. Els aspirants que
acreditin documentalment els coneixements suficients de al llengua catalana mitjançant certificació del nivell adient a la
plaça convocada segons s'especifica en
els annexos, quedaran exempts de realitzar
l'esmentada prova.
IX. QUALIFICACIÓ DELS MÈRITS
EN LA FASE DE CONCURS:
La puntuació obtinguda a la fase concurs, segons els mèrits que s'especifiquen a
l'annex per a cada plaça incrementarà la
del conjunt de les proves de la fase oposició.
El barem de mèrits a què es refereix
la present base serà així mateix d'aplicació
en aquells procediments selectius la forma
dels quals sigui la promoció interna.
X. PROGRAMES QUE REGIRAN
EN LES DIFERENTS PROVES I NOMBRE DE PLACES.
Els programes i el nombre de places
convocades estan referits en els documents
annexos a la present convocatòria.
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XI. RELACIÓ D'APROVATS I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS:
Acabada la qualificació d'aspirants, el
Tribunal publicarà les relacions d'aprovats, que no podran ultrapassar el nombre
de places convocades, per ordre de puntuació, i elevarà l'esmentada proposta, que
tindrà caràcter vinculant, a la Presidència
del Patronat
Les persones proposades es presentaran a la Secretaria de l'Ajuntament dins el
termini de vint dies naturals a partir de la
publicació de la llista d'aprovats,
els
documents acreditatius de les condicions
que per prendre part a les proves s'exigeixen en al base segona, que no haguessin
presentat juntament amb la instància.
Si dins el termini indicat, i llevat de
casos de força major, els aspirants proposats no presentessin la seva documentació,
o no reunissin els requisits exigits, no
podran ser nomenats contractats, i quedaran
anul·lades totes les seves actuacions, sens
perjudici de la responsabilitat en què
haguessin pogut incórrer per falsedat de la
instància en què sol.licitaven prendre part
a les proves.
XII NORMES SUPLETÒRIES:
Per tot allò que no s'ha previst en les
normes d'aquesta convocatòria unitària,
serà d'aplicació la vigent Llei de mesures
per a la reforma de la funció pública. Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya
de 15 d'abril de 1987, el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, de
30 de juliol de
1990, Reial Decret
896/1991 de 7 de juny, i la resta de normativa que sigui aplicable.

ANNEX 1
PROVES SELECTIVES PER A LA
PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'EDUCADOR DE LA LLAR D'INFANTS DEL
GRUP C, MITJANÇANT CONTRACTE
LABORAL. PROMOCIÓ INTERNA
a) Sistema de selecció: concurs-oposició.
b) Titulació necessària: Tècnic educador en jardí d'infància 2on grau
c) Nivell de coneixement de la llengua
catalana: Comprensió i expressió oral i
coneixement escrit. L'acreditació documental del nivell C de la Junta Permanent
de català o equivalent servirà per eximir de
la realització de la prova de català segons
l'establert a la base VIII.
d) Exercicis:
ler.- Desenvolupar per escrit durant
un termini màxim de tres hores, tres temes
del programa annex, escollits a l'atzar pel
Tribunal.

2on.- Resoldre un o varis casos pràctics
que determini el Tribunal, relacionats amb
el temari annex i amb les tasques pròpies
del lloc de treball.
e) Valoració de la fase de concurs:
-Serveis prestats en una llar d'infants
com a educadora: 0' 1 punts per mes treballat fins un màxim de 6 punts.
- Cursos, jornades i formació complementaria en matèria de Jardí d'Infància: fins
a un màxim de 4 punts.
PROGRAMA DE TEMES
Tema 1.- El desenvolupament motriu
en els nens i nenes de 0-3 anys. Estàtica,
prensió i desplaçaments.
Tema 2.- L'escola com a institució
socialitzadora. L'adaptació un procés que
incorpora la família a l'escola.
El nen descobreix als altres. Procés de
descobriment, vinculació, acceptació i
adaptació.
Tema 3.- Un dels problemes emocionals més freqüents en els nens. Els gelós.
Definició, etiologia, diagnòstic i tractament.
Tema 4.- Malalties i trastorns en els
nens i nenes de 0-3 anys. Patologies més
freqüents: febre, diarrea, vòmits, grip, varicel·la. Mesures i actituds de prevenció a la
llar d'infants.
Tema 5.- L'organització dels espais i
del temps. Criteris per a una adequada distribució i organització espaial i temporal.
Ritmes i rutines quotidianes.
Tema 6.- El desenvolupament del llenguatge de 0-3 anys. Evolució de la comprensió, l'expressió i la parla.
Tema 7.- L'expressió corporal. El gest
i el moviment. L'expressió corporal com
l'ajut en la construcció de la identitat (joc
simbòlic)'
Tema 8.- El desenvolupament sensorial
en nens de 0-3 anys.
Tema 9.- La literatura infantil. El conte
i el seu valor educatiu. Criteris per a seleccionar, utilitzar i explicar contes orals,
escrits 0 per
imatges. Activitats a partir
dels contes.
Tema 10.- El desenvolupament de la
personalitat en el transcurs dels tres primers
anys de l'infant.

ANNEX 2
PROVES SELECTIVES PER A LA
PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE SOTS
DIRECTORA DE LA LLAR D'INFANTS,
GRUP B, MITJANÇANT CONTRACTE
LABORAL. LLIURE ACCÉS.
a) Sistema de selecció: concurs-oposició.
b) Titulació necessària: Diplomatura de
professor d'ensenyament primari
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c) Nivell de coneixement de la llengua
catalana: Comprensió i expressió oral i
coneixement escrit. L'acreditació documental del nivell C de la Junta Permanent
de català o equivalent servirà per eximir de
la realització de la prova de català segons
l'establert a la base VIII.
d) Exercicis:
- Desenvolupar per escrit durant un termini màxim de tres hores quatre temes del
programa annex, escollits a l'atzar per el
Tribunal.
- Resoldre un varis casos pràctics que
determini el Tribunal, relacionats amb el
temari annex i amb les tasques pròpies del
lloc de treball.
e) Valoració de la fase de concurs:
- Serveis prestats en una llar d'infants
com a mestre educadora: Ó'07 punts per
mes treballat fins a un màxim de 6 punts.
- Cursos, jornades i formació complementària en matèria de jardí d'infància: fins
a un màxim de 4 punts

Tema 12.- Creació d'hàbits pel desenvolupament del nen. Adquisició de nous
aprenentatges i noves conductes.
Tema 13.- El joc. Importància del joc
en el desenvolupament del nen. Paper del
joc en l'educació i en l'organització El joc i
les joguines segons l'edat.
Tema 14.- Aportacions pedagògiques a
la llar d'infants d'autors com Montessori,
Agazzi, Froèbel.
Tema 15.- Paper i funció de la sotsdirectora a la llar d'infants.

freqüents: febre, diarrea, vòmits, grip, varicel·la. Mesures i actituds de prevenció a la
llar d'infants.
Tema 5.- L'organització dels espais i
del temps. Criteris per a una adequada distribució i organització espaial i temporal.
Ritmes i rutines quotidianes.
Tema 6.- El desenvolupament del llenguatge de 0-3 anys. Evolució de la comprensió, l'expressió i la paria.
Tema 7.- L'expressió corporal. El gest
i el moviment. L'expressió corporal com
l'ajut en la construcció de la identitat (joc
simbòlic)

'ANNEX 3

Calonge, 9 de març de 1999.— El President del Patronat Municipal de la Llar
d'Infants. Signat: Josep Roselló i Pijoan.

PROGRAMA DE TEMES
Tema I.- El desenvolupament motriu
en els nens i nenes de 0-3 anys. Estàtica,
prensió i desplaçament.
Tema 2.- L'escola com a institució
social i tzadora. L'adaptació un procés que
incorpora la família a l'escola. El nen descobreix als altres. Procés de descobriment,
vinculació, acceptació i adaptació.
Tema 3.- Un dels problemes emocionals més freqüents en els nens, els gelós.
Definició, etiologia, diagnòstic i tractament.
Tema 4.- Malalties i trastorns en els
nens i nenes de 0-3 anys. Patologies més
freqüents: febre, diarrea, vòmits, grip, varicel·la. Mesures i actituds de prevenció a la
llar d'infants.
Tema 5.- L'organització dels espais i
del temps. Criteris per a una adequada distribució i organització espaial i temporal.
Ritmes i rutines quotidianes.
Tema 6.- Es desenvolupament del llenguatge de 0-3 anys. Evolució de la comprensió, l'expressió i la paria.
Tema 7.- L'expressió corporal. El gest
i el moviment. L'expressió corporal com
l'ajut en la construcció de la identitat (Joc
Simbòlic).
Tema 8.- El desenvolupament sensorial
en nens de 0-3 anys.
Tema 9.- La literatura infantil. El conte
i el seu valor educatiu. Criteris per seleccionar, utilitzar i explicar contes orals,
escrits 0 per imatges. Activitats a partir dels
contes.
Tema 10.- El desenvolupament de la
personalitat en el transcurs dels tres primers anys de l'infant
Tema 11.- La immersió: procés
d'ensenyament-aprenentatge del català.
Tècniques i recursos per a la comprensió i
l'expressió.

ció.

PROVES SELECTIVES PER A LA
PROVISIÓ DE DUES PLACES D'AUXILIAR DE LA LLAR D'INFANTS, GRUP
D, MITJANÇANT CONTRACTE LABORAL. LLIURE ACCÉS.
a) Sistema de selecció: cóncurs-oposi-,
b) Titulació necessària: Tècnic auxiliar
en jardí d'infància de I er grau.
c) Nivell de coneixement de la llengua
catalana: Comprensió i expressió oral i
coneixement escrit. L'acreditació documental del nivell B de la Junta Permanent
de català o equivalent servirà per eximir de
la realització de la prova de català segons
l'establert a la base VIII.
d) Exercicis :
ler.- Desenvolupar per escrit duran un
termini màxim de dues hores, dos temes del
programa annex, escollits a l'atzar pel.Tribunal.
2on.- Resoldre un o varis casos pràctics
que determini el Tribunal, relacionats amb
el temari annex i amb les tasques pròpies
del lloc de treball.
e) Valoració de la fase de concurs:
- Serveis prestats en un llar d'infants:
O'l punts per mes treballat fins un màxim
de 6 punts.
- Cursos, jornades i formació complemetària en matèria de jardí d'infància: fins
un màxim de 4 punts.
PROGRAMA DE TEMES
Tema 1.- El desenvolupament motriu
en els nens i nenes de 0-3 anys.
Estàtica,
prensió i desplaçaments.
Tema 2.- L'escola com a institució
socialitzadora. L'adaptació un procés que
incorpora la família a l'escola. El nen descobreix als altres. Procés de descobriment,
vinculació, acceptació i adaptació.
Tema 3.- Un dels problemes emocionals més freqüents en els nens. Els gelós.
Definició, etiologia, diagnòstic i tractament.
Tema 4.- Malalties i trastorns en els
nens i nenes de 0-3 anys. Patologies més

3.153
AJUNTAMENT DE
CALONGE
Àrea de Secretaria General
Edicte
Exp. SG98I40
El Ple de la Corporació reunit en sessió
extraordinària celebrada el 5 de febrer de
1999 va acordar aprovar les bases que han
de regir les proves selectives d'accés a places incloses a l'oferta pública d'ocupació
per a l'any 1998. A continuació i en compliment de la normativa vigent es publica el
text íntegre de les esmentades bases.

BASES
I.. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:
És objecte de la convocatòria la selecció del personal per cobrir les places de
l'oferta pública d'ocupació per l'any
1998, no incloses a l'anterior convocatòria,
mitjançant els procediments que s'indiquen
i amb les característiques que s'especifiquen en els annexos respectius.
II. CONDICIONS O REQUISITS
QUE HAURAN DE COMPLIR ELS
ASPIRANTS:
Per prendre part en les proves de selecció serà necessari:
a) Ser ciutadà espanyol, o dels altres
Estats membres de la Unió Europea o la
dels estats els quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea
i ratificats per Espanya, sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors, d'acord
amb el Decret 389/1996, de 2 de desembre.
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que regula l'accés de ciutadans d'estats
membres de la Unió Europea a la funció
pública de la Generaljtat.
b) Haver complert l'edat de 18 anys en
la data d'acabament del termini assenyalat
per a la presentació d'instàncies.
c) Estar en possessió de la titulació
exigida per a l'ingrés en els grups de funcionaris respectius, segons l'article 25 de la
Llei 30/84, de 2 d'agost , o en condicions
d'obtenir el títol en la data d'acabament del
termini per a la presentació d'instàncies.
Es consideren equivalents els títols oficials
de Graduat Escolar i el Certificat d'Estudis
Primaris expedit abans de finalitzar el curs
acadèmic 1975-1976.
d) Complir les.condicions específiques
per exercir les funcions que dins del cos i
l'escala li puguin ser encomanades.
e) No haver estat separat mitjançant
expedient disciplinari de qualsevol Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat
per sentència ferma p e r a l'exercici de
funcions públiques.
III. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
Les sol.licituds per prendre part a les
proves d'accés s'adreçaran a l'Alcaldia i es
presentaran al Registre General d'aquest
Ajuntament, o en la forma establerta en
l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú durant el termini de vint
dies naturals comptats a partir del següent
al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat. Les esmentades bases es publicaran
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, i un extracte en el Butlletí Oficial
de l'Estat.
Els aspirants hi hauran de fer constar
que accepten aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d'acabament del termini per a la presentació de
sol.licituds.
A la sol·licitud s'adjuntarà:
a) Fotocòpies compulsades del document nacional d'identitat i de la titulació
exigida, b) "Currículum Vitae" acadèmic i
professional.
c) Carta de pagament o resguard del gir
postal o telegràfic, acreditatius d'haver fet
efectius els drets d'examen. L'import dels
drets d'examen per a cada una de les proves
es fixa en 2.000 ptes. ( L'import dels indicats drets només serà retornat als sol·licitants no admesos per manca dels requisits
exigits).
d) Documentació que s'hagi de tenir
en compte per a valoració de mèrits, mitjançant presentació de l'original o còpia
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compulsada. .Els mèrits que no s'acreditin
suficientment no seran valorats.
IV. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS I
PUBLICITAT:
Finalitzat el termini de presentació
d'instàncies, la Presidència de la Corporació declararà aprovada la llista d'admesos
i exclosos. En el mateix acord s'establirà
la composició del tribunal, el lloc, la data
i l'hora de començament dels exercicis i
ordre d'actuació dels aspirants.
L'esmentat acord es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província, i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, per tal
d'esmenar els errors o acompanyar la
documentació preceptiva durant un termini
màxim de deu dies. Així mateix podran ser
recusats els membres del Tribunal d'acord
amb l'establert en els articles 28 i 29 de la
Llei 30/1992.
Un cop iniciades les proves selectives
no es publicaran els successius anuncis de
celebració de la resta d'exercicis en els
butlletins oficials, sino únicament en el
tauler d'edictes
de l'Ajuntament de
Calonge.
V. TRIBUNALS QUALIFICADORS:
Els tribunals qualificadors dels exercicis i mèrits dels aspirants es designaran
segons disposa l'art. 72
del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i art. 4 del Reial
Decret 896/1981 de 7 de juny.
Es constituiran de la següent forma:
President: el de la corporació o un dels
seus membres en qui delegui.'
Vocals:
-Un membre o funcionari de la corporació, de l'àrea a la que estigui assignada la
plaça si s'escau.
-Un representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a proposta
de la mateixa Escola.
-Un tècnic en la matèria, que pot ser
part o no del personal de l'entitat local.
Secretari: el de la corporació o el funcionari que determini l'Alcalde.
Tots els membres del tribunal tindran
veu i vot. El tribunal no podrà constituir-se
sense l'assistència de més de la meitat dels
seus membres, titulars o suplents, i serà
necessària la presència del president i del
secretari.
Els vocals han de ser designats amb
anterioritat o a la mateixa resolució que
declari els aspirants admesos i exclosos, i
aquells han de tenir una titulació igual o
superior a l'exigida per a l'accés a les places objecte de convocatòria.
Podrà assistir a totes les reunions del
Tribunal, amb veu i' sense vot, un represen-

tant del comité d'empresa o junta de personal.
L'Ajuntament o el president del tribunal podran disposar
la incorporació
d'assessors especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals es limitaran a
l'exercici de les seves especialitats tècniques, en base a les quals exclusivament
col·laboraran amb l'òrgan de selecció.
El tribunal queda facultat per resoldre
els dubtes que es presentin i prendre els
acords necessaris per al bon ordre de les
proves en tot el que no preveuen aquestes
bases.
Es declara expressament que els respectius tribunals de selecció no podran
declarar aprovat un nombre d'aspirants
superior al de les places convocades.
VI. SISTEMES DE SELECCIÓ:
Els sistemes de selecció serà el concursoposició. La fase de concurs serà prèvia a
la de l'oposició i no tindrà caràcter eliminatori. Tampoc servirà per superar les proves de la fase d'oposició.
VII. COMENÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DELS EXERCICIS:
L'ordre d'actuació dels aspirants, en
aquells exercicis que no es puguin realitzar
conjuntament,
serà el de presentació
d'instàncies.
Els opositors seran cridats per a cada
exercici una sola vegada, i seran exclosos
aquells que no compareguin, llevat de
casos degudament justificats i apreciats
lliurement pel tribunal. En qualsevol
moment els tribunals podran requerir als
opositors l'acreditació de la seva personalitat.
VIII. EXERCICIS DE L'OPOSICIÓ I
LA SEVA QUALIFICACIÓ:
Tots els exercicis de les diferents proves a les qual s'al·ludeix en els annexos
corresponents, seran obligatoris i eliminatoris, quan no s'indiqui el contrari.
Cadascun dels exercicis serà qualificat
quan no s'indiqui el contrari, fins a un
màxim de 10 punts, i per aprovar caldrà un
mínim de cinc punts a cadascun d'ells.
Els punts que atorgarà cada membre del tribunal i en cadascun dels exercicis serà
de 0 a 10, i la puntuació que correspongui
a l'aspirant en cada exercici, serà la mitjana
d'aquestes puntuacions.
La qualificació de la fase oposició és
determinarà per la suma de les puntuacions
obtingudes en tots els exercicis.
Els aspirants hauran d'acreditar els
coneixements suficients de la llengua catalana mitjançant la realització d'un exercici obligatori, en funció del nivell exigible segons el grup de classificació de la
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plaça que figura en els annexos corresponents. La qualificació d'aquesta prova serà
d'APTE O NO APTE. Els aspirants que
acreditin documentalment els coneixements suficients de al llengua catalana mitjançant certificació del nivell adient a la
plaça convocada segons s'especifica en
els annexos, quedaran exempts de realitzar
l'esmentada prova.

Municipal i de Règim Local de Catalunya
de 15 d'abril de 1987, el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, de
30 de juliol de
1990, Reial Decret
896/1991 de 7 de juny, i la resta de normativa que sigui aplicable.

IX. QUALIFICACIÓ DELS MÈRITS
EN LA FASE DE CONCURS:

PROVES SELECTIVES PER A LA
PROVISIÓ, D'UNA PLAÇA DE FUNCIONARI TÈCNIC DE MEDI AMBIENT
DEL GRUP B,- PROMOCIÓ INTERNA.

La puntuació obtinguda a la fase concurs, segons els mèrits que s'especifiquen a
l'annex per a cada plaça, incrementarà la
del conjunt de les proves de la fase oposició, sempre que l'aspirant hagi aprovat totes
les proves d'oposició.
X. PROGRAMES QUE REGIRAN
EN LES DIFERENTS PROVES I NOMBRE DE PLACES.
Els programes i el nombre de places
convocades estan referits en els documents
annexos a la present convocatòria.
XI. RELACIÓ D'APROVATS I PRESENTACJÓ DE DOCUMENTS:
Acabada la qualificació d'aspirants, el
Tribunal publicarà les relacions d'aprovats, que no podran ultrapassar el nombre
de places convocades, per ordre de puntuació, i elevarà l'esmentada proposta, que
tindrà caràcter vinculant, a la Presidència
de la Corporació.
Les persones proposades es presentaran a la Secretaria de la Corporació dins el
termini de vint dies naturals a partir de la
publicació de la llista d'aprovats,
els
documents acreditatius de les condicions
que per prendre part a les proves s'exigeixen en al base segona, que no s'hagin de
presentar juntament amb la instància.
Si dins cl termini indicat, i llevat de
casos de força major, els aspirants proposats no presentessin la seva documentació,
0 no reunissin els requisits exigits, no
podran ser nomenats en propietat o contractats, i quedaran anul.lades totes les seves
actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què haguessin pogut incórrer per
falsedat de la instància en què sol.licitaven
prendre part a les proves.

XII NORMES SUPLETÒRIES:
Per tot allò que no s'ha previst en les
normes d'aquesta convocatòria unitària,
serà d'aplicació la vigent Llei de mesures
per a la reforma de la funció pública. Llei

ANNEX I

a) Sistema de selecció: concurs-oposició.
b) Grup de classificació: B
c) Titulació necessària: diplomat universitari en Ciències medi-ambientals,
enginyeria tècnica agrícola, biologia, o una
altra diplomatura relacionada amb les ciències naturals.
d) Per poder participar s'han d'acreditar
dos anys de serveis a l'Ajuntament de
Calonge, com a funcionari de carrera, del
•grup C.
e) Nivell de coneixement de la llengua
catalana: comprensió i expressió oral i
escrita. L'acreditació documental del Nivell
C de la Junta permanent de Català o títol
equivalent, servirà per eximir de la realització de la prova de català segons l'establert a la base VIII.
f) Exercicis:
Ir.-Exercici: consistirà en desenvolupar
per escrit i en un màxim de dues hores, dos
temes entre els tres seleccionats pel tribunal entre els del teman annex.
En aquest exercici es valorarà el coneixement sobre els temes exposats, la capacitat de síntesi i la claredat a l'exposició.
2n.-Exercici: exposició i comentari d'un
projecte integral d'educació medioambiental per al municipi de Calonge.
Aquest projecte serà objecte de valoració pel tribunal, que podrà interrogar a
l'aspirant sobre el mateix.
El projecte haurà d'estar a disposició
del tribunal 10 dies abans de l'assenyalat
per a la realització de les proves. La no presentació del projecte s'entendrà com una
renúncia a participar en la convocatòria.
g) Valoració dels mèrtis a la fase de
concurs.
- Cursos sobre la matèria de medi
ambient: fins a 5 punts.
-Altres mèrits: fins a 5 punts.
PROGRAMA DE TEMES
Tema I.- Principals normes internacionals en matèria de Medi Ambient.
Tema 2.- Legislació bàsica de l'Estat en
matèria de Medi Ambient.

Tema 3.- Legislació de la Generalitat en
matèria de Medi Ambient.
Tema 4.-La potestat normativa dels Ens
Locals. Normativa mediambiental a l'Ajuntament de Calonge.
Tenia 5.- Gestió de l'aigua. Paràmetres
i conceptes.
Tema 6.- Legislació aplicable a les
aigües de consum públic, i superficials a
Catalunya.
Tema 7.- La hidrografia de Calonge.
Tema 8.- Marc legislatiu sobre residus
sòlids.
Tema 9.- Residus de la Construcció.
Tema 10.- Les deixalleries.
Tema 11 .-Factors determinants dels
nivells de contaminació atmosfèrica.
Tema 12.- La problemàtica dels sorolls.
Tema 13.-Principals elements de la gestió forestal.
Tema I4.-EI Pla de prevenció d'incendis del municipi de Calonge.
Tema 15.- Principals característiques
del PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural).
Tema 16.- Restauració d'espais afectats
per activitats extractives.
Tema 17.- Legislació reguladora del
procediment d'avaluació d'impacte.
Tema 18.- Objectius de l'educació
ambiental.en l'àmbit local.
Tema 19.-Objecti us i classes de les
auditories ambientals.
Tema 20.- Principals riscos ambientals
i mesures de protecció civil.

ANNEX 2
PROVES SELECTIVES PER A LA
PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE COORDINADOR D'OBRES I SERVEIS MITJANÇANT CONTRACTE LABORAL.
a) Sistema de selecció:concurs-oposició.
b) Titulació necessària: batxiller superior, BUP, formació professional de 2n.
grau o equivalent.c) Nivell de coneixement de la llengua
catalana: comprensió i expressió oral i
coneixement escrit. L'acreditació documental del nivell C de la Junta Permanent de
català o equivalent servirà per eximir de la
realització de la prova de català segons
l'establert a la base VIII.
d) Exercicis:
I.- Exercici: Exposició i comentari d'un
•projecte sobre la organització i funcionament d'una brigada municipal d'obres de
15 persones, i de com optimitzar el sistema
de compres i subministrament de materials
per l'Ajuntament.
Aquest projecte serà objecte de valoració pel tribunal, que podrà interrogar a
l'aspirant sobre el mateix.
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El Projecte haurà d'estar a disposició
del tribunal 10 dies abans de l'assenyalat
per a la realització de les proves. La no presentació del projecte s'entendrà com una
renúncia a participar en la convocatòria.
Aquest exercici es valorarà de 0 a 15
punts.
2.- Exercici: consistirà en exposar oralment durant un termini màxim d'una hora
dos temes entre els tres seleccionats pel
Tribunal d'entre els,que figuren al programa annex.
Els opositors disposaran d'un espai de
10 minuts per preparar l'exposició. Acabada l'exposició el Tribunal formularà preguntes als opositors de caire teòric o pràctic en relació amb els temes del programa.
Aquest exercici es valorarà de 0 a 5
punts.
f) Valoració dels mèrits a la fase de
consurs:
- Serveis prestats com a responsable de
compres de material per obres i
instal·lacions, manteniment d'instal.lacions,
coordinador o cap de personal, o en d'altres
llocs de treballs d'anàlogues característiques en una adrninistració local: 0'05 punts
per mes treballat fins un màxim de 4 punts.
- Serveis prestats en llocs de treball
referits a l'apartat anterior eh altres Administracions Públiques o a l'empresa privada: 0'05 punts per mes treballat fins un
màxim de 3 punts.
- Cursos, estudis o jornades en matèria
de gestió de compra de materials i serveis,
manteniment de serveis públics, recursos
humans, i matèries anàlogues: fins un
màxim de 3 punts.
PROGRAMA DE TEMES
Tema 1.- Estrategia del manteniment
urbà.
Tema 2.- Control de qualitat de serveis
diaris.
Tema 3.- La integració de la gestió
d'obres a la via pública.
Jema 4.- Gestió del clavegueram.
Tema 5.- Les instal·lacions d'enllumenat públic i de senyalització fixa i variable.
Tema 6.- Els jardins i el mobiliari urbà.
Tema 7.-La coordinació i el control
d'operacions.
Tema 8.- Organització i costos del manteniment de paviments urbans.
Tema 9.- Gestió dels residus sòlids
urbans.
Tema 10.- El màrqueting aplicat als serveis públics.
Tema 11.- Com organitzar una àrea
d'obres i serveis.
Tema 12.- Gestió de personal.
Tema 13.- Com organitzar urra àrea de
compres a l'administració
Tema 14- Desenvolupament econòmic
local.
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Tema 15.- Departament de promoció
econòmica
ANNEX 3
PROVES SELECTIVES PER A LA
PROVISIÓ DE D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC INFORMÀTIC MITJANÇANT CONTRACTE LABORAL A TEMPS PARCIAL.
a) Sistema de selecció: concurs-oposició.
b) Titulació necessària: enginyeria tècnica informàtica, industrial, o anàloga a
nivell de diplomatura.
c) Nivell de coneixement de la llengua
catalana: comprensió i expressió oral i
coneixement escrit. L'acreditado documental del nivell C de la Junta Permanent de
català o equivalent servirà per eximir de la
realització de la prova de català segons
l'establert a la base VIII.
d) Exercicis:
Ir.- Exercici.- Consistirà en exposar
oralment dos temes entre els tres seleccionats del programa annex pel Tribunal
durant un termini total màxim d'una hora.
Els opositors disposaran d'un espai de
10 minuts per preparar l'exposició.
Acabada l'exposició el Tribunal formularà preguntes als opositors de caire tècnic
o pràctic en relació amb els temes del programa.
Aquest exercici el valorarà de 0 a 5
punts
2°. Exercici: Exposició i comentari
d'un projecte d'organització i funcionament
del sistema informàtic d'un Ajuntament
amb una plantilla de personal administratiu
de 50 treballadors, per atendre les necessitats de funcionament dels propers 5 anys.
Aquest projecte serà objecte de valoració pel tribunal, que podrà interrogar a
l'aspirant sobre el mateix.
El projecte haurà d'estar a disposició
del tribunal 10 dies abans de l'assenyat per
a la realització de les proves. La no presentació del projecte s'entendrà com una
renúncia a participar en la convocatòria.
Aquest exercici es valorarà de 0 a 15
punts.
e) Valoració de la fase de concurs.
- Serveis prestats en una Administració
Local com a tècnic responsable d'informàtica 0'03 punts per mes treballat fins un
màxim de 5 punts.
-Serveis prestats com a tècnic o responsable d'informàtica en una altra Administració o en una empresa privada, o com a
professor d'informàtica en centre universitari públic fins a 2 punts.
-Cursos o estudis específics realitzats en

matèria d'informàtica i d'altre mèrits, fins a
3 punts.
- PROGRAMA DE TEMES
Tema I.- Maquinari: Estructura interna
d'un PC - Conceptes electrònics: el Microprocessador, les memòries, etc - Evolució Conceptes tecnològics: PCI, SCSII, USB,
etc
Tema 2.- Conceptes avançats: RAID Servidors d'impressió - DAT's - DVD CD's Regravables, tecnologia.
Tema 3.- Perifèrics: Impressores Làser
- Plotters - Llapis òptic - Scanner - Cameres digitals - Multimedia.
Tema 4.-Xarxes d'ordinadors: Ethernet
- Topologies - Evolució tecnològica Configuració de xarxes - Targetes i maquinari específic.
Tema 5.- Xarxes d'ordinadors: Protocols d'informació: IPX, TCP/IP, - Xarxes
d'ample abast - Comunicacions internes i
externes, maquinari i programari específic XDSI.
Tema 6.- Internet e Intranet: Conceptes
- Navegadors - Centres Servidors - Seguretats - Correu electrònic.
Tema 7.- Programació en general.
Llenguatges de 4a generació - Orientació a
Objectes - Paral·lelisme - Estructures de
dades
Tema 8.- Llenguatges de programació:
C i Visual Basic.
Tema 9.- Netware 4.1: Estructura:
Arbre de directoris NDS - Configuració Seguretat - Administració - Btrieve Client
/Servidor - Sistema d'Impressió
Tema 10.- Windows NT4.0: Estructura
de directoris - Configuració - Seguretat Recursos compartits - Serveis i Dispositius.
Tema 11.- Windows 95: Conceptes
generals - L'entorn de xarxa - Comunicacions - Configuració de perifèrics - Clients
de xarxa i serveis.
Tema 12.- Ofimàtica: Entorn integrat
Office 97 - Microsoft Word: Configuració
de l'entorn i Format de documents - Edició
- Taules - Integració amb d'altres programes - Macros.
Tema 13.- Ofimàtica: Entorn integrat
Office 97 - Microsoft Excel: Configuració
de l'entorn i disseny de la fulla - Edició Fórmules - Totals i Subtotals - Importació
de dades.
Tema 14.- Ofimàtica; Entorn integrat
Office 97 - Microsoft Access: Conceptes de
bases de dades relacionals - SQL - Objectes i propietats - Disseny de taules (tipus de
dades, relacions, índexs) - Disseny de formularis - Disseny d'Informes - Mòduls
(funcions i procediments).
Tema 15.- Cartografia i Planejament:
Fonts d'informació - Conceptes fonamentals - Parcel·les i polígons - Formats de fitxers - Tractament informàtic del Planejament urbanístic.
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Tenia 16.- Microstalion SE: Format de
fitxers - Configuració - Maquinari específic - Configuració del entorn - Importació i
Exportació - Nivells i Simbologia.
Tema 17.- S.I.G.: Fases d'un projecteProgramari específic - Aplicacions involucrades - Georreferències - Manteniment
cadastral - Àmbits d'aplicació a l'Administració Local.
Tema 18.- Nocions de Programari
municipal I: Comptabilitat, Gestió dels tributs i Recaptació, Plus vàlues. Multes.
Tema 19.- Nocions de Programari
municipal II: Padró d'habitants. Cens electoral, Registre General, Gestió del Patrimoni, Actes i Expedients, Gestió de personal.
Tema 20.-Nocions de Programari municipal III: Llicències d'obres, d'activitats i
urbanístiques. Disciplina urbanística. Projectes municipals. Contribucions especials.

ANNEX 4
PROVES SELECTIVES PER A LA
PROVISIÓ DE D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL,
MITJANÇANT CONTRACTE LABORAL
A TEMPS PARCIAL. LLIURE ACCÉS.
a) Sistema de selecció: concurs-oposició.
b) Titulació necessària: Llicenciatura
de Dret.
c) Nivell de coneixement de la llengua
catalana: comprensió i expressió oral i
coneixement escrit. L'acreditado documental del nivell C de la Junta Permanent de
català o equivalent servirà per eximir de la
realització de la prova de català segons
l'establert a la base VIII.
d) Exercicis:
Ir.- Consistirà en desenvolupar per
escrit i durant un termini màxim de 3 hores
un cas pràctic dels dos que plantegi el Tribunal, relacionat amb les matèries del programa i amb les tasques de la plaça. Els
aspirants podran portar textos legals, sense
comentaris, que podran utilitzar per a la realització d'aquesta prova.
2on.- Consistirà en contestar per escrit,
i durant un termini màxim de 3 hores, un
tema del grup I del programa a escollir
entre dos, i dos temes del grup II del programa a escollir entre els quatre seleccionats pel tribunal.
A continuació, els aspirants llegiran
l'exercici davant el Tribunal, i els membres
d'aquest els hi podran formular preguntes
per precisar el seu grau de coneixement dels
temes del programa.
e) Valoració de la fase de concurs:
- Per serveis prestats a l'Administració

Local com a tècnic d'administració general,
o com a assessor jurídic en matèria urbanística: O'l 5 punts per mes treballat fíns a
un màxim de 5 punts.
- Haver superat cursos o mestratges en
matèria urbanística impartits per una universitat pública: fins a 2 punts.
- Haver superat un curs de pràctica jurídica impartit per un Col.legi d'advocats, i
cursos en matèria de règim local i altres
matèries contingudes en el temari annex:
fins a 2 punts.
- Haver exercit com a advocat col.legiat
amb una antiguitat superior a quatre anys:
fins a I punt.
PROGRAMA DE TEMES
GRUP I
Tema I .-La Constitució espanyola de
1978. Característiques i estructura
Tema 2.- Drets fonamentals i llibertats
públiques: enumeració, garanties i suspensió. Altres drets i deures dels ciutadans.
Tema 3.- Organització territorial de
l'Estat. Les comunitats autònomes: la seva
organització i competències. Els estatuts
d'autonomia.
Tema 4.- La Generalitat de Catalunya.
Organització i competències. L'Estatut
d'autonomia de Catalunya.
Tema 5.- Estructura de l'Administració
Local: Ens locals bàsics i opcionals. Organització i competències del municipi. Organització i competències de la província.
Tema 6.- La Constitució com a norma
jurídica. La Llei: classes. Els Decrets-lleis.
La delegació legislativa.
Tema 7.- Lespotestats administratives..
El principi de legalitat. L'autotutela administrativa. La potestat discrecional i el seu
control.
Tema 8.- El Reglament. Titulars de la
potestat reglamentària. Límits de la potestat
reglamentària. Inderogabilitat singular dels
Reglaments. Procediment d'aprovació de
.les Ordenances Locals.
Tema 9.- Responsabilitat patrimonial de
l'Administració.
Tema lO.-L'acte administratiu. Concepte i classes. Elements. Eficàcia dels
actes administratius.
Tema 11.- Silenci administratiu. Actes
presumptes.
Tema 12.- Invalidesa dels actes administratius. Irregularitats no invalidants. La
revisió d'ofici dels actes administratius:
anul·lació i revocació.
Tema 13.- El règim jurídic dels recursos administratius. Classes. Les reclamacions prèvies a l'exercici de les accions
civils i laborals. Els recursos administratius
contra els actes de l'Administració local.
Tema 14.- El procediment administratiu: regulació, principis i fases del procediment en la Llei 30/1992, de 26 de novem-

bre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.
Tema 15.- La jurisdicció contenciosa
administrativa: extensió i límits. Les parts
en el procés: Procediment. La sentència i la
seva execució. Els recursos de cassació i
revisió.
Tema 16.-La legislació dels contractes
de les administracions públiques. Concepte
de contracte administratiu. Els contractes
privats de l'Administració. Classes de contractes.
Tema 17.- Actuacions i requisits previs
a la contractació. Procediments, formes i
criteris d'adjudicació.
Tema 18.- Execució i modificació del
contracte. Extinció i invalidesa dels contractes administratius.
Tema 19.- El domini públic i el patrimoni privat dels ens públics.
Tema 20.- Potestats administratives
sobre els béns del seu patrimoni. Afectació
i desafectació.
Tema 21.- El domini públic. Us i utilització. La concessió i la reserva demanial.
Tema 22.- El servei públic en l'esfera
local. Les formes de gestió. La concessió
administrativa. Les empreses municipals.
Els consorcis.
Tema 23.- La potestat expropiatòria:
principis generals. Titulars de la potestat i
beneficiaris de l'expropiació. Els expropiats. Causa èxpropiandi. Objecte de
l'expropiació.
Tema 24.- Requisits i procediment
expropiatori: general i especials. Garanties
jurisdiccionals.
Tema 25.- Drets i deures dels funcionaris. Situacions administratives.
Tema 26.-Regim disciplinari dels funcionaris. Dret de sindicació i negociació
col·lectiva. El dret de vaga.
Tema 27.- El personal laboral en
l'Administració pública. El règim disciplinari del personal laboral. El dret de sindicació i negociació col·lectiva. El dret de vaga.
Tema 28.- La potestat sancionadora de
l'Administració i el seu procediment.
Tema 29.- Els principis d'organització
administrativa.
Tema 30.- Personalitat jurídica de les
administracions públiques. L'Administració
Territorial. L'Administració Institucional .
Els ens corporatius.
Tema 31.-L'Administració local a la
Constitució de 1978. El principi d'autonomia
Tema 32.- Fonts de l'ordenament local.
Legislació estatal sobre règim local. Legislació autonòmica sobre règim local.
Tema 33.- La potestat reglamentària
dels ens locals. Reglament orgànic. Ordenances i reglaments.
Tema 34.- Límits de la potestat regla-
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mentaría local. Règim de la seva impugnació. Els Bans: naturalesa.
Tema 35.- El municipi: concepte i elements. El terrítorí municipal. Creació i
supressió de municipis. Alteració dels termes municipals.
Tema 36.- Organització municipal:
òrgans necessaris i complementaris.
Tema 37.- L'alcalde: atribucions.
Règim jurídic dels Regidors. Tinents
d'alcalde i Regidors delegats.
Tema 38.- El Ple: atribucions i règim
de delegacions. La Comissió Municipal de
Govern: composició i atribucions.
Tema 39.- Règim de sessions i acords
dels òrgans col.legiats locals. Classes de
sessions. Requisits i procediments de constitució i celebració. Classes i forma dels
acords. Actes i certificacions.
GRUP II
Tema 40.-Els béns de les entitats locals.
Classes. Domini públic local. El patrimoni
dels ens locals. Els béns comunals.
Tema 41.- Alienació i cessió dels béns
patrimonials dels ens locals. Permuta i
adquisició directa
Tema 42.-Recuperació d'ofici dels béns
de les corporacions locals i l'embargament
de béns a les corporacions locals
Tema 43.-Convenis administratrius
entre particulars i l'administració pública.
Tema 44.- El dret de superfície. Concepció actual. Constitució i extinció.
Tema 45.- La propietat. Els drets reals:
la servitud.
Tema 46.-Classes de servituds. Drets i
obligacions dels propietaris dels predis
dominant i servent.
Tema 47.- El dret real d'usdefruït i el
cens.
Tema 48.- El contracte de compravenda
i la permuta civil.
Tema 49.- La hipoteca: les garanties
hipotecàries sobre els béns immobles.
Tema 50.- Les immissions veïnals, la
mitgeria i les relacions de veïnatge.
Tema 51.-Les llicències. Naturalesa
jurídica. Les ordres individuals de manament.
Tema 52.-Règim jurídic del procediment d'atorgament de les llicències. El condicionament de les llicències.
Tema 53.- Llicències i actes de control
preventius: procediment per a l'atorgament
de les llicències.
Tema 54.-Llicències urbanístiques:
llicències d'obres, llicències de primera utilització, llicència d'obertura d'establiments.
Comunicació prèvia.
Tema 55.- La llicència d'usos i obres
provisionals: règim específic. La caducitait
de la llicència d'obres: concepte i procediment. La revisió de la llicència d'obres.
Tema 56.- La publicitat registral de les
edificacions. La inscripció de l'obra nova
en el Registre de la Propietat.
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Tema 57.-Protecció de la legalitat urbanística. L'enderroc de les obres il.legals:
L'accés domiciliari. Autoritzacions judicials.
Tema 58.- Les infraccions urbanístiques: concepte, classes. Persones responsables. Regles per a l'aplicació de sancions.
Procediment sancionador.
Tema 59.- La disciplina urbanística en
el Registre de la propietat. Actes de parecí.lació. La parcel.la indivisible.
Tema 60.- El procediment de declaració
d'incompliment de deures urbanístics.
L'incompliment del promotor i l'anotació
marginal de l'afecció..
Tema 61 .-L'expedient de declaració de
ruïna.
Tema 62.- El reglament d'activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses.
Les activitats classificades. Procediment de
concessió d'aquestes llicències.
Tema 63.- L'evolució de la legislació
urbanística en l'estat espanyol . La legislació urbanística aplicable a Catalunya.
Tema 64.- El règim urbanístic de la
propietat del sòl. Drets i deures dels propietaris en sòl urbà i urbanitzable.
Tema 65.- El sòl no urbanitzable. Drets
dels propietaris.
Tema 66.- La classificació i qualificació
del sòl com a tècniques de vinculació objectiva del sòl als destins urbanístics. Concepte
de solar.
Tema 67.- El planejament territorial.
Classes de plans d'ordenació. Naturalesa
jurídica del Pla: la seva impugnació.
Tema 68.- El pla general d'ordenació
urbana. Objecte, determinacions i documentació. Els standards urbanístics. Sistemes generals i sistemes locals.
Tema 69.- Els plans parcials. Objecte,
determinacions i documentació.
Tema 70.- Els estudis de detall i projectes d'urbanització.
Tema 71.- Els plans especials.
Tema 72.-Elaboració i aprovació dels
plans. Suspensió de l'atorgament de llicències. La participació ciutadana en l'elaboració dels planejament.
Tema 73.- Els polígons i les unitats
d'actuació L'àmbit i la delimitació dels
polígons i de les unitats d'actuació. Lamodificació de la seva delimitació.
Tema 74.- L'execució del planejament.
Sistemes d'actuació urbanística. Els criteris
en la seva elecció.
Tema 75.- El sistema de compensació:
estatuts i bases d'actuació. Redacció i presentació del projecte d'estatuts i bases.
Tema 76.-La tutela de l'administració
en el sistema de compensació. Obligatorietat de la constitució de la Junta de compensació.
Tema 77.-El projecte de compensació.
Finalitat i contingut. Tramitació per a la
seva aprovació. Efectes de l'aprovació.

Tema 78.-Innecessarietat de la Junta de
compensació: el propietari únic.
Tema 79.-EI sistema de cooperació i la.
reparcel.lació com a transformació jurídica
del sòl. Les associacions administratives de
propietaris en el sistema de cooperació.
Tema 80.-Les entitats de conservació.
Els estatuts. La inscripció en el Registre
d'entitats col·laboradores.
Tema 81 .-L'actuació aïllada en la gestió urbanística.
Tema 82.-L'expropiació urbanística.
Concepte i aplicacions. La legitimació de
l'expropiació des del planejament urbanístic.
Tema 83.-Els procediments expropiatoris en l'urbanisme. El justipreu.
Tema 84.-Conservació de les obres
d'urbanització. Lliurament i recepció per
l'Ajuntament. Certificació d'obres.
Tema 85.-L'ordenació urbana en el
Registre de la Propietat. Reflexe registral de
l'ordenació. Constància registral de les diferents actuacions.
Tema 86.-La nota marginal, els assentaments i el títol inscribible.
Tema 87.-Afectació de les finques adjudicades al pagament de les despeses del sistema.
Tema 88.-Les anotacions preventives en
matèria d'urbanisme. Pràctica de les anotacions; caducitat i cancel.lació.
Tema 89.-Obres locals. Projectes
d'obres locals ordinàries: formació.
Tema 90.-Aprovació, modificació i
revisió dels projectes d'obres locals ordinàries. Contribucions especials i despeses
d'urbanització.
Calonge, 9 de Març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Josep Roselló i Pijoan.

2.985
AJUNTAMENT DE
CALONGE
Àrea d'Urbanisme,
Medi Ambient i Obres
Edicte
L'Alcaldia per Decret de data 3 de
març de 1999, va aprovar inicialment el
projecte de modificació puntual de la xarxa
de sanejament de la urbanització Puig Ses
Forques, redactat per Sorea S.A.
Se sotmet l'expedient a un període
d'informació pública de vint dies a comptar
des de la publicació d'aquest edicte en el
B.O. de la Província.
Durant aquest període l'expedient podrà
ésser consultat en l'Àrea d'Urbanisme,
Medi Ambient i Obres.
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La qual cosa es fa pública de conformitat amb el previst a l'article 60.3 de la Llei
7/1997 de 2 d'abril.
Calonge, 5 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Josep Roselló Pijoan.

3.061
AJUNTAMENT DE
CAMPRODON
Anunci
L'Ajuntament de Camprodon ha incoat
procediment per a l'autorització de les
següents activitats classificades que s'ha
d'ubicar al T.M. de Camprodon:
Espedient núm. AC/1/99
Sol·licitant: Pere Castilla Pérez
Activitat: Obertura Bar
Ubicació: d Sant Roc, 4
Espedient núm. AC3/99
Sol·licitant: M. Àngela Ferreres i
Burgès
Activitat: Explotació avfcola engreix
d'estruços
Ubicació: Mas Ca l'Agustinet de Sant
Martí de Pera - Beget
En compliment de l'article 30 núm. 2,
apartat a), del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses de 30 de
novembre de 1961, s'obre un termini
d'informació pública, per un termini de vint
dies, perquè aquells que es considerin afectats per alguna de les activitats que es relacionen en aquest anunci puguin fer-hi les
observacions pertinents.
Els expedients són a la Secretaria de
l'Ajuntament i els podeu consultar de 8:00
h. a I4:30h. de dilluns a divendres.
Camprodon, 5 de març de 1999.—
L'Alcalde-President. Signat: Esteve Pujol i
Badà.

3.075
AJUNTAMENT DE
CASSÀ DE LA SELVA
Edicte
Aprovats inicialment per l'Ajuntament
ple de 25 de febrer de 1999 el Pressupost
General de l'entitat per a l'exercici de 1999,
conveni laboral prorrogat i les plantilles,
que comprenen tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i

eventual, estaran de manifest al públic a la
Secretaria d'aquest Ajuntament per espai de
15 dies hàbils, termini durant el qual qualsevol habitant del terme o persona interessada podrà examinar i presentar contra el
mateix edicte les reclamacions que estimi
convenients, tal com disposa l'article 150
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i article
20.1 del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril.
En el supòsit que no sigui presentada
cap reclamació, el pressupost i les plantilles
es consideraran definitivament aprovats.
Cassà de la Selva, 9 de març de
1999.—L'Alcalde.

3.206
AJUNTAMENT DE
CASTELL-PLATJA D'ARO
02
0308
Exp.
0401
Exp.
392

Secretaria
Publicitat oficial
12/99
Obres majors.
63/99

Aprovada la licitació dels contractes
que s'especifiquen a l'annex, en la forma
prevista en l'art. 49 de la Llei de Contractes
de les Administracions en relació amb l'art.
270.2 de la Llei Municipal de Règim Local
i en el Plec de clàusules generals aplicables
a la contractació d'obres, s'anuncia l'obertura dels terminis per a presentar les licitacions.
Anunci per a la licitació de
contractes d'obres
I.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de CastellPlatja d'Aro.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria
c) Núm. expedient: 63/99
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Obres de
construcció de la nova Biblioteca i condicionaments dels exteriors.
b) Termini d'execució: Serà fixat pel
concursant en la plica presentada, a aquests
efectes haurà d'adjuntar diagrama del possible desenvolupament dels treballs en
temps.
c) 3.- Tramitació, Procediment i forma
d'adjudicació:
a) Traniitació i Procediment: Obert.
b) Forma: Concurs.

3.- Pressupost base de la licitació:
Import total:
64.986.206.- ptes / 390.574'97 euros,
I.V.A. inclòs.
4.- Classificació del contractista:
Grup
Subgrup
Categoria
C
02
D
C
04
D
C
05
D
C
06
D
C
07
D
C
08
D
C
09
D
5.- Garanties:
Provisional: 2% del pressupost base de
licitació.
6.- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Castell-Platja
d'Aro.
b) Domicili: Mossèn Cinto Verdaguer,
4
c) Localitat i codi postal: Castell-Platja
d'Aro- 17250
d) Telèfon: 972817284
e) Fax: 972825553
0 Correu electrònic: ajuntament@platjadaro.com
g) Data límit d'obtenció de documents i
informació: Fins a la data de presentació de
proposicions.
7.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 26 dies
comptadors des de la data de la publicació
de l'anunci en el B.O.P.
b) Documentació a presentar: La prevista en el plec.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro.
d) Admissió de variants: No.
8.- Obertura d'ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Castell'Platja
d'Aro.
b) Data: A les 13'00 hores del dia
hàbils següent al de la finalització del termini de presentació de proposicions.
9.- D'altres informacions:
- Les obres hauran de començar abans
del'l de juliol de 1999.
- El plec de prescripcions tècniques i
administratives pot ser consultat en l'adreça
d'internet: www.platjadaro.com
10.- Despeses dels anuncis:
A càrrec de l'adjudicatari.
Castell-Platja d'Aro, 15 de març de
1999.— El Secretari acctal. Signat: Àngel
Pérez i Pérez. Davant meu, l'Alcalde-President. Signat: Joan Giraut i Cot.
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3.207

AJUNTAMENT DE
CASTELL-PLATJA D'ARO
02
0308
Exp.
0403
Exp.
480

Secretaria
Publicitat oficial
11/99
Subministraments majors
36 i 38/99

Aprovada la licitació dels contractes
que s'especifiquen a l'annex, en la forma
prevista en l'art. 49 de la Llei de Contractes
de les Administracions en relació amb l'art.
270.2 de la Llei Municipal de Règim Local
i en el Plec de clàusules generals aplicables
als contractes de consultoria i assistència,
de serveis, de treballs específics i concrets
no habituals i de subministrament, s'anuncia l'obertura dels terminis per a presentar
les proposicions.
Anunci per a la licitació de
subministraments
1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de CastellPlatja d'Aro.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria
c) Núm. expedients: 36 i 38/99
2.- Objecte del Contracte:
a) Descripció de l'objecte:
- Exp.: 36/99:
- Adquisició de:
- Tres vehicles per a la Policia Local.
- Dos camions bolquet de 3500 kgrms
diesel.
- Un vehicle 4x4 model pick-up.
- Dues furgonetes tipus combi.
- Un vehicle utilitari.
- Condicions particulars:
- Els licitadors presentaran oferta dels
vehicles que es donen de baixa previstos a
la plica.
- Exp.: 38/99:
- Subministrament i muntatge d'un Castell d'Artifici per a la Revetlla de Sant Joan.
Termini d'execució:
- Exp.: 36/99: El fixarà el licitador en la
seva plica.
- Exp.: 38/99: A concretar (està prevista
la seva celebració per les dates de Sant
Joan).
3.- Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació:
a) Tramitació i procediment: Ordinària/obert
b) Forma: Concurs.

fixat pels licitadors en les seves pliques. Es
fixarà per preu unitari per la tipologia de
cada vehicle a subministrat.
- Exp. 38/99: 3.000.000.- ptes./
18.030'37 euros I.V.A. incl'òs.

sessió del Consell de Govern de 17 de
febrer de 1999 es convoca concurs per a la
redacció de projectes i contractació d'obra
de punts d'aigua amb hidrant a diversos
indrets del Ripollès.

5.- Garanties:
- Exp. 36/99: No se n'estableix.
- Exp. 38/99: Provisional: 2% del pressupost base de licitació.

I.- Objecte del concurs. Redacció de
projecte i contractació d'obra de construcció de punts d'aigua amb hidrant a diversos
indrets de la comarca del Ripollès.
2.- Forma d'adjudicació. Concurs, procediment obert.
3.- Preu màxim. El preu màxim per a la
redacció de projectes i.contractació de les
obres, és de quatre milions de pessetes, IVA
inclòs (4.000.000,-PTA.).
També anirà a càrrec del contractista:
-Obres d'accés.
-Obres de connexió a l'hidrant
4.- Requisits del projecte. El projecte a
redactar, s'haurà d'ajustar als requisits personals, documentals i de tràmit exigits pels
articles 12 a 33 del Decret 179/1995, de 13
de maig, al Reglament d'obres, activitats i
serveis del ens locals, al Plec tipus per à
redacció de projectes i direcció d'obres del
Consell Comarcal del Ripollès i a les condicions tècniques que figuren als annexos
número 1 i 2 del present plec i els emplaçaments de les obres seran els determinats en
l'informe "Dipòsits d'aigua a la comarca
del Ripollès", de maig de 1995, redactat
pels Serveis de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya. S'haurà d'incloure
també un estudi d'impacte ambiental, si és
el cas, que també anirà a càrrec del contractista.

6.- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Castell-Platja
d'Aro.
b) Domicili: Mossèn Cinto Verdaguer,
4
c) Localitat i codi postal: Castell-Platja
d'Aro- 17250
d) Telèfon: 972817284
e) Fax: 972825553
f) Correu electrònic: ajuntament@platjadaro.com
g) Data límit d'obtenció de documents i
informació: Fins a la data de presentació de
proposicions.
7.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 26 dies
comptadors des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el B.O.P.
b) Documentació a presentar: La prevista en el plec.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro.
d) Admissió de variants: No.
8.- Obertura d'ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Castell'Platja
d'Aro.
b) Data: A les 13:00 hores del dia
hàbils següent al de la finalització del termini de presentació de proposicions.
9.- D'altres informacions:
- Els plecs de prescripcions tècniques i
administratives pot ser consultat en l'adreça
d'internet: www.platjadaro.com
10.- Despeses dels anuncis:
A càrrec de l'adjudicatari.
Castell-Platja d'Aro, divendres, 15 de
març de 1999.— El Secretari acctal. Signat:
Àngel Pérez i Pérez. Davant meu,
l'Alcalde-President. Signat: Joan Giraut i
Cot.

3.069
CONSELL COMARCAL
DEL RIPOLLÈS
Anunci

4.- Pressupost base de la licitació:
- Exp. 36/99: El preu del contracte serà

En execució de l'acord adoptat en la

5.- Terminis de les prestacions del contracte. L'avantprojecte de les obres haurà de
presentar-se al Consell Comarcal del
Ripollès per a supervisió, en termini no
superior a trenta dies a comptar de
l'endemà de la comunicació de l'adjudicació del concurs.
El projecte haurà de presentar-se en termini no superior a trenta dies a comptar des
de l'endemà de la data de la comunicació
del resultat de la supervisió.
Les obres hauran d'estar totalment executades el 30 de juliol de 1999.
6.- Ofertes. Es presentaran en dos
sobres o pliques tancades a la Secretaria del
Consell Comarcal del Ripollès en el termini
de vint-i-sis dies naturals, comptats des de
l'endemà de la data de publicació de l'últim
anunci, entre les 10 i les 14 hores de dilluns
a divendres. Si l'últim dia hàbil de presentació d'ofertes fos festiu o dissabte, és prorrogaria el termini fins al dia hàbil següent.
A l'anvers del sobre o plica número I
hi figurarà la inscripció següent: "OFERTA
PER AL CONCURS DE REDACCIÓ DE
PROJECTES
I
CONTRACTACIÓ
D'OBRA DE PUNTS D'AIGUA AMB
HIDRANT." I contindrà la documentació
següent:
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a) Declaració en la qual el licitador
afirmi, sota la seva responsabilitat, que no
es troba en cap circumstància o causa
d'incapacitat o incompatibilitat previstes a
l'article 20 de la Llei 13/1995, de 18 de
maig.
b) Còpia autenticada de l'escriptura de
constitució de la societat, modificació, si és
el cas, i poder autoritzat per notari i validat
per la Secretaria del Consell Comarcal del
Ripollès.
c) Fotocòpia del DNI del presentador
de la proposta i poder autoritzat per notari i
validat per la Secretaria de la corporació, si
actua per apoderament.
d) Certificacions expedides pels organismes corresponents conforme l'ofertent
està al corrent de les seves obligacions de
pagament amb la Tresoreria de la Seguretat
Social i Hisenda.
A l'anvers del sobre o plica número 2
hi figurarà la inscripció següent: "OFERTA
PER AL CONCURS DE REDACCIÓ DE
PROJECTES
I
CONTRACTACIÓ
D'OBRA DE PUNTS D'AIGUA AMB
HIDRANT" I contindrà la documentació
següent:
Oferta d'acord al model següent: •
"Sr./Sra. (nom i cognoms), amb DNI
número
expedit a
amb domicili
a
EXPOSA: Que actua en nom propi ( o

en representació de
) i assabentat/da
del Plec de condicions que regeix el concurs de redacció de projectes i contractació d'obra de pous d'aigua amb hidrant a
diversos indrets de la comarca del
Ripollès, els accepto de manera expressa i
total i,
DEMANA: I. Prendre part en el concurs, oferint la realització de projectes tècnics i d'execució de les obres dels punts
d'aigua següent:
-Santigosa, St. Joan de les Abadesses.
-Llaers, Ripoll.
-El Sitjar, Camprodon.
pel preu de QUATRE MILIONS DE
PESSETES, IVA INCLÒS ( 4.000.000,PTA.).
2. Designar com a redactor del projecte, al Sr./Sra.....(noms i cognoms), de
professió...(especificació de la titulació
professional), col·legiat número
ES COMPROMET A: La realització
de les prestacions ofertades en els terminis
següents:
-Presentació de l'avantprojecte de les
obres a supervisió, en termini nó superior
a trenta dies a comptar de l'endemà de la
comunicació de l'adjudicació del concurs.
-Presentació del projecte en el termini

de no superior a trenta dies a comptar des
de l'endemà de la data de la comunicació
del resultat de la supervisió.
-Executar les obres abans del 30 de
juliol de 1999.
(Lloc, data i signatura)
7.- Obertura de pliques. A les 12 hores
del primer dia hàbil següent a la finalització
del termini de presentació d'ofertes, la
Mesa de Contractació procedirà a realitzar
l'obertura de les pliques presentades, en un
acte públic.
8.- Criteris de valoració de les ofertes.
Per a comparar les diferents ofertes d'un
mateix licitador o de diversos licitadors, es
valoraran particularment els elements
següents:
-Qualitat de l'obra ofertada.
-Característiques tècniques del material
emprat.
-Experiència de l'empresa en obres
similars.
-Menor termini d'execució.
-Major termini de garantia.
En cap cas es valorarà el menor preu.
9.- Òrgan de contractació: Consell de
Govern del Consell Comarcal del Ripollès.
10.- Garanties. Definitiva: 160.000 pessetes.
Ripoll, 4 de març de 1999.— El President. Signat: Jaume Vilarrasa i Batchelli.

2.990
CONSELL COMARCAL
DEL PLA DE L'ESTANY
Servei de Gestió Tributària i Recaptació
Edicte
Per resolució de presidència d'aquest Consell Comarcal, en data 10 de març de 1999 s'han aprovat els padrons dels tributs municipals
que es diran per a l'exercici de 1999, corresponents als ajuntaments que s'indiquen.
Resten exposats al públic, a les oficines del Servei de recaptació d'aquest Consell Comarcal (Pg. Indústria, 19 de Banyoles), i a la secretaria dels corresponents municipis, als efectes de notificació col·lectiva, per tal que puguin ser consultats i formular, si es creu pertinent, la
interposició de recurs de reposició a què es refereix l'article 108 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, davant la Presidència d'aquest Consell Comarcal, dins un termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP.
Es fa saber, també a tots els contribuents afectats, que es posaran al cobrament aquests tributs que s'indiquen per cada ajuntament i
efectuar el pagament en els municipis que s'indiquen.
Transcorregut el període indicat de caràcter voluntari sense fer el pagament, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment
amb el corresponent recàrrec, i si s'escau, els interessos de demora i les costes que s'originin.
CALENDARI DEL CONTRIBUENT:
Període de pagament: Del 1.6 de març al 15 de maig de 1999.
Lloc de pagament:
Rebuts no domiciliats: En qualsevol oficina de la Caixa de Girona, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, i qualsevol Caixa de la
Federació Catalana de Caixes d'Estalvis presentant el tríptic que rebreu en el vostre domicili.
Rebuts domiciliats: Us seran carregats als comptes bancaris assignats el dia 10 de maig de 1999.
Per a qualsevol aclariment adreceu-vos al Servei de Gestió Tributària i Recaptació del Consell Comarcal, Passeig de la Indústria, 19
de Banyoles 17820. Tel. 972 57.35.50.
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AJUNTAMENT

TRIBUTS

CAMÓS

IVTM
ESCOMBRARIES

CORNELLÀ DEL TERRI

IVTM
ESCOMBRARIES
CEMENTIRI

CRESPIÀ

IVTM

y

ESPONELLÀ

IVTM
ESCOMBRARIES

FONTCOBERTA

IVTM
ESCOMBRARIES
CEMENTIRI

PALOL DE REVARDIT

IVTM
ESCOMBRARIES
CEMENTIRI

PORQUERES

IVTM
ESCOMBRARIES

SERINYÀ

IVTM
ESCOMBRARIES
CLAVAGUERAM

ST.MIQUEL CAMPMAJOR

IVTM
ESCOMBRARIES

VILADEMULS

IVTM
ESCOMBRARIES

DIES DE COBRAMENT
AL MATEIX MUNICIPI

Lloc : Ajuntament
Dia: 29.03.99
Hora: de 16 a 20 h.

Lloc. Ajuntament
Dia: 8.04.99
Hora: de 17,30 a 19 in.

Banyoles, 10 de març de 1999.— El Gerent. Signat: Conrad Fargas i Clara. Vistiplau, El President.

2.991
CONSORCI
SERVEI DE RECAPTACIÓ
CERDANYA-RIPOLLÈS
Anunci
Eduard Ruiz i Fonté, Recaptador del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès,
Fa saber: que no s'han pogut notificar als subjectes passius següents les respectives providències de constreny i ment dictades davant de
l'impagament en període voluntari de diferents deutes tributaris i d'altres ingressos de dret públic del/s Ajuntament/s que és detalla/en:
AJUNTAMENT: PUIGCERDÀ
Subjecte passiu

Núm. expedient

Exercici/s

Import

AERÒBIC GYM SCP
ALART MANAUT PASCUALA
ALART REBÉS JUAN
ALART SALVADO INÉS
ALCOBERRO BERTOMEU CELIA

9820000001
9814000637
9702000405
9814000638
9871000022

1998
1998
1994-98
1997-98
1997-98

45.463.12.402.34.760.18.801.10.000.-
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Subjecte passiu

Núm. expedient

Exercici/s

ALEGRE iVIIÑARRO, JACINTA
ALEMANY LUIS JUAN iVlIQUEL
ALISMARGALLJUAN
ALMIRALL BELLIDO MARTA
AMOR JIMÉNEZ EMILIO LUIS
ANDREU SANTAMARÍA CB
ANGLADA BAU MARTA
ANGLADA MIR JUAN ANTONIO
ANROESA CERDANYA SL
ANTONIO PEDROSA Y OTRO SC
ARIAS MANGAS JESÚS M
AUBIÑA BASTIDA MODESTA
BACHILLER DONCEL FCO JAVIER
BAGARÍA B A G A R Í A JUAN
BALLESTER FUSTE JOAQUÍN
BAÑERAS SANZ IGNACIO
BAQUE BORDANOVA SALVADOR
BAR RESTAURANT SANT JORDI
BARBEITO GARCIA CARLOS
BARNEOBO BECHARI CHARLES
BATALLA GARCIA CIRÍACO
BATLLE FLORENZA JUAN
BEELLA CUMBRIU JAIME
BIELÉVELD BOLTES ALBERTO
BLANCO ARIAS MARIA ANGELES
BLANCO BATCHILLI MARIA ANGELA
BLASI VILAVENDRELL MERCEDES
BULUB s e

9801000045
9802002076
9802001345
98020021íí
9820000123
9520000027
9802002163
9814000763
9720000135
982000í270
9801000í55
9814000879
9505000180
9801000210
9801000223
9714000500
9818000389
9801000244
9820000182
9802002310
9110000229
987í000105
9801000286
9801000343
9801000350
9802002446
9802002456
9802000908
987í000í89
980ÍÓ00461
9802000583
9801000491
9820000272
9520000162
98Í400Í619
9801000580
9872000028
9672000019
9520000267
9801001038
9701001087
9893000554
980í00í244
9820000523
9802003318
9802001011
9802000040
9801001282
9802003345
980í001284
9893000797
980í001295
9814002689
9802003368
980200340í
9802003442
9802003454
9893000867
9814002979
9820000601
9801001521
9801001546
9801001547
9801001567
9802003581.

1998
1998
1998
1998
Í998
1993-95
Í998
1998
1997
1998
1998
1997-98
1995
1992-98
1996-98
1997
1998
1995-98
1996-98
1995-98
1989-91
1994-98
1993-98
1995-98
1997-98
1995-98
1995-98
1997-98
1997-98
1990-98
1996-98
1996-98
1995-98
1993-95
1996-98
1996-98
1998
1993-96
1993-95
1995-98
1997
1998
1995-98
1995-98
1995-98
1996-98
1998
1996-98
1996-98
1996-98
1998
1996-98
1991-98
1998
1998
1995-98
1997-98
1998
Í998
1994-98
1996-98
1997-98
1997-98
1998
1998

CABANA GENOVEVA VDA BAYO
CALVO MOLINA MARIA ANTONIA
CAMPS COSP CARLOS
CANO LÓPEZ GONZALO
CANO MUNILLA JOSÉ EUGENIO
CARBONELL COSP MARTI
CARMONA GUERRERO DANIEL
CARULLA NAUDI PEDRO
CASTRO FERNANDEZ JOSÉ M
CID MOVILLA SAMUEL
COSTA RIU SL
DELORME JACQUES
DURAN SIN JOSEFA
ESCABIA LLOMBART FERRAN
FERNANDEZ A.E HIJO
FERNANDEZ AÑEL JOSÉ
FERNANDEZ CARDOS CATALINA
FERNANDEZ GARCIA ANTONIO
FERNANDEZ HIPÓLITO ANTONIO
FERNANDEZ NAVARRO LEONOR
FERNANDEZ PACHA M.CARMEN
FERNANDEZ PASCUAL LAURA
FERNANDEZ RODRÍGUEZ JOSÉ
FERNANDEZ SÁNCHEZ MELCHOR
FERRER MARTI JOAQUÍN
FERRER MORA JUAN
FLORES NEÍLA TOMAS
FORMENT FRANCESC
FORNELL CAMAPOSADA ROSALÍA
FUSTES CLADELLAS SL
GARCÍA-ABRIL DEL CAMPO ÍMMA
GARCÍA PÉREZ FCO JAVIER
GARCIA PIRIZ MANUEL
GARCIA SIMEÓN DANIEL
GARCÍA TABOADA MARÍA LUISA
GARRIGA LOZANO FÉLIX
GARROGO MARTIN MONTSERRAT ,
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9.145.9.950.16.200.9.950.35.397.121.710.9.950.30.505.85.984.11.880.15.561.33.405.6.804.10.396.22.113.25.631.15.560.10.710.85.265.45.013.14.641.12.275.41.107.61.047.14.742.64.400.64.400.40.020.10.000.64.696.6.615.22.113.90.863.29.260.94.562.8.326.36.000.66.700.215.839.57.834.9.145.3.000.35.877.102.543.39.540.32.700.27.531.44.226.159.640.22.113.24.000.4.914.19.402.9.950.9.950.39.540.74.650.9.000.6.192.106.696.22.113.14.742.14.742.955.13.700.-
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Subjecte passiu
GERMANS RUIZ CRUZADO CB
GIRONES PONT JOSEP
GONZALO CASO FIDEL ALFONSO
GORINA GORGOLI FIDEL
GRUP INVERSOR BARCELONA SA
GUILLEM CLAPES JAUME
HARVEY REVIS PETER
HERNÁNDEZ FERRER M.JOSE
HIGUERO MORENO RAMON
HIJOSA ORTEGA MARIA EMILIA
HUGUET BETORET ROBERTO
INFERLLOP SL
INTERCA SA
ISERN CREUS SC
JIMÉNEZ DÍAZ ALFONSO
LABORDA BURGÈS JACINTO
LAGO LADOGA SL
LECHUGA CAMPILLO ANTONIO
LÓPEZ MATEOS JULIANA
LÓPEZ REBULL MERCEDES
LORA MIRANDA MANUELA
LORENTE LÓPEZ ANA DOLORES
LORENTE TIBAU RAMON FERNANDO
LUANKAL SCP
LLOBET JOLIS ANNA MARIA
LLOPART PUIG ANTONIA
MALLORQUÍN MUNDET LUIS
MAPISA SC
MARCELINO MASO CB
MARGINET ANTON ANTONIA
MARTIN GAGO ANA MARIA
MARTÍNEZ FERNANDEZ DIEGO
MARTOS GODOY MANUEL
MASIP PARES JORDI
MATEO NAVARRO EMILIO
MEDINA GARCIA JOSEFA
MEYA PALAU ESTEBAN
MIGÓLA SENGENBERGER GUSTAVO
MONJE CABANILLAS GRACIELA
MONTGALLARD DEL CASTILLO FCO
MORENO NAVARRETE PEDRO
MORER RAMON FRANCISCO
MUÑOZ SORIANO GABRIEL
NOGUERA CASALS RAMON
OLIVARES GÓMEZ RENE ANTONIO
OLIVELLA TOMAS CARMEL
ORONSAY INVESTMENTS LTD
ORTEGA MARÍN TEODORO
ORTIZ LEDESMA ANDRÉS
PADREN JUBES LUIS
PALACIOS GARCIA JUAN
PALAU RIU FRANCISCO
PARES CASANOVA PEDRO M
PÀRKINGS DE LA CERDANYA SA
PASTO VILANOVA JAVIER
PEDRERO SERRANO JUAN FCO
PELES ARGENTE DAVID
PELLEGRERO CHAMORRO M PILAR
PÉREZ FERNANDEZ JOSÉ
PÉREZ FREITAS ILDEFONSO
PÉREZ PALLARES FRANCISCO
PÉREZ ROMAN SUSANA
PERICAS PAGES JAIME M
PIQUERAS FERNANDEZ M TERESA
PLAZA GONZÁLEZ JULIO

B. 0. P. de Girona núm. 38 - 27 de març de 1999

Núm. expedient
9801001593
9702001868
9893002713
9814003187
9814003246
9263150770
9602002317
9802003785
-9820000687
9601001688
9802003807
9818000404
9814003542
9801001861
9801001876
9801001920
9815000157
' 9814003689
9801002043
9814003820
9802004086
9801002070
9801002071
9820000799
9801002006
9814003753
9820000806
9820000059
9720000801
9801002126
9801002184
9520001057
9801002226
9814004070
9802004257
9801002269
9263150400
9820001310
9802004357
9620001218
9801002397
9814004338
9801002500
9802004514
9801002603
9801002605
9820001818
9818000161
9820000906
9814004590
9801002666
9702002769
9801002706
9802004652
9814004718
9801002739
9814004748
9801002750
9801002796
9801002798
9820001378
9801002827
9814004780
9620000817
9801002871

Exercici/s
1997-98
1996-97
1996-98
1998
1997-98
1992
1996
1998
1997-98
1996
1998
1998
1998
1996-98
1995-98
1995-98
1998
1998
1994-98
1996-98
1995-98
1997-98
1995-98
1997-98
1993-98
1998
1996-98
1998
1997
1998
1998
1995
1995-98
1991-98
1998
1996-98
1992
1998
1998
1996
1996-98
1997-98
1997-98
1996-98
1996-98
1997-98
1997-98
1998
1996-98
1998
1991-98
1997
1998
1997-98
1997-98
1997-98
1997-98
1998
1997-98
1996-98
1998
1996-98
1998
1996
1996
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Import
36.036.19.250.49.683.26.916.161.335.49.490.10.600.9.950.55.062.7.371.16.210.69.063.49.660.18.290.28.917.28.917.18.626.40.100.35.437.79.367.64.400.14.742.163.944.47.874.72.512.8.421.53.687.12.296.12.038.14.742.15.561.26.600.28.917.178.133.17.600.22.113.42.485.35.780.9.950.23.695.22.113.132.574.14.059.103.512.• 22.133.5.460.47.300.290.077.64.230.121.249.51.223.9.950.22.522.32.420.65.735.31.122.121.178.7.371.14.742.22.113.13.766.22.113.53.321.8.227.46.683.-
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Subjecte passiu

Núm. expedient

Exercici/s

PETTOELLO ALEJANDRO CARLOS
QUINTANA ROMERA ISIDRO
REYES CASTRO MAGDALENA
RUIZ LÓPEZ INOCENCIA
RUSIÑOL GÓMEZ ÀNGEL
RUSIÑOL GÓMEZ MONTSERRAT
SOLANO RUEDA JOSÉ
BIEL IBAÑEZ VALENTÍN
BOMBARDO NAVINES JOSÉ
CARRERA CANDI FRANCISCO
CASAS LANOLLA JOSÉ
CASTRO DELGADO JUAN JOSÉ
CEDICSL
CAZAS MARTIN JOSEP MANEL
GERETANA EMPRESA CONSTRUCCIÓ
CERNADAS MOURELLE JOSÉ O
CERNADAS VILAS JOSÉ ANTONIO
CERVERA MARTÍNEZ M CRISTINA
CID CASAS MANUEL
CIDECSL
CLIMENT CAMPILLOS ÀNGEL
COCH TULA ELISA
COLOCACIONS DE PIEDA Y CONSTR
CONDE BALTAR FÈLIX
COOP.AGROPECUARIA CERDANYA
CONSTRUCCIONES AMADEO FITO
CORTES GARCIA JOSÉ
COTXET VIDAL LUISA
CURRIU SÁNCHEZ JUAN
CURTO CUESTA MIGUEL ÀNGEL
DESCAYRE LIVERMORE TANIA
DOMÈNECH GARCIA RAMON
DUBASIN BENDICTE MARCELLE
DUBOURG DE SILVESTRE
ESQUERRER CHECA FIDEL
ESTEBAN ALTARRIBA JUAN
ESTRADA DOMÍNGUEZ ANTONIO
DOÑA MÁRQUEZ ALFONSO

9893980286
9893980472
9893980170
9893980110
9893980148
9893980184
9893980418
9893970042
9802002480
9502004092
9802002783
9820000311
9820000317
9802001453
9801000725
9801000728
9820000340
9610004796
9801000741
9801000746
9801000759
9871000292
9820000355
9820000370
9820000385
9701000806
9801000877
9871000325
9871000338
9801000981
9801001039
9720001288
9801001101
9614001683
980I00II44
9814002516
9720001272
9802001586

1997-98
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1996-98
1998
1993-94
1997-98
1997-98
1995-98
1993-98
1993-97-98
1994-98
1998
1996-97
1994-98
1998
1991-98
1993-98
1998
1995-98
1995-98
1996-97
1993-98
1997-98
1997-98
1995-98
1998
1997-98
1998
1995-96
1995-98
1995-98
19971998

Subjecte passiu

Núm. expedient

Exercici/s

VALLARAN SL

9814000113

1993-98

Import
135.460.3.000.3.000.6.000.9.000.3.000.4.800.28.113.9.950.15.125.19.900.117.495.416.687.24.540.22.490.75.424:6.884.6.780.41.170.9.145.52.177.21.330.55.062.109.193.583.036.75.670.46.777.10.000.10.000.28.224.7.371.-

21.14L7.37!.5.738.89.964.13.451.27.531.13.700.-

AJUNTAMENT: FONTANALS DE CERDANYA
Import
178.458.-

En virtut del que disposen els articles 105.6 i 126.4 de la Llei 230/63, de 28 de desembre, general tributària, segons la redacció aprovada per l'article 28. u. de la Llei 66/97 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, i l'article 103.3.II del
Reglament general de recaptació, els subjectes passius a dalt relacionats, o els seus representants legals, hauran de comparèixer davant
d'aquesta Oficina de Recaptació (c/ Indústria 27 baixos 17500 Ripoll, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) en el termini de deu dies
comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, per tal de rebre la notificació esmentada. Un cop transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació és considerarà efectuada a tots els efectes legals, i se'l/s tindrà per notificat/s de totes les succesives diligencias fins a la finalització del procediment, sense perjudici del dret que li asisteix de comparèixer.
Ripoll, 8 de març de 1999
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3.126
CONSORCI
SERVEI DE RECAPTACIÓ
CERDANYA-RIPOLLÈS
Anunci de compareixença
Eduard Ruiz i Fonté, Recaptador del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripoliès,
Fa saber: que no s'iian pogut notificar als subjectes passius següents les respectives providències de constrenyiment dictades davant de
l'impagament en període voluntari de diferents deutes tributaris i d'altres ingressos de dret públic del/s Ajuntament/s que és detalla/en:
AJUNTAMENT: ALP
SUBJECTE PASSIU

N U M . EXPEDIENT

NIF

BRAVO NAVARRO, MARCELINO
BROUHUILET BOUSQUETS, PAUL
ELICHA, DAVID
FONT CONSTANTÍ, JORDI

9802003125
9814000971
9884000012
9814001631

99999999
12400674
X1802732S
36223673F

SUBJECTE PASSIU

NUM. EXPEDIENT

NIF

PROMOCIONS PROMIC FREIXAS SL

9836000073

B61178919

SUBJECTE PASSIU

N U M . EXPEDIENT

NIF

ARANDA MÁRQUEZ CRISTÓBAL
BERTRAN SOLER, JORDI
BLANCH OLMO MONTSERRAT
CASAS PUIG, JOSEP
CLARET GRATACÒS, MARC
FERRER SOLER MANUEL
HERRERA VELADO JULIA
IBAÑEZ RODRÍGUEZ MIGUEL
ITACA 2000 SL
LA VENTAFOCS
LARA LÓPEZ MARIA CELIA
LÓPEZ MARTIN, JORGE
LLORENS MONCANUT, FRANCISCO
MAILLET DE WEINGART, RITA SARA
MARTIN DEL HOYO, ANTONIO
MARTÍNEZ OLIVERA, PABLO
MASARDO BONADA PEDRO
MASDÉU DÉLOS JUAN
MASO GRAU, PEDRO

9801000041
9814000221
9801000123
9801000213
9801000261
9814000816
9802000766
9801000634
9814001109
9702002111
9702000840
9701000698
9752000607
9801000758
9801000800
9801000806
9802001010
9652001909
9801000826

46544315
86025156G
99999999
40601548
40602048X
37227118
46545660P
29863009
B1736207
G17366014
33881567Z
33395087
99999999
99999999
18442470
46121982
40255343F
40601226Q
40602733

SUBJECTE PASSIU

NUM. EXPEDIENT

NIF

SAFRANEK ARNOUTS, EUGENIA

9814000786

99999999

SUBJECTE PASSIU

NUM. EXPEDIENT

NIF

FUSTE BAONE, RICARD
PROMOCIONES TADI 92 SL

9802000794
9818000232

99999999
B60096021

EXERCICIS
1996-1998
1998
1996-1998
1997-1998

AJUNTAMENT: CAMPDEVÀNOL
EXERCICIS
1997-1998

AJUNTAMENT: CAMPRODON
EXERCICIS
1997-1998
1996-1998
1996-1998
1996-1998
1997-1998
1996-1998
1997-1998
1997-1998
1997-1998
1996-1997
1997
1994-1997
1993-1997
1998
1998
1994-1998
1997-1998
1996
1997-1998

AJUNTAMENT: GUILS DE CERDANYA
EXERCICIS
1996-1998

AJUNTAMENT: LLÍVIA
EXERCICIS
1995-1998
1997-1998
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AJUNTAMENT: OGASSA
SUBJECTE PASSIU

NUM. EXPEDIENT

NIF

MALDONADO MIGUEL PEDRO

9887Ò00006

3899353IK

SUBJECTE PASSIU

NUM. EXPEDIENT

NIF

CARBÓ GOROSALBEL, JOSEP

9852000008

99999999

EXERCICIS
1998

AJUNTAMENT: PARDINES
EXERCICIS
1995-1998

AJUNTAMENT: PUIGCERDÀ
SUBJECTE PASSIU
CIS

NUM. EXPEDIENT

NIF

AROBES CALZADILLA,,VICTORIA
BARRIS OMS, MARIA ÀNGELS
BICARDI ARMENGOL, ENRIQUE
BLASCO ARGILES, CECILIO
BOLEA SERRATS SCP
BONET DE FERRER, JORDI LLUÍS
BOSQUE GARCIA, MONTSERRAT
BOULEAU, ISABELLE
BRUNET MATEU, ANTONIO
CABRINETTYS BAR SL
CONDE BALTAR, FÈLIX
DOMINGO GAVAÑACH, VALENTÍN
FERNANDEZ DOMÍNGUEZ MA.TERESA
GARRIDO FUENTES, JOSÉ
GÓMEZ LOBO, FRANCISCO
MASCARAQUE CARNICERO, EMILIO
MATA PASTOR, MA. ANGELES
MONTERO FERNANDEZ, SERVANDO
PIERA TRIUS, GUSTAVO
PUIG DEU, SANTIAGO
QUITANA ROMERA ISIDRO
REHYCO SA
RIUS CODINA DE TRESERRAS,CAMEN
RODRÍGUEZ FERNANDEZ, JOSÉ MANUEL
RODRÍGUEZ GÓMEZ, JOSÉ
RONCO SASTRE JOSÉ LUIS
SAGNIER MUÑOZ, ALVARO
SALA FALGUERAS, ENRIC
SALA ROCA, LUIS
SALTOR SOLER LUIS OCTAVIO
SUAREZ GARBO, WENCESLAO
VERNS SA

9709000150
9814001026
9801000336
9802002452
9802001344
9893980189
9814001376
9820001345
9801000411
9702000900
9820000370
9871000371
9507001232
9801001559
9801001665
9801002239
9893980183
9801002358
9818000299
9716004397
9893980472
9814005181
9814005285
9893980430
9801003128
9801003210
9871000975
9814005490
9814005495
9814005516
9818000240
9814006194

9588525D
37251490T
40541529G
99999999
G17557455
77285165
39011249
X2143783E
40540652R
99999999
34577432Z
40544642N
99999999
34907125W
08717886N
70314334E
38107367
767079IG
38476061
46122039
30013220Z
A6019068
T0000167
34981903
34959213H
40556829D
36440352A
37256894E
37024121D
37835073G
37723126K
A17116856

SUBJECTE PASSIU

N U M . EXPEDIENT

NIF

ABELLÓ VERA, JOSÉ LUIS
CAMPOS SÁNCHEZ, JUAN
CAÑERO SOLO PERE
CARBONELL PEIRIS , MARIA
CARTAÑA FERRAN, JUAN MARIA
COSTA TUBAU, JUAN
MARTIN CREIXANS, CARLES .
DELGADO DURAN, ANTONIO
FREIRÉ FRANCO MARIA JOSÉ
LÓPEZ CASTILLO, JOSÉ

9802010000
9801000136
9702000202
9802000209
9801000189
9818000225
9801000317
9601000334
9801000445
9801000550

99999999
39291316
99999999
40583418
39665838
40583243L
40552589
30025014
35307289
27005503F

EXERCÍ1993-1997
1998
1992-1998
. 1995-1998
1998
1998
1998
- 1998
1998
1996-1997
1995-1998
1998
1998
1995-1998
1996-1998
1998
1997-1998
1997-1998
1988
1997
1998
1996-1998
1993-1998
1998
1996-1998
1995-1998
1997-1998
1998
1997-1998
1992-1998
1998
1992-1998

AJUNTAMENT: RIBES DE FRESER
EXERCICIS
1997-1998
1998
1997
1998
1996-1998
1998
1992-1998
1992-1996
1998
1998
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SUBJECTE PASSIU

N U M . EXPEDIENT

LÓPEZ GÓMEZ, PURIFICACIÓN
PÉREZ DELGADO, MANUEL
SALES COMAS, ROSA MARIA
VILAMALA COMA, MA.ANGELS

9614000672
9801000767
9818000368
9405001186

NIF

EXERCICIS

38241I54E
40557166
46318144
• 78022512

1996
1991-1998
1998
1994

AJUNTAMENT: RIPOLL
SUBJECTE PASSIU

N U M . EXPEDIENT

NIF

CASANOVAS GRAU JOSÉ SA
CONTRERAS FAR:RAS,RAFAEL
COSTA PÉREZ, JULIA
DEL ÀNGEL GARCIA JOSÉ MIGUEL
DISTRIBUCIONES CIALTER SL
GERMANS JOVER SA
JIMÉNEZ VDA PUJOLAR JOSEFINA
KHYYAT SAID
MARONDO CATALÁN, JOSÉ

9802005151
9814980008
9701986317
9818000022
9801001730
9801002510
9560960162
9801002963
9716989271

A08919342
43626645S
90001817B
78020347T
B17252487
Al 7162579
99999999
X1408515
40268578V

SUBJECTE PASSIU

N U M . EXPEDIENT

NIF

BRUGUE BARBADO, ANTONI
CABANES GRABULOSA JOSEP
GONZÁLEZ BORRAS, JULIO
MASMITJÀ FÀBREGA, CONSOL
PERALTA MARTÍNEZ SUSANNA .
VEYN RODRÍGUEZ, HUGO JORGE

9852000201
9893000420
9802001224
9893000403
9893000471
9893000391

40602937W
436279 IOS
00101320M
43625575A
78022480V
52426839

SUBJECTE PASSIU

NUM. EXPEDIENT

NIF

PÉREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS

9820000035

35039545B

EXERCICIS
1997-1998
1992-1998
1997
1996-1998
1994-1998
1993-1998
1996
1997-1998
1997

AJUNTAMENT: SANT JOAN DE LES ABADESSES
EXERCICIS
1996-1998
1998
1997-1998
1998-1998
1995-1998
1998

AJUNTAMENT: SETCASES
EXERCICIS
1998

En virtut del que disposen els articles 105.6 i 126.4 de la Llei 230/63, de 28 de desembre, general tributària, segons la redacció aprovada per l'article 28. u. de la Llei 66/97 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, i l'article 103.3.11 del
Reglament general de recaptació, els subjectes passius a dalt relacionats, o els seus representants legals, hauran de comparèixer davant
d'aquesta Oficina de Recaptació (c/ Indústria 27 baixos 17500 Ripoll, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) en el termini de deu dies
comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, per tal de rebre la notificació esmentada. Un cop transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació és considerarà efectuada a tots els efectes legals, i se'l/s tindrà per notifícat/s de totes les succesives diligencias fins a la finalització del procediment, sense perjudici del dret que li asisteix de comparèixer.
Ripoll, 16 de març de 1999,

3.247
AJUNTAMENT DE
DAS
Anunci
Aprovada inicialment per aquest Ajun-

tament la modificació puntual del Pla General referent a les determinacions del Pla
d'Ordenació de Tartera, s'exposa al públic
a les oficines municipals pel termini d'un
mes als efectes del seu examen i presentació de reclamacions en el seu cas.
D'acord amb l'art. 40 del Decret Legis-

latiu 1/1990, s'ha acordat la suspensió de
l'atorgament de llicència pel plac d'un any,
en l'àmbit de la modificació, per aquelles
actuacions que amparades amb el planejament vigent no siguin conformes a la present modificació.
Das, 16 de març de 1999.— L'Alcalde.
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3.076
AJUNTAMENT DE
L'ESCALA

Espinelves, 3 de març de 1999.—
L'Alcaldessa. Signat: M". Dolors Rovira i
Castells.

Edicte
Aprovades inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària de data
12 de març de 1999 les modificacions de
les Ordenances Fiscals i Preus Públics per a
l'exercici 1999 -d'acord amb allò que disposa la Llei 50/1998 de Mesures Fiscals,
Administratives i d'Ordre Social per a
1999- s'exposen al públic per un període de
30 dies, segons estableix l'article 17 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, durant els
quals els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que
estimin pertinents.
En el supòsit que no es presenti cap
reclamació, l'acord d'aprovació inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat
d'adoptar-ne un de nou.
L'Escala, 15 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Josep M. Guinart i Solà.

3.105
AJUNTAMENT
D'ESPINELVES
Edicte
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada ei dia 22-2-1999 aprovà els documents que s'indiquen. Pel present edicte se
sotmeten a tràmit d'inforrhació pública pels
terminis que s'expressen per tal que puguin
ser examinats i presentar-se les reclamacions, al·legacions i suggeriments que
s'estimin oportuns.
En el cas del Pressupost, si no es presenta cap reclamació s'entendrà aprovat
definitivament sense necessitat d'un nou
acord exprés, quina circumstància serà
declarada per Decret de l'Alcaldia.
a) Aprovació inicial del Pressupost
Genera! de la Corporació per a 1999 i la
Plantilla Orgànica. (20 dies).
b) Informe de la Comissió Especial de
Comptes sobre els Estats i Comptes Generals del Pressupost i annexos i justificants
dels mateixos amb la liquidació del Pressupost adjunta, corresponents a l'exercici de
1998. S'exposen els Estats i Comptes i tot
l'expedient i documentació ressenyada
completa. (20 dies).
Presentació de reclamacions: els 20 dies
d'exposició i els 8 dies següents.

3.109
AJUNTAMENT DE
FIGUERES
Àrea de Gestió 1.6
Anunci
L'Ajuntament en Ple, en la sessió del
dia 26 de febrer de 1999, ha aprovat el
plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l'adjudicació per
concurs obert del contracte de consultoria
i assistència per a la redacció del pla
Especial d'un parc amb equipaments a la
zona dels Oliveras.
1) Objecte: És objecte d'aquest contracte l'adjudicació per concurs obert del
contracte de consultoria i assistència per a
la redacció del Pla Especial d'un parc amb
equipaments a la zona dels Oliveras. Els
treballs objecte del contracte s'hauran
d'entregar a l'Ajuntament en el termini
màxim de tres (3) mesos des de la notificació de l'acord d'adjudicació del concurs.
2) Tramitació:
El contracte s'adjudicarà pel procediment de concurs obert.
3) Pressupost base de licitació:
El preu de licitació es fixa en la quantitat de 3.000.000 pessetes.
4) Garanties:
No s'exigeix garantia provisional. La
garantia definitiva que s'exigirà a l'adjudicatari serà la de 108.000 pessetes.
5) Obtenció de documentació i informació:
Copisteria Esteve (c/ Méndez Núñez,
núm. 19 - 17600 Figueres. Tel. 972
67.15,51).
6) Requisits específics del contractista:
De l'equip redactor, almenys un dels
membres haurà de tenir la titulació i
col·legiació d'arquitecte superior.
7) Presentació d'ofertes:
Fins a les 14 hores del 45è. natural a
comptar de l'endemà de l'última publicació de l'anunci àl DOGG i al BOP, si
l'últim dia de presentació és dissabte o
festiu, el termini conclou el dia primer dia
hàbil següent. La documentació a presentar és la prevista al plec de clàusules;
entre aquesta, memòria i documentació
gràfica.
,
Lloc de presentació de les pilques:

. Oficina de Contractació (2n. pis de la
Casa Consistorial, Plaça de l'Ajuntament
de Figueres, núm. 12 - 17600 Figueres.
Tel. 972 50.01.00).
Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.
8) Obertura de pliques:
Obertura del sobre número 1. L'efectuarà el Jurat a la sala de sessions de l'edifici de Serveis, situat a la Ronda Firal, de
Figueres, en acte no públic a les 8,15
hores del dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de proposicions, tret que aquest fos dissabte, cas en
què es realitzarà a la mateixa hora del primer dia hàbil següent.
Obertura dels sobres número 2 i 3.
L'efectuarà ef Jutjat en sessió pública a la
sala de sessions de l'edifici abans indicat,
en acte públic a les 11 hores del mateix
dia en e| que s'obrin els sobres núm. 1,
llevat que no fos possible per causa de
subsanado d'errors.
9) Despeses dels anuncis:
Les despeses de tramitació de l'expedient i anuncis aniran a càrrec de l'adjudicatari.
La qual cosa es fa pública pel general
coneixement.
Figueres, 4 de març de 1999.—
L'Alcalde-President. Signat: Joan Armangué i Ribas.

3.224
AJUNTAMENT DE
FIGUERES
Àrea de Gestió 1.6
Anunci

Ref.: Anunci Subhasta
En virtut de l'acord de l'Ajuntament Ple
de data 11 de març de 1999 s'ha aprovat
inicialment el Plec de Clàusules Administratives particulars per a la venda en pública
subhasta de setze parcel·les ubicades al sector del Pla Parcial Sant Isidre.
Informació pública
El Plec de Clàusules Administratives
s'exposarà a informació pública a l'oficina
de contractació (Ajuntament de Figueres;
Plaça de l'Ajuntament, número 12, 2n. pis.
Tel. 972 500 100, fax. 972 670 956), pel
termini de 15 (quinze) dies hàbils, a comptar a partir del dia següent hàbil al de la
darrera publicació d'aquest anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
Butlletí Oficial de la Província, als efectes
de reclamacions i al·legacions.
Presentació i proposicions
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Si no es presenten al·legacions ni
reclamacions al Plec de Clàusules, el termini per a la presentació de proposicions
serà de 40 dies naturals, comptats a partir
del dia següent al de la finalització del termini d'exposició al públic pel Plec, tret
que l'últim dia de presentació de proposicions fos dissabte o dia inhàbil, cas en el
qual conclourà el primer dia hàbil següent.
Les proposicions es presentaran en
dos sobres a l'oficina de contractació de la
Casa de la Vila )Plaça de l'Ajuntament,
número 12, 2n. pis. Tel. 972 500 100, fax
972 670 956), de les 9;00 a les 14:00
hores.
El sobre número 1 contindrà la relació
de documents que figuren en el corresponent plec de clàusules.
El sobre número 2 inclourà, per cada
un dels lots als quals el licitador opti, una
proposició econòmica segons el model
següent;
"En/Na
major d'edat,
que viu al carrer
núm
, de
la ciutat de
telèfon
,
amb DNI núm
, que actua
en nom propi (o en representació de
), assabentat de la venda mitjançant subhasta de dos lots de parcel·les
del sector del Pla parcial de Sant Isidre, de
Figueres, i del plec de clàusules administratives que refeix la venda, em comprometo a l'adquisició del lot número
, pel preu de
pessetes (en lletra i número), sense incloure
l'impost sobre el valor afegir, igualment al
meu càrrec, de conformitat amb el que
estableix el plec de clàusules administratives, que accepto en la seva integritat.
Declaro de forma expressa i responsable:
a) Que el licitador no es troba comprés en cap causa d'incapacitat ni incompatibilitat per a contractar, prevista a la
normativa vigent (art. 20 de la Llei
13/1995, de Contractes de les Administracions Públiques).
b) Que el licitador es troba al corrent
del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d'acord amb
l'establert a l'article 7 i 8 del R.D.
390/1996, d'l de març.
(Lloc, data i signatura del licitador)".
L'obertura dels sobre números 1,
tindrà lloc, en acte no públic, a la sala de
sessions de l'Ajuntament, a les 8' 15 hores
del dia hàbil següent al de l'acabament del
termini de presentació de proposicions,
tret que aquest fos dissabte, que es realitzarà a la mateixa hora del dia hàbil
següent.
L'obertura dels sobres número 2.
L'efectuarà la mesa de contractació a la
sala de sessions de l'Ajuntament en acte
públic a les 8'45 hores del mateix dia
abans indicat, llevat que no fos possible
per causa de subsanaciÓ d'errors.
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Relació dels lots de finques que es
posaran a la venda
Lot número 1.
Constitueixen aquest lot les següents
parcel·les del sector del Pla Parcial Sant
Isidre, de Figueres.
Parcel·la número 166, de 255 metres
quadrats.
Parcel·la 167 a 172, de 15r25 metres
cada parcel·la.
Parcel·la 173, de 225 metres quadrats.
Superficie total del lot: 1.387 metres
quadrats.
La finca es troba lliure de càrregues i
gravàmens, llevat de l'afecció del pagament de les despeses d'urbanització, tramitació del Pla Parcial i demés despeses
que legalment corresponguin en el 10%,
que se subdivideix com segueix: parcel·la
166, quota del 0'766%, parcel·la 167 a
171, quota del 0'561% cada una; parcel·la
173, quota del 0'793.
L'esmentat lot es troba inscrit al
Registre de Figueres, juntament amb el Iot
número 2, al llibre 435, tom 3.008, finca
número 23.244, foli 68.
El tipus de licitació, millorable a
l'alça, es fixa en la quantitat de
33.736.768 pessetes, sense incloure
l'Impost sobre el Valor Afegit.
Lot número 2.
Constitueixen aquest lot les següents
parcel·les:
Parcel·la número 174, de 255 metres
quadrats.
Parcel·la 175 a 180, de I51'25 m2
cada parcel·la.
Parcel·la 181, de 286 metres quadrats.
Superficie total del lot: 1.418'5 metres
quadrats.
La finca es troba lliure de càrregues i
gravàmens, llevat de l'afecció del pagament de les despeses d'urbanització, tramitació del Pla Parcial i demés despeses
que legalment corresponguin en el 10%,
que se subdivideix com segueix: parcel·la
174, quota del 0'870%, parcel·la 175 a
180, quota del 0'561% cada una; parcel·la
181, quota del 0'840%.
L'esmentat lot es troba inscrit al
Registre de Figueres, juntament amb el lot
número 1, al llibre 435, tom 3.008, finca
número 23.244, foli 68.
El tipus de licitació, millorable a
l'alça, es fixa en la quantitat de
35.973.886 pessetes, sense incloure
l'Impost sobre el Valor Afegit:
La qual cosa es fa pública pel general
coneixement.
Figueres, 15 de març de 1999.—
L'Alcalde-President. Signat: Joan Armangué i Ribas.

3.016
AJUNTAMENT DE
FORALLAC
Edicte
En Francesc Feliu Batllem amb NIF
40488255-K, ha sol·licitat llicència municipal per a la venda i exposició de ceràmica i antiguitats, ubicat a la ctra. de
Girona a Palamós, km. 27 a Vulpellac,
Forallac.
D'acord amb l'article 30 número 2
apartat a) del Reglament d'activitats
molestes, nocives, insalubres i perilloses
de 30 de novembre de 1961, s'ha obert
informació pública, durant el termini de
vint dies hàbils, perquè aquelles persones
que d'alguna manera es considerin afectades per causa de l'activitat que hom pretén establir, hi puguin fer les observacions
o al·legacions que creguin pertinents.
L'expedient es troba exhibit i pot
ésser consultat en hores d'oficina a la
Secretaria d'aquest Ajuntament.
Forallac, 5 de març de 1999.—
L'Alcalde-President. Signat: Josep Sala i
Leal.

3.017
AJUNTAMENT DE
FORALLAC
Edicte
En Josep Feliu Vilanova en representació de Ceràmica l'Alba S.L., ha sol·licitat llicència municipal per a la instal·lació
d'un taller de fabricació de ceràmica ubicat a la ctra. de Girona a Palamós, km. 27
a Vulpellac, Forallac.
D'acord amb l'article 30 número 2
apartat a) del Reglament d'activitats
molestes, nocives, insalubres i perilloses
de 30 de novembre de 1961, s'ha obert
informació pública, durant el termini de
vint dies hàbils, perquè aquelles persones
que d'alguna manera es considerin afectades per causa de l'activitat que hom pretén establir, hi puguin fer les observacions
o al·legacions que creguin pertinents.
L'expedient es troba exhibit i pot
ésser consultat en hores d'oficina a la
Secretaria d'aquest Ajuntament.
Forallac, 5 de març de 1999.—
L'Alcalde-President. Signat: Josep Sala i
Leal.

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 27/03/1999, n. 38, p. 52.

53

B. 0. P. de Girona núm. 38 - 27 de març de 1999

e

Vi

Vi
<ú

3
•o'

c

T3

O

g g g g o g g g g g g o o o o g g o o o o o g o g o

'5>
J

0^

OO 0 \ 0 \ 0 ^ 0 > 0 ^ O N O N O N O N O N O O O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O O O O
O N ON O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N

ON

O

NO

OO
ON

OO
ON

O

"^
—
c-i

( N vO

OO OO
ON ON

v£ju-) —
c/)

tr\

e '5
c/1

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

8 O8 O8 8
O

O

O

O O O N O N O O O N O N O N O N
ON O N O N O N O N O N ON ON

<N
(N
o

r^
r-i
¿d

O N NO O N

O
- ^

—
do

o
— —_
ÓÑ ÓÑ

-

^ £ 5 — - o o o o
V ~ í " ^ ^ - » 0 * ^ * ^

NO O N ^ O
Í7~; O
t - ^ r - - o \ ò N t N r - - ^ f n c K ò N \ o ( N d d Ò N N o c r N W - % ( M ò N ò N o t ^ o

OO OO OOO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON O N ON ON ON ON ON ON O N O N O N O N ON ON ON ON ON

V)

9J

ys

O

O
— O
O
0
Q
0
^
ç
>
0
0
0
— O
O
O
O
O
C
í
O
O
O
O
O
r
— r
l / ^ - - i r i W ^ l / - ^ l O l / ^ V ^ > 0 " ^ l / ^ V ~ i - - > ' ~ í > ^ U ^ * 0 0 - l l O U ^ U ^ » / ^ U ^ U ~ l — - — - - —

T3

ü

O

T3

re re
í2
c o
re
E
«
3
u • u" *
u
•a
'o o
T1
c
w
•o a.
-*
c/l
vn u a\
U~l
5 es c

*-*r-í

O

r^-rj-o-*

—

—

OO

i3

re
n

rn
O

?i' r*^
O
O

o5
(N

?1
C3

es — ^ - ( N ^ — O —

r*-l —
O
r^

—

m
O

^- -^
O
r^l

O

c
3
C

•o

u u
•a x>
i/i
o
u
u
T3
re
i: lO e
c u
re
•o u oc U
•u

r

re

o
•a

WJ

U
•a

^^ ;o

<u
o.
3
t/5

ílll
re w 4 Í
re c ^
o c *--

u
H wa
Z W
H Pi

SW
<! i-*
H«
5 to

'4>

^

I

1 "ò
i re

4>
T)

z z z
UJ

re

UJ

2

2

y

<<<

02
0
•X.

't/3
o

H
Z

i ^ § •i ^^^

02
0

02
0
3:

0
02
cu

<

0
02
cu

0
02
cu

C3
U

0

X
i-

S

•? 5^ •?

-I

C5
U

02

UJ

u

3

2 2 2 2
02
0
•X.

02
C5
X

02

3

02

c:> fX5

UJ

X

(- (- <
z< z< z< <
>
> 0> > <
Q

H
Z

0
02
cu

0
02
cu

02
cu

0
02
cu

tyi
00

C)
U

C)
U

Q2

O

UJ
Q

UJ
Q

UJ
Q

UJ
Q

- < 5X

X

<f
0
Z

<r

<f
0
Z

«r

U

z

Z
0

<

O

z

< < < <

00
UJ

~fi

•«
tu

z

z

z

S 2

_l

-I

-1

oí

02

02

00
00

C-O
00

t>0
00
<•

o¡
o.

< <
02

Q2

<5
U

UJ
Q

02
0-

u
UJ'
Q

«•z

co m oa
0 0 00 0

0
Z

S S
-1

0
0

oí

2 2
<j

«•

oí

02
a.

U

UJ
Q

<r

u
z

< < <

00

02

S

_i

•?

c£

0
0

<<

•c/5
00

t>0
00

< <
02

t^

oí
CQ

0

UJ
Q

<r

0

z

<

t>0

02

S

_i

•?

_i

c£

0
oí
1 J

<

03
00

<
cu

o:
co
0
C/3

UJ

a
•Y
u
z

<
s

0
SI

02

S

z 0•?

-1

—^ —

—

c s m ^ r ^

—

—

C ^ * + ^ 0 v 0 ^ o ^ o i / ^ t — • r - l ( ^ u - i t / - i ^ o c I > — ' O v r * - i f * - ,

—

oí

02

< < (> <
00

UJ

<

z a
<f
0 u
< z
i-

cu

oí
CQ
0
00

™ — .

(^f*-^f*~,

<

oí

^

0
t)

00
00

UJ

<

a
<r

cu

oí
CQ
0

U

z

<

- j

CJ o
3 3

—

O

'^ rS ^o

02

1 §- -^1
« '^
3

a-

o c
trt

i i E-S
O"

t/:

o .

S

z

-1

!" .y 2
<-S
= C c

Z
UJ

ftyo
UJ

—

O N - ^ - ^ r ^

o:

<:

0
X

-1

02

FZ

H
Z.

0
oí

0
02

X

< >
>

< •

UJ
Q

UJ
0

cu

o.

»!•

<r

oí

c<

0

00

ítyo
UJ

0
0

u 0
oa Z z
<

0

OO

<

r; O
^ X
H ^ H

5 =í

o t o
02

—

v^D-^-rí-tso

—

5

oí

<

Q

cu £ o .
-J S
o Oí o
O < O
UJ [2 UJ

S

Q

UI6
^ § <

o u u s S x o o o a z o ^
< < < < < —
< or ^ai r -<T to- a
?
t o ^o

r*-iw-i

Sí - ^
Q Cu

< z <
ae. — a.

2 S

00
00
<•

oí

—
o:

<<
(•:OX

02
0
X

C-O
tJO

< < os
<
z
< 0
< oa <

Z
0

2 2

_1

z

zU J

•?
0
1J

oí

02

S

00

UJ £
SI
UJ
3

N
UJ
3

oí os

X

oí
UJ
X

j

Q

.

O O < <
oí 02 oí 02
Z Z ÏÏ

Q fe
<
< u

00

fí^

co

j

Q/

ü3

0 0 0 0 C/3
P O P
0 0 c/3 0 0
UJ UJ UJ

c/l

Í2 3

<<
—

—

* * — « r ^ f * " .

00

UJ
oí
hC/3

UJ

UJ

UJ
oí

UJ
o:
1-

Q, <

UJ
c¿
f00

o Q2

-í

UJ UJ UJ\UJ UJ
s s s 2 2

S 3 3
H
<
CQ

UJ
oí
(t/5

.
_
<
UJ
CO CQ

< < <<•
^

ü
_J

-f
Q
^

* í ril
00

^

-J

02

C3

xf NO
H- f*-.
r— r—
O
g

8 8" ~
C5

o

C3

Ci

o

NO
-^
• ^
—

O N NO
—
m
o o o o r
g g C

rq O N
-!rj- c-J
^ i O ' a · N O
5 0 0 C 5

I-

oo
<

f-

2 2

o 2-

<
<
_1 -J
o >>
_

o UJ
o p oí
Z C UJ

UJ

02
Q

UJ

00 c/3

<<

W-i «tO
—
NO
O O ^ O N C S O N W - I P ^ Ol
O I 1^
I ^
O O O N O O N
— g O í g

<N NO
W-l 00
N
NOO ' ^
—
O

Q

Q

cu
-J P < cu
< CJ
<
oa oa CJ CJ
<

—
—

00

^
2
< f=

oa

Q Q Q

j

—
- d - - d - v o i - - C M i / - i t ^ . r— 'ït'/*i^C5f^
Tt^lo^o<-^^(-MOíN^O•t^mt/-l^—
—
O
—
—
t3> —
—
( M ^
—
—
—
g

2 Z
P - < <
E o
z O n SI
O
o
O <
oo
o

-J >

00

P
P
00 c/5

t/í orT oó'

UJ UJ

S

_j

Z

_

o
oí
<
o

S zs^02<
< < < <oa S >
CQ

u

S
00
^
<

2 2 5
Q

>
<

< < <

Q."a g

02 0 2
O
O
U
U
OO t>0

O O O E¿ cd O

<
<
< <
z

< < oí
oí oí h^ Oí ^ S J
oí oí S E- 5 "J
<
<
UJ

D. U

3 re o

=>

< o

•'='

re S

•<

O O O O O O O O Ü O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

re d-.re
t í -— "O
— TD re
re
u
—

a .

3 Z <
O
< o
< "J "
z ¿o

sS

>- o Q-

j=

<<

f

CQ

t>0
UJ

t j x x u - o j o S x x x x
<<<<:aa<<aaoacocQ

<

Z

<•

UJ
02

• ^ l o ^ t ^ m t o t n m r - ^

" .2,
_ _E "^

oí
O
Q

y y U J U J UJ y y UJ y U J y < UJ y U J O í y X0
2
2
2
2 0
02
n 2 2 2
in
cu
n
oí
z
z n
z oí
l>0
oí
02 <
o
í
oí
a:
o:
oí UJ
<
<
<
<
<
<
0
0
0
0
0
0
0
0
a —X
2 02 02 X X X 2 2 X —X «
X
X
—
—
u
< <
< < < < UJ < t - z < z
<
0
0 Z z z
z.
< < <
< 0 Z< 0 u Z< 0 z< 0 0 0
X
X
X > > > X X > X > X < > X > 0 X
z 0 i- 0 0
ífíts- i- 0 0 0
0
0

£ s

0

oa

re c
TD
(U

z z z

UJ

00

2 - E

3
-O

z zU J zU J zU J

^ ^ •?
^z
^
(.-> u
< <<<
<

<r <r «r <
O
u u 02
Z
< z< z< oa
0

tu

o

oí
O
Q

Ú i i i. ^ 3

<<<<

02

z< z
< 0

< > >
>

; ñ >3' -p
E
o
u re

T3

o

ÜJ

•^•^"rr-^TT-^-rt-Tí-io-^-^-^-^'^-ír"^

<f^

re «

SI

i n u ^ i r i t o i / ^ » r ï i r i u n » r i i n « v ^ » r ^ i / ^ » / ^ » ^ » j ^ > ^ u ^ u - ^ w ^ i r i e » » / - ) i / - i u * i o o i / ^ o o i ^
" * " ï i - ' T i - - T ) - m ' ^ " * " T f m " * r ^ " * " < í · · ^ · ^ · ^ - ^

'c I "

Q

3
Q

'Z
o < o r^' f--i r-. — ' o ^ f ^ ^ t-*' s; "^ —
o UJ z
3>0 3
3 3 3u
to
- X< Q <
SI
\o
< £ £ < S á < < <> cd < UJ
la <
Q, 3 a.
\a
~> -^
i"OH < H
I- fe
CL cu O.
3 è "^ S? p- £
^2 z Q
z S9 z
O S d < O_
=
<
3
Z
' <
i- <
E- [<
9
<
t>n t>n >
" Z
OO t/^ on
U
OO
z
< > y z < < ü3D<B Í >D Q
u
DDDgDDofD
Q
D
D
D
O
D
D
G
D
D
O
D
OO o£ on
fN

O Ï;
H
Z íü

C5

C)

00

C3

CJ CJ

8 888

O

E.= S

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 27/03/1999, n. 38, p. 53.

C3

O

O

8

54

B. 0. P. de Girona núm. 38 - 27 de març de 1999

C3 ( 3
CD " O
O C 3

o
C5
CS
Cí
C ) C

s ss
3

O

O

C

O C S C Z 3 0 0 C Í O C 3 0 0 0 0 0 0 C Í O O O O O O O
O C ? O C 5 O C 3 C 3 C 5 C 5 C D O O C 3 ' 0 C í C i C í O C 3 O C 5 C 5
> O O C 3 O O O O O O i 0 C > C Z ) C 3 C ? C > C > C 3 C > C > C

8S888SSSSSSSSSSSSS
>

í

0

O

O

C

'

O

C

D

O

O

O

O

O

O

O

C

>

O

O

O

^OU^V^lO«/^»^^/^^^»/^»/^^^'/^v^v^'^'Ol/^^l/^»/^l^lO^O^^r^lOW^w^l/-l^lO

O S os os OS O s os
os n\ O s O s O S
t^
(=1
òl ÒI òl
-- -- -

Os

òï

(^ Ò1

f^

.=5

f^

^

Os

(^

í^

t^

0^ Os Os Os Os Os Os Os OO Os OS
Os Os Os Os Os Os Os Os Os Os OS

r ^ r ^ ? 5 r ^ c 3 r ^ ? 3 f^ ?5 r5 ?1

O

v-i

O

O

in

v-i

OO Os OO Os os os os Os os OS Os Os Os Os Os Os Os Os
Os os Os os OS Os os Os Os Os Os Os Os Os Os Os Os Os

r^ rí ?5
- ^ O

—

C

5

O

O

O

O

C

3

C

Í

C

3

O

O

O

0

O

0

0

^O O O
» OO^ OC» O3 » 0/ ^ 0u - C
^ u 5- ^ 0l / ^C l /5^ l OO ^O/ ^ 0l r O
l l / O^ ^ 0O »OO l0 O 0^ r 0l ^ C
O ^ 5J ^C» r Cl l O
^ - O» r l U
3 ^ 0 O« v n-^
O -llO>OlO--l^
•^
r^

U-1
«—I

c'^
C^

Os
^-

—
m

OS r ^
OJ
O
O w^ r n m
o -7^
0 0 r ^ ^ 0 r ^ r ^ 0 s 0 s O O ^ - ( N - ^ ^ - O ò d · ^ ó d r ^ v O o d r i - i r n o d · ^ r n f ^ t N Ò s

Os
-^

O s O r * ^ ^ O O f * ^ O O O s O s

— rnOscNf—

v-i Os

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O S O S O s O s O s O s O s ^ ^ O s ^ ^
Çs.
^ ^ ^ O S O S O S O S O S O S O S O S O S O S O S O N O S O S O S O S O S O S O S O S O S O S O S O S O S O S O S O S O S O S O S
^00^——

^ ^ ^ r 5 ? 5 s o r - - r * ^ O O s ^ 3 " ^ f o O r ^ .

UJ

•— r ^ s o s o C D u ~ i » o r n C 5 — - r * - i t / - i ^ r t O s i o O s o O — - f * ~ .

UJ

ü o .

<
<

< <

z

Q£ a ;
uq UJ
"-3
<!

iri
rg

OO
(N

c^
-rr

^
-rj-

_
o 1V
3
d •?

> > <

^
"Tl-

3

3

^ * O O w ^ f * ^ r ^

fZ

fZ

^

<

OO

Z

r>
r>
< •
H

h-

3
< '/',

F— • ?
< •
ïr ?-, < •
DS < •
D<
H c/3 c / 5 H

—

o
< •

o

< •

-4 _ j
_J _ i

OO

' Z

< «, H<
ai

<

o

OO CSO

2

OO

o

>:
< >
(<
j

c/5

í. Z

c/3

-

Z

Q

< á

<

,- o o

c¿ p j UJ Oí o . u i = ; í=;
( - - _J
i _ lHH ü J i _ _ i i _ i _
c«

<
<
!-

O
.

UJ

Z

CQ

I-

< s
UJ < <
pou
uQ ü
3
C/5-<C/3C/3C/5C/3,>>
<Q ca
03
Q D D D D D D D D D D G È d D u S S S D D D D O D D D S í D c d D D D D D D D ;D D D S c d S D s i s i f c d D
< o o o o o o o o o o o ; : = ^

O O

Q

z z;

_ j j _ i _ i _ i _ i _ j j - j _ i _ i _ i _ i _ ) _ i

oí

ai

<<< << <

CK
Q/ o: a. oí ai
O
O
o o
X X

o o

a: a:

z
<
>
o

cu

cu ~ &

UJ UJ

C

oí
U O

z
<
>
o
ai
M C

o oo o
O o o o

CÜ

<<

02 Crí ai
O O O
X X X

a

O o

'H o

< < < <

Q

Q
Q ÍU UJ

•s s

1-

3 3

3

O

< < < < <

O

O

O

O

Ü

O

O

O

O

O

O

O

z

z

UJ

UJ

O

1-

H

oí

ai

<

3
<!

X
UJ

X
UJ

tJ
CQ

O

Q

a

j

O

c¿ £

os

UJ UJ UJ UJ
Q
Q
Q Q

>*<

O

r^
O

O

O

r^

-rt-

D

Q

C3

t~^

(N S^ o í
^
O S o OO
a

a

O

dv —
r^
^c<i

O

X
Z'
<
oí
cu

j

_j

_i - j

os
o
X
I-

S
S

Cu

u.

r^
OO
(N

—

o in t^ o 1^ rs rO N^
•^ »o o o OO cMr -

Ü

O

U

O

O

O

O

<

m

Ü

cu cu cu

cu

s s s

o o o
u u o
UJ

c

Q

UJ

z z

< <

c/3 5

O

UJ

< <

^ ^
u. Q

X
H

z z

UJ UJ
Q
Q

^ Q

u . h - ca >

_

^

. ' ^
VÓ ó
oo OO CN r ^

¿
ci
»o »o

_

r-i
oo

(VI
r*^

2 oa < < < < S S

S

Ü

X
(-

S S
O O
u u

r ^ r ^ O O O O O r n ' "
ON 0 ^
1^ t^
"^
rvl
r^
t^
—' —
f^
O
—

ü

< <

Cu

í- í- ca oa <

r^
OO
í-^J

< <
> >

o o

ai os

Cu

< <
z z
< <

<

os os

o o

s s
UJ UJ
Q
Q

< <

oí
O
X
i-

z z

c-'í

o. o
o o

X

O

iZ ai

5 o

-j

z z ^
UJ UJ <
S S2 S a- oí
<
<
a:

o o . Q fc
ex:, B :

«^
"H
^ co
UJ UJ

O

XZ

< <
> >

X

o fe:

I ^z

O

-j

o.o

< <
s s
O c/3
OO Z f - 00
>• >- iu S < < < < < < <
t-^ oó - ^
CM ( N f v ) OO
^
r^

£

2 2=

Ç9 2
§
c>^

3
<C

^

j

os oi
< < < -z.
os os Oí =

s -•
o o < u o; os o Oí
u u í2 UJ < < <_) <
UJ UJ
° —§ zo
Q
Q <
°- <
< < S Sw D
<
DS
--ir f Ssa
z z ó
e/'< ; í-

o o
o cj

< <
z z

O

^g

i-

oí
o
X

j

o;

< °< <: z:r ^
o

0O
X

o o

^ o v o ^ o t ^ t ^ t ^ r ^ r ^ r ^ t —
r ^ i —
r ^ i —
r - S S ^ o ^ o
o o o o o o r ' ï r ^ r ^ r ^ m r ' ^ r ^ r ^ r ^ r ^ c ^ r ^ v o ï o ' ^ ' ^
O O O O O O O O O O O O O O O ^ ^ C ^ O O O O f ^ ' · ^

O

<;

c¿

oí

< <
> > fc o 2

Q

3
•<C

c/3

os <
o
X

o; Q

z z

< <
o

os _
ai o 02 ai

^8

z
z
< >
<
>
o
o.
o
o oO
ai ai
u u o u UJ UJ
UJ U

Q
<
o
z
<

Oi

< < < <

U C U C U C U C U C U C U C U C U C U Q '

UJ UJ

ai

o: o:

X X
H 1-

<
u
z
< < <
< <u
o
s s
z
z
z z< <
3
=) o
> > <
> =)
<< < <
UJ lU W UJ
Q
Q Q
Q

•J

O

O

O

•—
[~^

O

f^
r^

O

^
0^

o

a

a

r^
m

J

1

z z

Z

z

<• o<• ü<• ü
o

-J-

z z
< <
g
o

Z

f3

_
- 4j

UJ
1-

c/3

s

3
Z

í3

Z

z z z z z

<• o

< •

ü

B H3Z £

<f

O

<• o o z
o o
3
Z

< •

s

< •

c/3

_1
-4
UJ

_4

U
H
Z
O

z
o

s s

.2 2

UJ U J UJ
H 1- 1- 1c/1 on c/1 C / 3

- j
UJ

FZ
O

Z

í3

3
Z

O
FZ
O

F-

z
s s os
o o o

CJ
FZ
O

Z
O

s s

22

O
H
Z
O

F-

F-

C/3

o
íz

O
FZ

< •

< •

t/l

r^.

^ n r— os

(-N)

isi
UJ

-1
_j
_
-1
_1
1 -i
_J
_
-1
UJ UJ UJ UJ UJ U J U J UJ U J
1 - 1 - f - 1— F- F- F- F- 1— F- H H H
C/l
c-n 0 ^ on c<n C / 5 on c/l oo c-n on ir\

r^

v n v:»

1 ^

r^

-Çf

(-4

<

UJ Q
z z
O
F- í o: ai
o
o
o
o > S
s s os s
o
o 2 - j o O O O os
_j

r^
, n r^
r^
s -_J
s s oo "^ ""
— — ~ — ;_" 8 8
• '
;' ;' ;' ;'
_ _ _ _ _ _ .8_8.8

C3S

<

FZ
O

(< U< U< o< o< (<J O< O< O< <J
< U< U< O< U< O< U< (<J
U
C/1

C3
v j
O

OO

O

v j

O

•

'

es

es

< •

< •

O

U

Q
oí
O

<

U4
Oí
U4

O

<

C7>
;

•

0 ^
C7\

o
"T

"

UJ
CO

UJ
3
O

< <

c>n
U4 UJ
C>0
c>r) o í
UJ
U J U4

< •

23

_1

Z
O
F-

UJ

OO

_1

OO

OO

C/3

o
rr

Q

C/3

en ?í
-r O
rr

Q
UJ

OO

X

H
U4

__

r^t
CJN

Z

•

OO

OO

5

os

< <
(_)

o
<
o
u •s.
z z
< <
o
E on
o < <.
<
<
s
O
<
o
í
< os os g g
ei
UJ oó" o
UJ
o
< c-n os" <
> s UJ
3
3
U4
z z <. UJ
z O3 OS
F— Fn >
<
o
ü
OS
Oí
ü < < Z
os
S S
ai 3
m oU4í
u UJ
c>n
Cu < z
z Hen
os u. c*3
s
^
UJ
<
<
n
H
UJ < S I
<
<( ) (<rvi) -_44
o
<
n-; UJ C5
u Cí O 5; C1
os o í
os
UJ
c:>
r:> o O UJ UJ < 3 o
U U U l_) u u u o ( J O o Q a
U4
a

_

fT!

tZ)

OD
os
Z -i
UJ
-1
oí O
-i U J
oí a

O

< < z
< z< < tz<J < oz< z< < < <O
g < u< < o
F13
y

z
u !_> o o
s
o O O o
_j
C/3

3
Z

Z Z
< í <t
O O

crs
C7N

"T

O

«O

os os
O O
n<

O

r g

•ir

vo
"T

cr^ r^

r^

i/^

—
' '

cr^

r*^

= 3

<f

-í

-4
UJ
O

< <
< >
Cu
<f
z >
<• <- <
o
O O
o
fe z
CQ CQ oa
3
3
3
oí <
Oí OS os 3
<
O
ü o
>
o í <r
o í UJ
< Z
o: U4
o

z

o
oa
3

os
ü
o:
UJ

_1
UJ
O

_ j

OO

UJ
D

OO

UJ

n n n n
o u o o

-J

c>0
UJ

O
3
_1
o.

U4 UJ UJ UJ UJ

r^

Ctf

UJ

__
OO
f7^

UL]

S
OO

S

—" — —'

0 < 0 O O O C i < 0 O C 5 O

C5

c^

UJ
n",

z
oí

¡2 E

os >r>

—" O— oO —

Q

ffl

<

_ ]

os
z u

2
o

z
UJ
oí
O

<
n
z
O < 3 <
o sT oa
o UJ
cu < <
< o os
< _J

S o

ffl
O

OO

n;

E c;

8SSS8SSS888SS88

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O s O s O ^ O s O S O s O s O s O s O s O s O s O s o s O s O s O s O s O s O S O s O s O s O s O ^ O s O ^ O s O s O S O s O s O s O s O s O s

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 27/03/1999, n. 38, p. 54.

UJ
3

3
_1

O

o
z

U

OO

<
u
OO

zn
<
<

o S S

< < <
<. u o o
< o< o< o<
o
Oí Oí Oí Oí

1
^*
-" —" - r -^

S ?!

O

S

M-

v£>

-r

55

B. 0. P. de Girona núm. 38 - 27 de març de 1999

g g g g g g g g gO gO gO gO oO g0
CT^ 0\
ON

v\

0 ^ O N O N O N O N O N O O OO
O N O N O N O N O N O N O N O N ON
Vi

m
ot m
r-i O

w-i

U-1

"O

W-1

O

o

o

NO

ON

OO

ON

O

ON
ON

O

O

O

O

»o

OI

O tn
íN r*^ O O

O

^

CN

r-

t-- r -

m
m
O

^
O N

0

o

(^

o

Cí0 C3
o
O C5
O O

O N 0 \ ON O N ON O N O N ON 0 \
O N O N ON O N ON O V O N ON O ^

r 1 o ï c í c^ ?3 ?1 O O O Q O O
r- —
o u - i * o »n »rï w - i
iri
V~i
-2 • — • - - o

f ^

V-1
NO

u-i

OO OO OO O N 0 \
ON ON ON ON ON

o
0

O

w-1

^

r—

S

1/-1

v~i

OI

m
ON

C

O

O

U-1

U-1

O I

NO

ON

ON

—^ —

o
OO

O

O

O

c
<o O i
C3
C5' 0 o O
0 0

ON O N 0 > O N ON O N O N
ON O N ON O N O N O N O N

O C Í
»o w-i

O I

o

O

—

O

O

Id >/-)

ON
ON

c^
O O O O
un U - 1 v-> U - 1 •O
ui
<o r— O

^

OO

O

O
m
" —' —

cu

O N

ON

O C 5 0 0 i O O O O O O < O C í O
O

C

3

O

0

ON ON 0 > OO O N
ON ON ON O N O N

ON
ON

CM

r^

"

ON

o
r^

ON
ON

ON
ON

ON
ON

OO
V-)

OO

O

OO

ON
ON

ON
ON

0\
ON

0\
ON

CM

^

O)

O)

^

ON

o

0\

m

es

OS

r1 ?1 c^ r-1 ol r^ rí r5 oï c5
oï c^ c^ r5 o o o o o o o o o — •
O »o
o Uo- t :"^
-" i r l W-1 V I v - i w - i wn líli v - i W l ""
•à
o

2 —'

NO

r-

o
(N

(^

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O N O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

ON

O N O N O N O N O N O N ON O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N ON O N ON

' ON

O N ON O N ON O N ON O N O N O N O N O N O N ON"" ON

oi

o

o

ON ON ON ON ON ON ON ON ON O N

ON

LU
<
<
^, <
ON 2
— ^ •=«
íS o^
o
r - Tim
^ Tf m ^ "
rM OO
r*^ m r^ (N
NO vo
o
o
o
O.
o
<
<
on
<
o
d
S
3
o
3
o
H"
O?
C
M
2 -,' Oí X
<
fe => ,9- ]
< OO OO OO O
- J c»;
ai oí Q£
J
Z
. 1 S
,
1
Oi
<: - z3 LU
-<
3 < 3 UJ
-<
^
LU ^
UJ '3
< <3
i u D
. <3
a .<
a .<, <3 UJ 3 m ò
^ ^ i=; u j LU
oH LU
a So r
H 2
H <c S: < b^
Z
'
"
" H
J
H
S
:r' H >
on
fe s 3 S: t- S
^
=> 3 3 z S- >: O >: < < è z < z z 3
ii
2
<
• < OO
<
<
S <
O z < < §8 <
o
S
<
g S> cu< OZ OZ ZO OO
<
( J U < ò o t J o o ò o >
OO E—
> OO o
< on
>
z
u
Cu
<
cu
DDsfSoeáDDODD DD
D DD
¿
¿ D D D D D —< ¿ Q O O D Q D D D S 0 D D D
cJD
a. <
c*^

CT\

• >

f*^

> •

<l

•J

zLU

<

J

z
o
M

o:
n
X

J

J

•J

z

Z
LU LU

<
oí. <
oí
o
o
X X
H
Z

1-

U
Q
Z
M —

<

§

z

Z Z Z
LU LU LU LU

0

<

00
eí
LU 0
Q X
Z
0

Z

< •

-»•

,«o, ^

— r*^
— SO

<!•

í-g

. M

• — '

vO

fo -r -r cM -^ es ^

Z
tu

J

zLU zLU

Z
tu

2 2 2 0< <
CU 2 2
0
< <
< z
<
<í on íi
<
<í
OS
o í oí
c¿ <
oí o
os o
0
0 0
0 0
0
0 0
<f
<
X X X — c2 X X X
X X
<
F- H t u
H H < oí.
H
Z Z Z oí 0
Z Z Z ü p Z Z
0
<
< < <
< < < z
< <
> 0> 0> i - í - C3
> 0> >
< 0> >
0
CJ
n

s

oí
(zz 0
LU
<
< < X1 - 8 <
> < O> o>
>
0
o
o í o í Oí o í
o
:
o . CU g g S
cu cu cu cu s
Z
?
?
5:
5
•?
? C5
5; _J
z
^
os
0
0 0
oí
O LU o 0
LU
Oí
Oí
t.J (.J 0
o
u
u
u
00
<
<
tu
t u LU 00
LU LÜ t u LU <
< Q Q Q Q 00
Q Z
Q Q
O
0
cu
< f •f cu
•f
(<•
J o (J
( ) o í u ( ) { ) ( ) ( J o03í
§ 1 03 H<- Z< Z<
Í2
s s 000
s s 00 00LU S
X
?• > >
CQ X 0
c) 3
X
(33 CQ
03 CQ
<
< < < rN
<
A OO
rt < »/-i

z

LU

-J J

a>

U
Q
Z

S

<

CQ
0
00

>
<
rM

0 0

ai
cu

—1

^ z
0

Z
LU

o

0 3 ü o 5 ü O ü o o 3 ü o

J

J

Z

Z

LU

LU

2 2
<í 'Oí
<
o
0
X
F-

Z

0
X
1-

z

< <
> >
C5
C3

0

oí o ;
cu cu 0 .

J

-J

oí

zt u zLU

Z Z Z
LU LU t u

_J _J J

J

oí
Z
LU L U

zt u

Z
tu

J

z

Z

Z

Z

Z

LU

LU

LU

LU

Z

Z

z

Z

H
0 y
0
0 U
oí z £
2 2 2 2' 5 5 2
2 2 0
3 5 00
Q 2 2 2 2
LU 2 2
0
z z
z z <
Z
Z
z <:
<
<¡
<í <
<
< Xí <í
oí a
oí o
c¿ <
oí
os
o : ai
c<
í c<í <
Oí o
0
0
0
f>
J
z
n 0 — 0X 2 0X r>
n c> C3
—
—
X X 2 2 X X X X ^
X < < < 2 X X X X
< < F - F- F- F- < < H < F- F< < <: Oí H
<
F- F- F0 oí
oí oí
Oí
oí

Q
Z

I—•

0

H

M «

<••)

oí
0

0
X
E- f -

oí
0.

Z

0

Z

0

0

Z

í-

< < < <
>
> C5
> >
0
0 0

00

< <
>
0 0
z >
Oí
f—

í-

z z

Z

0

F-

0
X
H

Z

<
>
0

0

Z

H

< <
>
f>
) f:>

Z

• >
0.
0
n i LU
cu
V
0
CU

< <

0
X
F-

< < < <
> > > >

0
0
0
<3
Oí Oí o í Oí
0 . 0 , cu cu

OS o í 0 ; o í
oí oí
S a
S Oí
o S
Cu s cu cu
s s
0 . a a Cu cu o - cu s
-4
_J
_J j
_l
Z
-j
•?
2
•^
^í 0os f^•) f^1 Oí o í d C") ^0 0^ o í o í ? o í 02 02 o<í LU z o í d•? ? 0? f?>
oí 0: o
t uí Oí
t; o
i ; u t J I.J
0 : LU
Oí
i;
LJ
U (.J
I.J 1.J 0
0, U 0
w
00
00
00
<
<
<
<
<
<
<
<
00
00
c/5
00
00
tu
LU LU t u t u
tu tu 0
tu
00 o ; u t u 00 00 t u t u t u LU 0 0
0:1 LU LU t u t u
<
<
00 00
00 Q t/3 Q Q _1 < < < • 0 0
CJ
0
Q
Q
Q
Q
Q
0
<"
a
u a a . 0 . cu
a u Cu <Cu•
a
0 0
0
0
cu cu
a . <f
cu
J
<f
•f
j
<f
<• <f <r t ) o í o í <f
) 0
t) C )
t ) ( J (<
J
r ) C¿ t ) t ) f 1 u Iwl
j"
u Z( ) t<Oí Oí t ) (z) ( )
oí o
oí z
( ) t<•
<) o í Oí
(
)
Z
z
Z
z
z
z
z
03 CQ o z
<. < z z 03
z 003 z
<- CQ < < z <
< H<- on
< CQ CQ z < < z
03
0 <0
0 0
FF00 00
00
S <
S
00 00 0 0 o í <
00
00
tu <
2 00
< <:
< s S <
< < z 00
00 <
LU
s
S
tu tu 00 S
D S
S
S
>
X X X
0 . a . o - CQ F- F2 cu S^
Q
03 C l
Q CT Q s
fS N
N
03 g > • CQ 03 03
03
03 J
03 CQ N I
03
03
< vn
< os
'<
< <
< no
< no
< 0 < co
< rM 1/-) rM
< rM rM
>- X
< os
<
nn
as os
no
^n < < os
r~
8
f*-i
^^ m( N - ^ o o r M s o · ^ " ^ · ^ C T s a s < j s r < i o o o ó o o i rr ^o f ^ r * - i rr^~ s o i o f S i / ^o s\ o · — ^ r -(^o o — - u . a\' _ S
^
—
'
•
"-•
Os CN r - — -.r^c^r^—-—-—•ooQOooooo·^'^sçi^iocrsr^sornsosD-^-^·^rMCrs-^r^
o o a o ü ü O ü ü a o ü " " ^ o o 5 o ü ü o ü o a o o ü 5 o o ü o a 3 5 o o

^ 5:
s ?
0
C5 C5
;
(.J t.J 0 tc:>

O H

_ {

- j

(••)

<••)

< •

< •

<•

<!•

-3"

0 0

QO

-3-

<•

< •

<•

>

> •

0 0

0 0

f ^

— - • - - — - — •

— o

oí
o.

o.
?
C5 0
t j
00 t u t u
0
0 , <I- <•
oí 1)
-j
oí

•J

> •

0 0

0 0

i n

V~i

V~l

w-1

1

« 0

vO

0 0

I--

i/^

C l

tu
O
CJ
Q
<
H
z
<
z
o
tu
<
z , tU.LU
z < z
oí
o o z
< -s
tu oí z z < o- o . <<_>
o <
< <
< os <
<
LU tu _.•
o yí
LU LU
d
00 <
<
00 00 2
z <: ^„
s
s
s
o
00
00
.<
S <
tu LU tu 5 < <
00 0 0 " *
z - ^
2 ..- z
<
S S S X D o OS
< 00 _1
g
g
t X <
i-i < LU
OS
<
d d d '^ Q2
00 Oí Q
tu tu
Q
Q Q 00 < <
oí
Z ^ m
o. Cu
U
SÉ
oí o : oí LUo o
oí
O p <
LU LU LU oío o
< <
o
°-oíÜo :<
u CJ
-j < q
o
z
z
o
O
O
3 3 3 g< <
J H N
Z
z z tu tu zLU <oí; 3tu
tu tu 3
C C O u NI NI
LU LU ctf ctí g > o
z
z
ai
oí.
Q
OS o í o o g < o
c
P
N N N is < <
o o
3 3 M
S z z
oí os
<
<
<
O O O 00
< <
s ís^ o sO O i m N O ' V~- tr^ OO oO t·^ —'
» / ~ i ^ C ^ O N O O O ^ t r n » N O N O O O O — 0 N N 0 ' O O f * 1 0 0 0 N 0 0zí N z
N Oz
« / -<
i i y - i t O ' ^ C í C 5 .ON oO*^^C^>ONt—
----N0"^O—-w-l»ow-^•^^s^~-'^NOo^"^'^•^'^·<^<o^^^--r-·r-·o•<:^^/^^^lo^~~Nooo"T^^^c^^^oo^

<
z
tu
o

S

<
z
tu
o

O N O r ^ N o r > j r ^ o c i 5 f r > f ^ o r g r n v - i - - ' 3 - - — - - • — r ^ - ^ - — l O N o r g c N r ^ - ^ N o o N - ^ c í C i r—' o — r ^ r - N O N O C N C - i o i ^ - o o
--^-—
r s ç ^ o r ^ - ^ 0 0 0 0 0 - - < o c > c > o r - 4 c ^ c v i - ^ ^ - r ^ Ò - - c ^ c ^ r ^ - ^ - - - - C ) ^ - C 5 c : 5 0 0 · - - ^ - O N C ? C D C 5 C ? c ? O N

s ss g

o

o

C3 o

o

o

O

O

O

O

O CD
o
o o C<D C 5 i O C í O O O C C í C 5 ! 0 8 , 8

C50>CíCíC:3C5000C3

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 27/03/1999, n. 38, p. 55.

56

B. 0. P. de Girona núm. 38 - 27 de març de 1999

g S S S 8 S g S S S 8 S g S S 8 S 8 S S 8 S 8 8 8 8 g 8 8 8 S S 8 S S S 8 S S g S S 8 S S 8 . S
o o p o o o o p o o o o o o o o o o o o o o o o o o
CT^ ON
ON

O N O N O N O N O N O N O N O N O N ON 0\ CO 0^ O N O N 0 \ O N O N O N C\

ON ON ON ON O O

ON ON O N O N O N O N O N O N O N ^

O N ' ^ O c < i o o - - O N g - > T í - —

O N O NCT^ON 0\ O N O N O N O O

O N O N O N O N O N ON 0\ O N O N O N O N Ó^ 0> 0\ O^ O NCT\O N ^

o o r M r ^ i r ^ r ^ O í ^ c ^ \ O t - - c M ^ - o o a N i o o > o \ £ ) - —

O Ò N ò ó t N Ó N v o ò N ò N f ^ o ò N r - ^ f H · ^ o c N O ^ i H r - ^ r ^
—
— — — — — — — ^
— O
— — — — ^
" — — — —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

O O ON ON ON O N OO OO ON ON OO

ON 0\ ON ON ON ON ON ON ON O N ON ON ON ON O N ON

o o O N r q - r f r ^ c ^ r ^ i r n O N O o o r ^ O N O O ^ r i x ^

—

O

—

—

O " ò N o ò r ^
— — — —

—
—

r - ^ ò o - —
— — —

— • — ' ò N ò v v i i
— — O
O —

0 O O O 0 O 0 0 C O 0 0 0 O 0 O 0 O 0 O 0 0 0 O O O 0 0 0 O 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O C O 0 0 0 0 C C 0 O 0 O C O 0 O O 0 C O 0 O C O C O 0 0 C » C » 0 0 0 O O 0 C X 3 0 O 0 0 C O 0 0 0 0
ON ON O N O N 0 > O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N ^
O N O N O N O N O N O V 0 ^ ON 0 \ O N O N O N O N O ^ O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N O N ^
^
ON
S
— c ^ r í r ^ S S
— S
— — — S
— f ^ c ^ c ^ S S S
— í ^ ï ^ r ^
— — r^ — — —
c ^ r ^ c ^ p ^

§ s §

r^

t N r^

04
O

DJ f^

oí
§
^- ^ . °
< °°. X 'n. z ^ g

5

s H s =á < <

s

< "^ < > s o-

^"

1-

^
<
5
D

<c
r^ r^
o>
z
< - 9 j -5 < H ^ 3
OO
r>
<
•
<
J
<
f
- I ~
"^L ON
H S 5 <
S •"- 2 á
Qí z
H Jtu u
fe = '<5 jUJ z
cu o .
^
3 lií o UJ
< í— J
12 .< 0»
< -T íy u j <_) "J
fS
f
r
S
S
z <
< OO Z Z C u o i « 0 - 3
_ ^ „ sí í fe
3
<
3 2
< SO
<
3 a. < 5 < •d0£
= O < Sfe<
y
<
z
^
_j >
- .
<
H
<
Q
S z 1- < uJ S:^D D D<DzD D S S Í D f e d D
V5
S
Q
o
D D
DDDSÍDDDüDS;
oi <
D D SÍ D SÍ S

•J

-J

<

f^

<; -J, 2 <

oi 5

0 . UJ Pi UJ < O- g
¡- j o J è f - ^

^

§25S

a

lO ^ -

m
9è

ON

ON

SS

D D

CN

'11

D D KJ D D o sí
j

- j

j

_í

-1

j

- j

_i

- j

-J

j

J

j

j

- j

- j

_ i _ i j _ i _ j j _ i _ j _ i

l O k O » O t O » / ^ » O U ^ » r i V ^ l O 0 0 l O * O » J ^ l O » r i » O » O Q 0 » O » O U - % i / ^ » O ' ^ ' / ^ W ^ » O · O l O l ^ » ^
• ^ - ^ - í t " ^ " ^ - ^ " * - ^ - ^
m
- ^ " * - ^ " ^ "ït
T S - r ^ - * ' < í " ^ . " ^ · ^ " t í - " T f · r r ' ^
•^•^

^
o í ' = ' ~ - ' - ' ~
2^ - ' ^ " ~
Oi

^

§ 2
5 o

<

<
o
fe ¿

_
O
O
UJ
Q

<
<^
5
<
!S

t)

S ^ S

Q
Z

oi

•p-

o

-; o o
2 í- i -

•<

<

<
>

O
c¿

oí

o ?S

<
oí
o
JL

•T*

H

*<.

< .

UJ
Q
<••)

U
C5
_J
_1

S

CL.

OO

Ü.Q

» o e N f M < N m
r^ C3 O
O
ra

—
—

ZoocuQ-ScacocoDosj

< < < < í 4 < c o s i < < < < < c o < < < < <

J

J

J

•^•rí-Tí-·^Ta·Ta-Tj-TtTS-Ti·Ta-Tí·r-ï^Ta-

z z

z z
11
ai oí UJ UJ ^
< < < < 2^ < < Q
oí oí Z
oí
Oí

UJ U

O O Oí o: £ O O
X X
X X
H 1í- I-

Z

•?.
s £
a >
o. >
D, a, _si Z
S -J
o : UJ
t oo oo
O Oi O _
oi
O <
S o
ei u
eí < • < f
u u
UJ S U J U J
Í2 S w UJ en
OO
z
Q ^ Q
Q
< <
<:
< gj < <
UJ o
cu
o
í (
< •)
< z
oa 1 yS z z
LU S
^ CQ
dj
<
Q < <

S H H H

•z.·z.·z.·z.·z.'z.·z.·z.·z.·z.·z.·z.
S S S c 3 S S c 2 c Z S ò Z S S
< < < < < < < < < < < <
Díoíaíoáoíoioioioíoíoíoí
o o o o o o o o o o o o

CO
o: W U J U J U J U U J U J U J U J U J U J U J
ü

— oí oí

3C
íZ

o fc
o. s E I£ SS cu CL

UJ a

J

x x x x x x x x x a c x x
•<
Hi-HHÍ-t-Hi-i-Hf-iz z z z z z z z z z z z
< < < < < < < < < < < <
o
£ 1
> > > > > > > > > > > >
Oí O
o o
o o o o
oo o o o o s s -J
O
oo
o
a. o
S u
o í o í oOí aoí ooí ao
i ooí o u
í oO
í Qo
í o í o i o o Oí
foX cou a
u cU
u a . o . c uUJc uUJ CJ U <
O UJ
o. au« c u a . cUJ
UJ UJ S
UJ UJ u o Q Q o o
u Q
U UJ Q Q
a a Q Q <
< <
< < gjUJ W o
< < UJ UJ U O UJ UJ < < O
O
B
O U < <
Q u o
z z O o z z Q< <
z z z z SsQ Q
< < z z
<: <
< < z
O
U
S S
< <
< < o U O
< <
z zs s
z z<
x x = i o
o > u í x : í ¿ ^2 : ^sí ^S
O c a c Sa
S_a i5
cQoci<<3<
a <<: c<Q < < < < < o a c<Q <
co

5

< X

z z

> > r>

>

s

UJ

t)

Z

Q
Z

Q
Z

i=:i 0<
< <
C/3
oí

S S

o
X

o;
o
X

<f
(V.
o
X

oí
o
X

h-

i-

l -

< •

< •

:s S S
-I

UJ

r)

_j

<

oí
O
X

o-i

z
•a, •a,
> >

<

O
o:
cu

CL.

O
oí
a.

j

o fcO o
S >.
O Oí
O i o í Oí íá
o n
< •
Oí 1 J i j
o < oí oí
OO
OO
<
<
UJ
UJ Í2cu cu
00 00 < UJ
Q <
<
<
a a
o. <
< <
o
o
UJ
UJ
UJ
o w
o u
w
í oí oí
< z z
u o O
CO CO 03 í < <
UJ
oo
z ^ UJ
oO o
a Q O
OO o
OO UJ
< o
X >
Z Z Q Q X O
S CO
<<;oo<:<cQoacQcQ

g

" ^ O ^ o o o r ^ c ^ \ o o o ^ ^ ^ ^ - t — ^ 0 \ O N C ? N m r * ~ .
r^c--l^—
m N O v o C T \ O N N O N O ( ^ f * ^ o o ^ r ^ ( ^ t - r ^ i ^ t ^ v o ^
- ^ •lo ^ v - i w - i i / ^ o o ^ o ^ o v o ^ o ^ - c N
— r ^ r ^ o o r ^ n - i o o m o r ^ c s v o v o r - l ^ o
— ^ - o o c ^
— • ^ O O · ^ · *
—
o

O o 5 o o 5 o o 5 o 3 5 o o 3 ü o o ü o 5 o o o o o o o o o o o o o o o 5 3 o o 5 o 5 o o o ü

< •

<

rví
Q
Z

ni
Q

UJ
X
_1

UJ
X

<
H

< •

oí

z z
< < < ^
UJ J
X
-I

< < <

2
g

3
O
CU

3

o
cu
z

J
3

oí
oí

oí

o
53

^S

.^f

•?

UJ UJ
CO CO

u
ni

z

Z

E3 <

>• o o
" z z
o o
í- í z z
< <

3
O
oí

<
Q
UJ

UJ

z
O o
o
o.
O O
J
< CO " ^
O
O
z
p ¡ p ; UJ OO z
O o"
O o; <;
~ D
~ o: - J
- 5- P UJ
<u H - Q - J _ J
cu c

< < Z <
3
_- cu
< s s: o í
oi
UJ
UJ UJ
< <
>
CJ
_
J o í o í <f
u u
o
UJ UJ _ {
< <
Cu
0 - cu
< <
cu <
0 - o . o - O . o. cu o- cu

m
^r<^
O

-rf
"tíí^-i
—

Z
oí
UJ

fe o
z i z<

lo —
OO O N • e t - m N D u - í v o r ^ ^ o u-1 C 3
— Í N

*"S2—

< < < < <
u, u, oí .
< < u- <
o: oí
5 < c¿" oí
> > o o
H
z" z" HOO .OO
< <
o o o . Cu

o
z
<

UJ U J
>- > •
UJ UJ

oí oí

oí oí

0 0 OO
UJ

UJ

>- >UJ U J

ai oí

r— v o t ^
O ^ —

ii

i = = = = = S
ïr;

^

^

;r;

^

< <
j
- j < <
o o O o
CO CO
3

3

< <

OO OO
3
3

< <
CO CO oa
oa
3
3 3
3
Oí Q¡ Oí oí

CO c/2
Ld UJ

oí oí
c/3

< <
< <
'Z 'Z
< <
s s
< <
< <

,
O N ' « o O N O O ' < o · r f r N i r - i o ^ ^ O N r - _ _ _
v o » O N O · ^ m N O C 3 r - i r ^ O c : > o o m r * - i r - i —
„ - C^ -D O—N O
O
— — i r g r ^
— — o a c 5
— - ^ ^ - —

8 8

Z Z
< <
O o
: < O
< <

=i O

CO C/5
UJ U J
Z
Z

UJ U J

in

-2 — — 2 o

UJ UJ

<
o

8
8 8 8
O C S C S '

2

UJ

<:
UJ S
o
OO
-^
— ^*.
OO
luj=í
S
I
3
S
^ g ü3 3,
— X<
- I
oí
-1
Oí
O
oí
3
eá <
N
N N
3"
2
U J U J UJ
üu E O
O
o
X
X X
<
O o
N
SI <
O i S oí
z z Z(_) Z z Oí
oí
ca
oí
.
.
< <
UJ
J UJ
0 0 0 0 LO
< C/5
< C/3
< OH UOOJ U
OO 0 0
u
z
o
o

UJ
O

5

ín c>0
, . _ , , . . . _ _ .
_
t— o ^ ^ — — ^— r - 4 » í - i r ^ " * r - i " r t - o o O N r * ^ m
— ^ - — O
O
O — e eM M
^ - ^ C - 5 O0 d~ ^ ~
Q N~ O ~
O

O O O C D C ï O

i 8

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 27/03/1999, n. 38, p. 56.

57

B. 0. P. de Girona núm. 38 - 27 de març de 1999

sssssssssssssss
O

C

ï

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

""

s

Os

— r-

rf^

in

soo

in

in

os
r^i

so

m »n

-

in

in

^

CN i n m
cg — (N

O

os o

in m

m

v-i

ÍL>

m
oo

O

C*~t

^
CN

—
O

so
—

in os Os c ï o

—

—

CN

o

o

"
5
"
e

O)

—

Edicte
C
O

3
M

Havent-se sol·licitat per part de Joaquim de Ros i Casademoht, qui actua en
nom propi, llicència per a l'obertura d'un
establiment destinat a explotació de bestiar
oví i cabrum, emplaçat al Mas Ros de les
Olives, i d'acord amb l'article 30 número 2
apartat a) del Reglament d'activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses de 30 de
novembre de 1961, s'obre informació
pública durant el termini de deu dies perquè
aquelles persones que d'alguna manera es
considerin afectades per causa de l'activitat
que hom pretén establir, puguin fer les
observacions pertinents.
L'expedient es troba exhibit i pot ésser
consultat en hores d'otlcina a la Secretaria
d'aquest Ajuntament.
Garrigoles, 23 de febrer de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Josep Hipòlit i Comas.
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En Llorenç Rufiandis i Aluju ha
sol·licitat llicència d'activitat de transformació d'estable travat a lliure amb llotges,
a situar en la finca "Cal Rufiandis" de Ger.
La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l'article 30 del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, de 30 de novembre de
1961, a fi de què els interessats puguin formular les al·legacions que considerin oportunes, en el termini de deu dies comptats a
partir de la data de publicació del present
edicte al BOP.
Ger, 10 de març de 1999.— L'AlcaldePresident. Signat: Caries Beltran i Rigola.
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Maria Galán i Giró, Recaptadora de
l'Ajuntament de Girona,
Faig saber: Que en l'expedient administratiu de constrenyiment núm. 522/96, que

ai
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se segueix en aquesta Recaptació Municipal per dèbits a la Hisenda Local, a nom
de la Sra. Dolores Gómez Martínez, s'ha
dictat en data 8 d'abril de 1998, la
següent:
"Providència: D'acord amb el que preveu l'article 139.3 del Reglament General
de Recaptació, notifiqui's al deutor que
els béns embargats segons Diligència de
data 14 de juliol de 1997, que es descriuen
a l'annex que s'adjunta, han estat valorats
pel perit taxador nomenat a l'efecte,
segons consta en l'expedient i d'acord
amb l'article 139.2 de l'esmentat Reglament, en la quantitat de 4.700.000.- ptes.
(quatre milions set-centes mil pessetes)."
Annex
Urbana inscrita en el Registre de la
Propietat de Girona, en el volum 2.780,
llibre 521, foli 098, finca 12.698N.
Urbana: Entitat número vuit.- Vivenda
porta segona del pis segon número 38 del
carrer Costa Brava de Girona. Té una
superfície de setanta-quatre metres quadrats més una terrassa de sis metres quadrats. Confronta: oest, amb vol carrer
Costa Brava; nord, amb porta primera,
caixa d'escala i pati de llums; sud, amb
Comunitat de Propietaris número 36; i est,
amb pati d'illa de cases o vol terrassa
entresol. Quota de participació: vuit coma
trenta-tres per cent.
Com a tràmit previ a la subhasta de
béns s'indica que en cas de discrepància
amb la taxació efectuada, es podrà presentar valoració contradictòria en el termini
de quinze dies, segons disposa l'esmentat
article 139.3.
D'acord amb el que disposa l'article
124.2 del reglament General de Recaptació, es requereix a l'interessat per tal que
faci lliurament dels títols de propietat dels
immobles embargats.
Recursos.- Recurs de reposició davant
el Tresorer d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes comptat des del dia
següent al de la seva publicació.
El procediment de constrenyiment,
encara que s'interposi recurs, sols se suspendrà, prèvia presentació de garantia, en
els termes i condicions assenyalats en
l'article 101 del Reglament General de
Recaptació.
Degut a què no s'ha pogut realitzar la
reglamentària notificació de la valoració
de béns immobles, i complint amb el que
disposa l'article 103 del Reglament General de Recaptació i article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, se li notifica
pel present Edicte que es publicarà en el
Butlletí Oficial d'aquesta Província i
s'exposarà en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament.
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Girona, 8 de març de 1999.— La
Recaptadora. Signat: Maria Galán i Giró.

3.066
AJUNTAMENT DE
GOMBRÈN
Anunci

En sessió plenària celebrada en data 02
de febrer de 1999, s'acordà aprovar el plec
de condicions econòmico-administratives
particulars que regeixen el concurs, modalitat procediment obert, per a la contractació
de l'obra "Pavimentació del camí de Xorigueres" inclosa al PUOSC 1999 amb el
núm. DG-I999/1038-PG.
Els esmentats plecs se sotmeten a informació pública pel termini de vint-i-sis dies
naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci. En la mateixa sessió
sense perjudici del resultat de la informació
pública, s'acordà la convocatòria del concurs:
Objecte del contracte: Pavimentació del
Camí de Xorigueres

(relacionar-les d'acord
als criteris de valoració del concurs).
Lloc, data i signatura
Criteris de valoració de les ofertes:
a) Més unitats de subministrament i instal·lació de paviment en via pública: fins a
10 punts.
b) Les millores tècniques i de qualitat al
projecte proposades pels licitadors: fins a 2
punts.
c) Els recursos, l'experiència i la
solvència tècnica i econòmica dels licitadors: fins a 2 punts.
d) Oferiment de facilitats en el cobrament dels imports d'obra certificats: majors
terminis, fórmules de finançament i menor
termini de l'execució de les obres: fins a 1
punt.
Obertura de pilques; Serà efectuat per la
mesa de contractació, en acte públic, a les
13 hores del tercer dia hàbil següent a la
finalització del termini de presentació
d'ofertes.
Adjudicació. Acord de Ple de l'Ajuntament de Gombrèn.
Gombrèn, 9 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Isidre Vilalta i Cortina.

Forma d'adjudicació: Concurs procediment obert.
Garanties: Provisional: 42.240.-, definitiva: 84.480.Plec de condicions: A la Secretaria de
l'Ajuntament de Gombrèn, Av. Moisès
Torrens, 8 17531 Gombrèn, telèfon i fax:
972 730300, en horari d'oficina.
Presentació de les ofertes: En sobres o
pilques tancades, tal i com disposa el plec
de condicions, a la Secretaria de la Corporació, de 9 a 13 hores de dilluns a divendres, en el termini de 26 dies naturals
comptats a partir de l'endemà de la data de
publicació de l'últim dels anuncis de la licitació.
Model de proposta:
En/Na
(nom i cognoms),
amb DNI número
amb domicili a
Exposa: Que actua en nom propi (o en
representació de
) i assabentat del
plec de condicions que regeixen el concurs
per a la contractació de l'obra "Pavimentació del camí de Xorigueres", els accepta de
manera expressa i total i
Demana: Prendre part al concurs,
d'acord a les característiques de l'oferta que
s'adjunta i ofereix les següents millores

3.018
AJUNTAMENT DE
LA JONQUERA
Anunci

El Sr. Víctor Campmany i Crehuet, en
representació de "F.S.Moldes S.L.", ha
sol·licitat d'aquesta Alcaldia llicència per a
la implantació, funcionament i obertura
d'una fàbrica de figures de guix amb protecció reforant de poliester, l'emplaçament
del qual fóra a la parcel·la núm. 5 del polígon industrial 21-B.
D'acord amb l'article 30 núm. 2 apartat
a) del Reglament d'activitats molestes,
nocives, insalubres i perilloses de 30 de
novembre de 1961 s'ha obert informació
pública, durant el termini de vint dies,
comptats a partir de l'endemà de la inserció
del present anunci al B.O.P. de Girona, perquè aquelles persones que d'alguna manera
es considerin afectades per causa de l'activitat que hom pretén establir, hi puguin fer
les observacions pertinents.
L'expedient es troba exhibit i pot ésser
consultat en hores d'oficina a la Secretaria
d'aquest Ajuntament.
A la Jonquera, a 4 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Pere Brugat i Damer.
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3.019
AJUNTAMENT DE
LA JONQUERA
Anunci
El Sr. Joan Antoni Guàrdia i Torrent, en
representació de "Inverpurdan S.A.", ha
sol·licitat d'aquesta Alcaldia llicència per a
la implantació, funcionament i obertura
d'un bar, l'emplaçament del qual fóra als
baixos de l'edifici situat a les parcel·les
núm. 10 i II del polígon industrial 21-B.
D'acord amb l'article 30 núm. 2 apartat
a) del Reglament d'activitats molestes,
nocives, insalubres i perilloses de 30 de
novembre de 1961 s'ha obert informació
pública, durant el termini de vint dies,
comptats a partir de l'endemà de la inserció
del present anunci al B.O.P. de Girona, perquè aquelles persones que d'alguna manera
es considerin afectades per causa de l'activitat que hom pretén establir, hi puguin fer
les observacions pertinents.
L'expedient es troba exhibit i pot ésser
consultat en hores d'oficina a la Secretaria
d'aquest Ajuntament.
A la Jonquera, a 3 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Pere Brugat i Darner.

3.120
AJUNTAMENT DE
JUIÀ
Edicte
Observat error material en la publicació
de l'edicte 16.781 de l'Ajuntament de Juià,
publicat al núm. 168 del B.O.P., pàg.
12622, corresponent al dia 31 de desembre
de 1998, s'esmena l'esmentat edicte.
Allà on diu:
"sessió plenària del dia 31 d'octubre de
1996"
Ha de dir:
"sessió plenària del dia 31 d'octubre de
1998"
-^
Juià, 3 de març de 1999.— L'Alcalde.
Signat: Josep Vidal Miàs.

3.015
AJUNTAMENT DE
LLAGOSTERA
Anunci
La societat Manel Pijuan i Fills S.L. ha
sol·licitat d'aquesta Alcaldia llicència muni-
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cipal per a l'obertura d'una Panificadora
situada al c/ Migjorn n°. 5 del Polígon
Industrial d'aquest municipi.
D'acord amb l'article 30.2.a) del Reglament d'activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses de 30 de novembre de 1961
s'ha obert informació pública, durant el termini de deu dies, perquè aquelles persones
que d'alguna manera es considerin afectades per causa de l'activitat que hom pretén
establir, puguin fer les observacions pertinents.
L'expedient és exposat i pot ser consultat en hores d'oficina a la Secreteria
d'aquest Ajuntament.
Llagostera, 9 de març de 1999.—
L'Alcaldessa. Signat: Pilar Sancho Espigulé.

3.074
AJUNTAMENT DE
LLORET DE MAR
Àrea de Secretaria
Edicte
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25/02/99, va aprovar el plec de
condicions econòmico-administratives que
han de regir el concurs per a la concessió
d'autorització d'explotació de quioscos per
a diferents activitats.
. Per tant, aquest plec és a disposició dels
interessats a la Secretaria Municipal, Dintre
del termini de vint dies naturals comptats
des del dia següent a l'última publicació
d'aquest edicte als Diaris Oficials, es
podran presentar les reclamacions o observacions que estimin procedents. '
Sense perjudici de resoldre les reclamacions que puguin presentar-se (en aquest
cas se suspendria l'acte de licitació),
s'anuncia simultàniament la celebració de
l'acte de licitació, -sota les condicions
següents:
Durada del contracte: Quatre anys.
Cànon mínim: El cànon mínim pel primer any a oferir pels licitadors, i que podrà
millorar-se a l'alça, serà el següent:
-Floristeria: 372.000,- pessetes.
-Premsa i revistes: 372.000,- pessetes.
-Llaminadures, caramels i similars:
400.000,- pessetes.
-Gelats, granissats: 500.000,- pessetes.
Garantia provisional: 25.000,- pessetes.
Garantia definitiva: 6% del preu d'adjudicació.
Presentació d'ofertes: Fins el dia 26è.
natural comptat a partir del següent de
l'última publicació d'aquest edicte al BOP i
DOGC en el Registre General d'aquest
Ajuntament de 10 a les 14 hores (13 hores
si fos dissabte).

Obertura de pliques: La mesa del concurs es constituirà a.les 12 hores el 5è. dia
natural de finalitzat el termini de presenta. ció de propostes (excepte si fos dissabte o
festiu que es farà el proper dia hàbil
següent).
Cada licitador haurà de presentar:
Les proposicions constaran, de dos
sobres tancats, denominat A i B, en cadascun dels quals es faran constar el contingut
en la forma que s'indica i el nom del licitador.
A.- Un sobre tancat, que serà el sobre
A, que podrà ser lacrat i portarà el títol
"Proposta econòmica per a l'adjudicació de
l'autorització d'explotació de quioscos per
a diferents activitats a la plaça Pere Torrent
de Lloret de Mar, que inclourà el següent
model:
"En/Na
, veí/veïna d...:
,
amb domicili
, amb DNI núm....,
que obra en nom propi/en representació
d
, assabentat/ada de l'anunci de
concurs obert per a l'adjudicació de l'autorització d'explotació de quioscos per a diferents activitats a la plaça Pere Torrent de
Lloret de Mar, manifesta que accepta íntegrament les esmentades clàusules i es compromet a oferir la quantitat de
(en
lletres i números) pessetes, pel primer any,
per instal·lar un quiosc de
Lloc, data i signatura del proposant".
B.- Un sobre tancat, que serà el sobre
B, que podrà ser lacrat i portarà el títol
"Documentació per a l'adjudicació de
l'autorització d'explotació de quioscos per
a diferents activitats a la plaça Pere Torrent
de Lloret de Mar", amb els següents documents:
1. Còpia autenticada del DNI del que
signa la proposició i poder verificat quan
l'oferta es faci en nom d'una altra persona
natural o jurídica.
2. Escriptura de constitució de la societat o de la seva posterior modificació, degudament inscrita en el Registre Mercantil i
poder notarial acreditatiu de la representació que exerceix el signant de la proposició
verificat per lletrat funcionari de l'Administració pública.
3. En cas de concórrer a la licitació
vàries empreses, constituint una unió temporal, cadascuna d'elles haurà d'acreditar la
seva personalitat i capacitat, indicant els
noms i circumstàncies dels empresaris que
subscriuen les proposicions, la participació
de cadascuna d'elles, designant la personao
Entitat que, durant la vigència del contracte,
ha d'ostentar la representació de la unió
davant l'Administració.
4. Declaració jurada de no trobar-se
incurs en els supòsits d'incapacitat o
d'incompatibilitat que es preveuen en l'article 20 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
5. Resguard acreditatiu de la constitució
de la fiança provisional.
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6. Declaració jurada relativa als
següents aspectes:
-Que l'empresa licitadora està al
corrent de pagament de les cotitzacions a la
Seguretat Social respecte del personal laboral al seu servei.
-Que l'empresa licitadora està al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries (Impost sobre la renda
de les persones físiques o de societats, IVA
i no existència de deutes tributaris amb
l'Estat).
7. Número d'identificació Fiscal.
8. Per a les empreses estrangeres, la
declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de
manera directa o indirecta poguessin sorgir
del contracte, amb renúncia, en el seu cas,
al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador.
El Plec de condicions aprovat pel Ple es
podrà demanar a la Secretaria Municipal
d'aquest Ajuntament, a partir del moment
que s'obri el període de presentació de les
proposicions.
Lloret de Mar, 4 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Josep Sala i Montero.

membres de l'Entitat fins el dia anterior de
la reunió, en el domicili de l'Entitat, situat
al carrer Salvador Espriu, núm. I, de Maçanet de la Selva.
Maçanet de la Selva, 1 de març de
1999.— La Secretària. El President.

3.050
AJUNTAMENT DE
MONTAGUT
Anunci
Aprovat inicialment pel Ple d'aquest
Ajuntament, el projecte d'obra municipal
ordinària "urbanització de la vorera de la
zona esportiva municipal de Montagut",
redactat pel Sr. Josep Santandreu i Peralba,
Enginyer de Camins, se sotmet a informació pública durant un termini de trenta dies,
comptats des de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci al BOP, a fi que els particulars o empreses interessades puguin formular les al·legacions, suggeriments o
reclamacions que considerin convenients,
de conformitat amb el que estableix l'article
37 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
Montagut, 3 de març de 1999.—
L'Alcalde-President. Signat: Joaquim
Ferrusola i Palomeras.

3.369
ENTITAT URBANÍSTICA
DE CONSERVACIÓ
RESIDENCIAL PARK
(MAÇANET DE LA SELVA)
Anunci
Pel present es convoca sessió ordinària
anual de l'Assemblea Genral de l'Entitat
Urbanística de Conservació de la Urbanització "Residencial Park", del terme municipal de Maçanet de la Selva, que se celebrarà el dia 18 d'abril de 1999 al Pavelló
Poliesportiu Municipal de Maçanet de la
Selva, a les 9,15 hores en primera convocatòria i a les 9,30 hores en segona convocatòria, amb el següent:
Ordre del dia
Primer.- Lectura i aprovació, si així
s'acorda, de l'acta de l'assemblea anterior.
Segon.- Infomració sobre les obres de
conservació i manteniment en curs d'execució.
Tercer.- Informació sobre l'estat de
morositat i problemàtica judicial existent.
Quart.- Lectura i aprovació, si així
s'acorda, de l'estat de comptes corresponent
a l'exercici de 1998, així com de la gestió
portada a terme pel Consell Rector.
Cinquè.- Precs i preguntes.
La documentació del assumptes objecte
de l'ordre del dia estarà a disposició dels

3.059
AJUNTAMENT DE
PAU
Edicte
Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, a la sessió celebrada el 22 de febrer
de 1999, l'Estudi de Detall d'alineacions i
rasants referit a l'àmbit de la Parcel·lació de
la finca urbana del carrer Xaloc núm. 6,
sector Urbanització "els Olivars de Pau", i
que promou el senyor Jaume Bartolomé de
la Loma-Osorio, s'exposa al públic per un
període de vint dies hàbils, a comptar des
del següent al de la publicació d'aquest
edicte al Butlletí Oficial de la Província,
d'acord amb el que disposa l'article 66, en
relació als articles 64 i 65 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s'aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística.
Aquest Estudi de Detall és a les oficines
de l'Ajuntament, a disposició de qualsevol
persona que desitgi examinar-lo.
Pau, 8 de març de 1999.^ L'Alcalde.
Signat: Josep Blanch i Dalmau.

3.101
AJUNTAMENT DE
PEDRET I MARZÀ

3.102
AJUNTAMENT DE
NAVATA
Edicte
L'Ajuntament de Navata en sessió celebrada el dia 24 de febrer de 1999, va aprovar l'adjudicació definitiva de les obres
següents:
Obra: Magatzem Municipal 1° fase.
Empresa: Formigons Riumors, SL
Preu: 6.900.000 PTA.
Sistema de contractació: Subhasta
pública.
- Obra: Sanejament tram N-260 i carrer
Escoles.
Empresa: Áridos Figueras, SA
Preu: 19.400.000 PTA.
Sistema de contractació: Subhasta
pública.
Es fa públic en compliment del que disposa l'article 94 dè la Llei 13/1995, de 18
de maig, de contractes de les administracions públiques, l'article 285 de la Llei
8/1997, municipal i de règim local de Catalunya, i l'annex del Reial Decret 390/1996,
de r I de març.
Navata, 10 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Jaume Homs Campamar.

Anunci
Rebudes definitivament les obres
"Construcció Centre Cívic, 2" fase", i
sol·licitada pel senyor Josep Costa i Dalmau, obrant en representació de l'empresa
Miquel Costa, S.A., la cancel·lació de l'aval
bancari de 816.033,- pessetes, això es fa
públic perquè dins d'un termini de vint
dies, comptats a partir de l'endemà de la
inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial
de la Província, puguin presentar reclamacions els que creguin tenir algun dret exigible a l'adjudicatari per raó del contracte
garantit.
Pedret i Marzà, 10 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Antoni Nadal i Barneda.

2.983
AJUNTAMENT DE
PEDRET I MARZÀ
Anunci

Rebudes definitivament les obres
d"'Urbanització tram final carrer Mar fins
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l'entrada a Marzà", i sol·licitada pel senyor
Josep Costa i Dalmau, obrant en representació de l'empresa Miquel Costa S.A., la
cancel·lació de l'aval bancari de 86.129.pcssetes, això es fa públic perquè dins d'un
termini de vint dies, comptats a partir de
l'endemà de la inserció d'aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar reclamacions els que creguin tenir
algun dret exigible a l'adjudicatari per raó
del contracte garantit.
Pedret i Marzà, 8 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Antoni Nadal i Barneda.

Calendari de recaptació exercici 1999

Edicte
Revisió de guals: Del 15 d'abril al 15
de juny.
Quotes ambulància: Del 15 d'abril al 15
de juny.
Tinença d'animals domèstics: Del 15
d'abril al 15 de juny.

Impost activitats econòmiques: Tots els
dimarts al matí de l'I de juliol al 9 de
setembre.
AJUNTAMENT DE
LES PLANES D'HOSTOLES

Conservació de nínxols: De 1' 1 de juliol
al 30 d'agost.

Edicte
En Jaume Aradas i Palomé actuant en
nom de Cepsa Elf Gas SA ha sol·licitat
d'aquesta Alcaldia llicència per la
instal·lació d'un dipòsit de GLP a la finca
de Mas el Valls d'aquest terme municipal.
D'acord amb l'article 30 n°. 2 apartat a)
del Reglament d'Activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses de 30 de novembre de 1961 s'ha obert informació pública,
durant el termini de deu dies, perquè aquelles persones que d'alguna manera es considerin afectades per causa de l'activitat que
hom pretén estalbir, puguin fer les observacions pertinents.
L'expedient es troba exhibit i pot ésser
consultat en hores d'oficina a la Secretaria
d'aquest Ajuntament.
Les Planes d'Hostoles, 5 de març de
1999.— L'Alcalde. Signat: Ferran Pedró i
Costa.

Arbitris municipal: De l'I de setembre
al 31 d'octubre.

Finalitzat el període voluntari s'iniciarà
el procediment de constrènyiment amb un
recàrrec del 20%.
Lloc de pagament: A les oficines de
l'Ajuntament, de dilluns a divendres, en
horari d'atenció al públic.
Portbou, 12 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Francisco Martínez
Díaz.

AJUNTAMENT DE
PORTBOU
Edicte
AJUNTAMENT DE
PORTBOU
Anunci

La Comissió Municipal de Govern
d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el
dia 11 de març de 1999, va acordar, per
unanimitat l'aprovació del següent calendari de recaptació per l'exercici de 1999, i
mitjançant la publicació d'aquest anunci al
B.O.P., queda complert el tràmit d'informació pública a tots els contribuents afectats.

En Ramon Escribano i Puigbertran, ha
sol·licitat d'aquesta Alcaldia llicència municipal per a la instal·lació, adequació i obertura d'un local destinat a menjars ràpids, a
emplaçar en el carrer Major, 22 d'aquesta
vila.
En compliment de l'article 30.2-a) del
Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses de 30 de novembre de 1961, es procedeix a obrir termini
d'informació pública, pel termini de deu
dies, per tal que els que es considerin afectats d'alguna manera per l'activitat que es
pretén establir, pugui fer les observacions
que consideri adients.
L'expedient es troba de manifest, i es
pot consultar, durant les hores d'oficina en
el Negocial d'Obres i Urbanisme d'aquest
Ajuntament.
Puigcerdà, a 9 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Joan Carretero i Grau.

Tributs de pagament mensual: De 1' 1 al
10 de cada mes.

3.045

3.044

AJUNTAMENT DE
PUIGCERDÀ

Impost vehicles i ciclomotors: De I'l
d'abril al 31 de maig.

Impost béns immobles: Tots els dimarts
al matí de 1' 1 de juliol al 9 de setembre.

3.060

3.053

Aprovats per la Comissió de Govern
en sessió celebrada el dia 11 de març de
1999 els Padrons cobratoris de Reserva de
Gual de 1999 i el de l'impost sobre circulació de ciclomotors de 1999, s'exposen al
públic pel termini de quinze dies hàbils a
partir de la publicació al Butlletí Oficial de
la Província, perquè qualsevol interessat
pugui examinar-lo per tal de deduir-ne
al·legacions a la Secretaria de l'Ajuntament.
Portbou, 12 de març de 1999.—
L'Alcalde.

3.217
AJUNTAMENT DE
PUIGCERDÀ
Anunci
Correcció d'errades en la redacció d'un
Plec de Clàusules.
Atès que s'ha observat una errada en la
redacció del Plec de Clàusules EconòmicoAdministratives que han de regir el Concurs
Públic per a la construcció i explotació en
règim de concessió administrativa d'un
aparcament per a vehicles lleugers en el
subsòl del solar anomenat "pati de les escoles", i del servei d'estacionament controlat
a la via pública en el municipi de Puigcerdà. Concretament en el redactat de l'article 42, apartat B) punt 2), on diu "Termini
de la concessió, que no podrà ésser superior
a 50 anys per als aparcaments tancats, ni de
10 anys per al sevei d'estacionament controlat a la via pública, especificat per cada
servei individualitzadament", redactat que
contradiu l'indicat a l'article 4 de l'esmentat Plec de Clàusules, on s'estableix el termini de la concessió, i que en conseqüència
ha de dir:
"Termini de la concessió, que no podrà
ésser superior a 50 anys per als aparcaments
tancats, ni de 15 anys per al servei d'estacionament controlat a la via pública, especificat per cada servei individualitzadament"
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La qual cosa es fa pública per a general
coneixement i als efectes escaients.
Puigcerdà, 17 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Joan Carretero i Grau.

3.252
AJUNTAMENT DE
ROSES
Serveis
Aprovat per la Comissió Municipal de
Govern en sessió ordinària de data 15 de
març de 1999 la contractació del servei consistent en r"explanació i neteja de la sorra
de les platges de Roses per a l'any 1999",
s'anuncia la licitació del concurs pel procediment obert.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Roses
b) Dependència que tramita l'expedient:
Departament de Contractació.
c) Número d'expedient: 609/99
2. Objecte del contracte i termini d'execució
a) Descripció de l'objecte: Treballs
d'explanació i neteja de la sorra de les platges de Roses per a l'any 1999.
b) Termini d'execució: començarà 1*1
de maig i finalitzarà el 30 de setembre.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs

de Condicions Econòmiques i Administratives Particulars.
8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: s'estableix
un termini de 26 dies naturals a comptar des
del dia següent al de la publicació de
l'anunci de licitació en el BOP de Girona.
b) Documentació a presentar: L'especificada a la clàusula 8°. del Plec de Condicions Econòmiques i Administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1°. Entitat: Ajuntament de Roses
(Departament de Contractació).
T. Domicili: Plaça Catalunya s/n
3°. Localitat i codi postal: Roses
(17480)
d) Termini durant el qual el licitador
estarà obligat a mantenir la seva oferta
(concurs): 3 mesos.
e) Admissió de variants (concurs): si.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Roses
b) Domicili: Plaça Catalunya s/n
c) Localitat: Roses
d) Data: El dilluns següent al de la finalització del termini de presentació de pliques. Quan el dia assenyalat sigui inhàbil,
s'entendrà traslladat al primer dia hàbil
següent.
e) Hora: 12 hores.

6. Obtenció de documentació i informaa) Entitat: Ajuntament de Roses
b) Domicili: Plaça Catalunya s/n
c) Localitat i codi postal: Roses (17480)
d) Telèfon: (972) 25-61-44
e) Fax: (972) 15-26-05
0 Data límit d'obtenció de documents i
informació: fins dos dies abans de la data
de finalització de presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista
Els específics a la clàusula 6°. del Plec

-2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: execució de
les obres de cobriment de la pista poliesportiva.
b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Lloc d'execució: sector dels Saioners.
d) Termini d'execució: sis mesos.
-3 Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta pública.
-4 Pressupost base de la licitació:
Import total: 47.696.271 pessetes, IVA
vigent inclòs.

Roses, 17 de març de 1999.—
L'Alcalde-President. Signat: Carles Páramo
i Ponsetí.

-5 Garanties:
La garantia provisional a constituir serà
del 2% del tipus de licitació i la definitiva
serà del 4% d'aquest preu.

3.231

ció

-1 Entitat adjudicadora:
a) Corporació local: Ajuntament de
Santa Coloma de Farners
b) Dependència en què es tramita
l'expedient: Secretaria
c) Número d'obra: CG-1998/462-PG

10. Despeses d'anuncis
Les despeses dels anuncis aniran a
càrrec de l'adjudicatari.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 2.500.000 ptes., 16%
d'IVA inclòs.
5. Garanties
Garantia provisional: no s'estableix
garantia provisional.
Garantia definitiva: 100.000 ptes. (4%
del preu de licitació).

s'exposa al públic pel termini de vint dies
hàbils, per tal que es puguin presentar possibles reclamacions.
Simultàniament, s'anuncia la subhasta
pública, si bé condicionada al que disposa
l'article 79 de la Llei 13/1995, de 18 de
maig, de contractes de les administracions
públiques, d'acord amb el que disposa
l'article 24 del Reial decret 390/1996, d'I
de març, de desenvolupament parcial de
l'esmentada Llei.

AJUNTAMENT DE
SANTA COLOMA DE FARNERS
Anunci
sobre contractació d'una obra
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya,
any 1998
Comarca: Selva
Corporació local: Santa Coloma de Farners
Aprovat per la corporació el plec de
clàusules administratives particulars que ha
de regir la subhasta pública per a la contractació de l'obra que es detalla a continuació, inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 1998, i atès l'article
270 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril.

-6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat. Corporació local: Santa
Coloma de Farners
b) Domicili: PI. Ajuntament, núm. 1
c) Localitat i codi postal: 17430 Santa
Coloma de Farners
d) Telèfon: 972 840808
e) Fax: 972 840195
0 Data límit per a l'obtenció de documents i informació: sis dies abans de prescriure la presentació d'ofertes.
-7 Requisits específics del contractista:
a) Classificació: grup C, subgrup 3 i 4,
categoria d)
b) Altres requisits: els establerts en els
plecs de clàusules administratives particulars.
-8 Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: vint-i-sis
dies naturals posteriors al de l'última publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial
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de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
b) Documentació que s'ha de presentar:
la que detallen els plecs de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el que s'ha indicat al punt 6.
d) Termini durant el qual el licitador
estarà obligat a mantenir la seva oferta:
durant l'execució de l'obra.
e) Admissió de variants: no.
-9 Obertura de les ofertes:
L'acte d'obertura de les, proposicions
econòmiques serà públic i tindrà lloc a la
Sala d'Actes de la corporació, a les dotze
hores del dia que en faci sis, comptat a partir de l'endemà de l'acabament de presentació de proposicions. Si aquest dia és festiu, l'acte es farà el primer dia hàbil
següent.
-10 Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.
Santa Coloma de Farners, 16 de març
de 1999.— L'Alcalde. Signat: Antoni Solà
i Bohigas.

3.232
AJUNTAMENT DE
SANTA COLOMA DE FARNERS
Anunci
Aprovades pel Ple de l'Ajuntament en
sessió celebrada el dia 15 de març de 1999,
les bases per a la provisió de quatre places
d'agent de la Policia Local, i la respectiva
convocatòria, s'exposen al públic als efectes pertinents.
Bases per a la convocatòria del concurs
per a proveir quatre places d'agent de la
policia local.
la.- Objecte de la convocatòria.
La provisió, mitjançant concurs de
mobilitat interadministrativa, de quatre places d'agent de la Policia Local, dotades
amb les retribucions corresponents al grup
D, amb pagues extraordinàries, triennis i
altres emoluments establerts per la legislació vigent i pel propi Ajuntament.
Les places, objecte d'aquesta convocatòria, s'ampliaran amb les noves vacants
que es produeixin fins al dia en què acabi el
termini de presentació d'instàncies.

2a.- Requisits dels aspirants.
a) Ésser funcionari de carrera en actiu
d'una Administració local, amb la categoria
d'agent de la Policia Local, i estar en possessió del diploma acreditatiu d'haver superat el curs bàsic de l'Escola de Policia de
Catalunya o d'haver estat nomenat funcionari de carrera del cos de la Policia Local
abans de l'entrada en vigor de la Llei
16/1991, de policies de Catalunya.
b) Complir les condicions exigides als
apartats c) i d), de l'apartat I, de l'article 29
de la Llei de coordinació de les policies
locals de Catalunya.
c) Acreditar un grau de coneixements
de català equivalent al nivell B de la Junta
Permanent de Català.
Es pot acreditar mitjançant presentació
del certificat de la Junta d'estar en possessió del nivell B o equivalent, o bé realitzar
una prova del mateix grau e dificultat.
d) Acreditar què es compleixen els
requisits físics i psicotècnics que estableix
la legislació per a desenvolupar la funció.
3a.- Instàncies i documentació.
Les instàncies per a prendre part en el
concurs, es presentaran al Registre General
de l'Ajuntament dins del termini improrrogable de vint dies naturals, a comptar del
següent al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i es dirigirà al president de la
corporació:
Els aspirants manifestaran que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides i adjuntaran els documents acreditatius.
S'adjuntarà, així mateix, un currículum
professional i la documentació acreditativa
dels mèrits que s'al.leguin, en original o
fotocòpia compulsada.
4a.- Admissió d'aspirants.
Acabat el termini de presentació
d'instàncies, la presidència de la corporació
aprovarà la llista d'admesos i exclosos, que
es publicarà en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament i es notificarà personalment
als interessats.
En cas de no produir-se reclamacions,
la llista esdevindrà definitiva.
En aquesta mateixa resolució, es disposarà el lloc, dia i hora de la celebració de
les proves o acreditació dels mèrits i capacitats exigides, determinant-se les persones
que integraran el tribunal de valoració.
5a.- Tribunal de valoració.
Un terç integrat per membres o funcionaris de la corporació.
Un altre terç per personal tècnic especialitzat.
Un altre terç per representants del
Departament de Governació, d'entre els
quals hi haurà un representant de l'Escola

de Policia de Catalunya i un representant de
la Direcció General de Seguretat Ciutadana.
A més a més, en formarà part un representant de la Comissió de personal.
Actuarà de secretari.el de la corporació
o persona en qui delegui.
El Tribunal es constituirà vàlidament
amb l'assistència de tres dels seus membres
i amb la presència del president i del secretari.
6a.- Acreditació dels requisits exigits.
Per tal d'acreditar el requisit d) de la
base 2a, l'Ajuntamenfrealitzarà una revisió
mèdica i un test psicotècnic, quedant eliminats els aspirants que no siguin declarats
aptes pel Tribunal.
Els aspirants que no acreditin estar en
possessió del certificat de nivell B o equivalent, hauran de realitzar una prova per tal
d'acreditar aquests coneixements, quedant
eliminats aquells que no obtinguin la qualificació d'apte.
7a.- Valoració de mèrits.
a) Antiguitat.
a.l) Per serveis prestats com agent de la
Policia Local, 0,10 punts per mes complert
treballat.
a.2) Per serveis prestats en una altra
Administració pública com agent d'un cos
de seguretat, 0,05 punts per mes complert
treballat.
a.3) Per serveis prestats com a auxiliar
de la Policia Local, 0,025 punts per mes treballat.
La valoració dels conceptes anteriors no
superarà, en cap cas, els tres punts.
b) Titulacions acadèmiques.
Les titulacions acadèmiques superiors a
l'exigida es valoraran fins a un màxim d' 1
punt. •

c) Cursos de formació i perfeccionament.
Es valoraran fins a un màxim de tres
punts, tenint en compte el número d'hores i
la seva homologació.
d) Comprovació pràctica.
Per valorar els nivells d'experiència, es
portarà a terme una prova pràctica per escrit
relacionada amb les funcions del lloc de treball, que el concursant haurà de llegir
davant el Tribunal de valoració i contestar
les preguntes que aquest li pugui formular.
Aquesta prova pràctica es valorarà amb un
màxim de tres punts.
La puntuació de cada aspirant serà la
suma total de les puntuacions atorgades pel
Tribunal.
8a.- Nomenament i presa de possessió.
El Tribunal de valoració proposarà a
l'alcaldia el nomenament dels aspirants que
hagin obtingut la major puntuació, segons
el número de places existents.
Així mateix, el Tribunal relacionarà per
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ordre de puntuació els aspirants que l·iagin
superat les proves, però que no puguin ser
nomenats per inexistència de plaça. Aquests
aspirants restaran en llista d'espera i podran
ésser nomenats si es produeixen vacants
durant l'any següent.
Els concursants proposats presentaran
davant la secretaria de l'Ajuntament, dins
del termini de vint dies naturals, la següent
documentació:
a) Certificació, emesa pel secretari de
l'Ajuntament de procedència, acreditativa
de la condició de funcionari de carrera del
concursant, de la seva situació administrativa i del cos, escala i grup a què pertany,
grau personal consolidat i temps de permanència.
b) Declaració de no estar incurs en els
supòsits d'incompatibilitat que preveu la
Llei 53/1984, de 26 de desembre.
Una vegada que s'hagi produït el nomenament, els aspirants hauran de prendre
possessió en el termini concedit a l'efecte.
Santa Coloma de Farners, 16 de març
de 1999.— L'Alcalde. Signat: Antoni Solà
i Bohigas.

3.048
AJUNTAMENT DE
SILS
Edicte d'obertura
d'informació pública
El Sr. Tomas Massó Canaleta actuant
en nom de Carns Sils SCCL ha sol·licitat
d'aquesta Alcaldia llicència per a obertura
de sala d'especejament a ubicar a Polígon
Industrial de Sils.
En compliment del preceptuat en l'article 30.2 a) del Reglament d'Activitats
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses
de 30 de novembre de 1961 (RAM), en
relació amb l'art. 86 Llei 30/1992, de Bases
de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, s'obre un període d'informació
pública per un termini de vint dies, comptats a partir del següent al de la inserció de
l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província i/o tauler d'edictes de la Corporació
perqijè qui es consideri afectat d'alguna
manera per l'activitat que es pretén establir,
pugui fer les observacions pertinents.
L'expedient es troba de manifest i es
pot consultar durant les hores d'oficina a la
Secretaria d'aquest Ajuntament.
Sils, a 11 de març de 1999.—
L'Alcalde-President.

3.047
AJUNTAMENT DE
SILS

3.057
AJUNTAMENT DE
VILAMALLA

Edicte d'obertura
d'informació píÀhlica

Edicte
El Sr. Pedro Lázaro Massagué actuant
en nom de G.F.L., S.L. ha sol·licitat
d'aquesta Alcaldia llicència per a obertura
de magatzem de teixits a ubicar a c/ Tallers,
parcel·les 18-19-20. Polígon Industrial.
En compliment del preceptuat en l'article 30.2 a) del Reglament d'Activitats
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses
de 30 de novembre de 1961 (RAM), en
relació amb l'art. 86 Llei 30/1992, de Bases
de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, s'obre un període d'informació
pública per un termini de vint dies, comptats a partir del següent al de la inserció de
l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província i/o tauler d'edictes de la Corporació perquè qui es consideri afectat d'alguna
manera per l'activitat que es pretén establir,
pugui fer les observacions pertinents.
L'expedient es troba de manifest i es
pòt consultar durant les hores d'oficina a la
Secretaria d'aquest Ajuntament.
Sils, a 11 de març de 1999.—
L'Alcalde-President.
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Abastecedora Catalana S.A., ha sol·licitat d'aquesta Alcaldia, llicència d'obertura
d'un taller de reparació de pneumàtics,
situat a la Carretera N-11 Km. 4 de Vilamalla. D'acord amb l'article 30, número 2,
apartat a) del Reglament d'activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses de 30 de
novembre de 1961, s'ha obert informació
pública, durant el termini de vint dies, perquè aquelles persones que d'alguna manera
es considerin afectades per causa d'activitat
que hom pretén establir, puguin fer les
observacions pertinents.
L'expedient es troba exhibit i pot ésser
consultat en hores d'oficina a la Secretaria
d'aquest Ajuntament.
Vilamalla, 8 de març de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Joan Caball i Subirana.

Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Anuncis
3.251
CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Nota

Se ha presentado ante este Organismo
la siguiente solicitud:
Peticionario: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Destino del aprovechamiento: Usos
industriales (llenado de lagos artificiales
para su distribución mediante una red de
tuberías a las arquetas y cañones de nieve
en instalación, situados en las diversas pistas de esquí para su innivación).
Caudal de agua solicitado: 361.000
m3/año.
Corriente de donde se ha de derivar las
aguas: Un manantial denominado "Font
Gran" torrente denominado "La Ringueta"
y tres pozos denominados "Prat Agre",
"Pista Llarga" y "Muntanya Sagrada".
Términos municipales donde radican
las obras: Alp (Girona).
Durante el plazo de un mes contado a
partir de la fecha de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial, se
admitirán en esta Confederación Hidrográfica, P°. Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas
hábiles de oficina, además del proyecto que
pueda presentar el peticionario, otros que
tengan el mismo objeto de la solicitud o
sean incompatibles con ella. Las peticiones
que se formulen con caudal superior al
doble de la presente no serán admitidas a
trámite de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 2, art. 105 del Reglamento de la
Ley de Aguas (R.D. 849/1986) de 11 de
abril, B.O. del Estado n°. 103 del 30 del
mismo mes), sin perjuicio de que los interesados puedan acogerse a la tramitación indicada para estos casos en el apartado 3 de
aquel artículo.
La apertura de Proyectos se verificará a
las 10 horas del séptimo día hábil contado
desde la terminación del plazo antes indicado, o del primer día laborable siguiente si
aquel fuera sábado. A ella podrán asistir
todos los peticionarios, levantándose Acta
suscrita por los mismos y la representación
de la Administración.
Zaragoza, 16 de marzo de 1999.—^ El
Comisario de Aguas. P.A. El Jefe del Área
de Calidad de las Aguas. Fdo.: Luis Pinilla
López Oliva.
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