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12.832
AJUNTAMENT DE
BANYOLES
Edicte
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 15 de desembre d'enguany adoptà l'acord d'aprovació inicial de l'adaptació de l'ordenació física del Pla
Especial Vila Olímpica i Pla Especial Parc de la
Draga, als projectes d'edificació resultants del concurs convocat pel Consorci pel Desenvolupament
de la Vila Olímpica i Parc de la Draga.
L'expedient se sotmet a informació pública durant el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de l'aparició d'aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província.
L'expedient resta a disposició de qualsevol qui
vulgui examinar-lo, per tal de deduir-ne al·legacions, a la Secretaria de l'Ajuntament.
Banyoles, 16 de desembre de 1989. L'Alcalde.
Signat: Pere Hernández i Lizoain.

12.781
AJUNTAMENT DE
FIGUERES
Edicte
Aprovats definitivament la creació del Consell
Municipal de la Joventut de Figueres i els Estatuts
pels quals es regeix l'esmentat Consell,.i transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril. Reguladora de les Bases del
Règim Local (Butlletí Oficial de l'Estat número 80,
de 3 d'abril de 1985), els referits Estatuts, que són
els que es transcriuen a continuació, entraran en
vigor el dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de,la Província de Girona.
ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL
DE LA JOVENTUT DE FIGUERES
Atesa la necessitat d'estimular la participació
de la joventut de Figueres en la vida pública, social i cultural de la Ciutat i d'ajudar al seu desenvolupament i a la seva incorporació a la vida
ciutadana;
Atesa la conveniència de disposar per a
aquestes finalitats d'un organisme coordinador que
doni als joves un conducte perquè siguin escoltats
per l'Administració municipal i per l'opinió pública
a propòsit dels seus problemes específics;
Atès que aquest organisme ha de possibilitar
la participació en el seu si d'entitats, institucions i
moviments formatius, ja siguin de caràcter polític.
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social 0 cultural, compostos per joves o dedicats
a la joventut, que acompleixin els requisits de representativitat democràtica i d'arrelament a Catalunya previstos en els seus Estatuts;
Atès que cal que aquest organisme s'interessi
per tots els problemes de la joventut, intenti evitarne la marginació, i contribueixi, per tant, a assolir
una societat favorable al desenvolupament global
de la persona;
Atès que l'article 48 de la Constitució Espanyola disposa que correspon als poders públics de
promoure les condicions per a la participació lliure
i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural;
Resulta evident del que s'ha exposat que es
donen les característiques del servei públic que
significa, en aquest supòsit, la deguda atenció i
participació de la joventut de Figueres;
Per tot això es crea el Consell Municipal de la
Joventut de Figueres amb els estatuts que segueixen:
Article 1r. Es crea el Consell Municipal de la
Joventut de Figueres, Organisme adscrit a la Regidoría d'Ensenyament, Cultura, Joventut i Lleure de
l'Ajuntament de Figueres.
Article 2n. Són objectius del Consell Municipal
de la Joventut de Figueres:
a) Promoure activitats encaminades a assegurar la participació dels joves en les decisions i mesures que els afectin.
b) Elaborar, per iniciativa pròpia, a petició de
la Regidorif: d'Ensenyament, Cultura, Joventut i
Lleure, o d'.altres entitats, informes i estudis sobre
matèries relacionades amb la joventut i els seus
problemes.
c) Proposar mesures o suggeriments per al
millor aprofitament del Patrimoni de l'Ajuntament al
servei de la joventut.
d) Promoure la relació amb altres organitzacions juvenils en tots els seus àmbits d'actuació.
e) Col·laborar amb estudis i activitats d'interès
comú amb les entitats, institucions, i organismes
de coordinació dels joves de Figueres que no estiguin directament representats al Consell Municipal
de la Joventut de Figueres recollint les seves aspiracions i necessitats.
f) Aquells que puguin assenyiar-li la Comissió
de Govern de l'Ajuntament de Figueres, a partir
de la proposta corresponent de la Comissió Informativa d'Ensenyament, Cultura, Joventut i Lleure.
Article 3r. Poden formar part del Consell Municipal de la Joventut de Figueres:
a) Els moviments juvenils i les entitats formades
per joves que s'organitzin per a uns objectius definitius.
b) Les organitzacions polítiques juvenils.
c) Les entitats prestadores de serveis a la joventut sense ànim de lucre.
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d) Les seccions juvenils d'entitats no estrictament juvenils que tinguin una autonomia funcional
dins de la seva entitat i estinguin dotades d'unes
bases de funcionament pròpies.
Article 4t. Totes les organitzacions i entitats
compreses en l'article anterior poden formar part
del Consell Municipal de la Joventut de Figueres
sempre que ho sol·licitin per escrit a la Comissió
Permanent i els seus objectius no contradiguin els
assenyalats a l'article 2n.
Les condicions per ésser membres del Consell
Municipal de la Joventut de Figueres són les següents
a) Sol·licitar l'admissió per escrit·
b) Presentar una Memòria amb la relació d'ac-'
tivitats, estructura i funcionament interior, nombre
de membres i edat d'aquests la qual anirà acompanyada d'una còpia dels Estatuts de l'entitat, si
n'hi ha.
c) Ésser acceptat amb votació per l'Assemblea
GeneraL
Article 5è. Causaran baixa del Consell Municipal de la Joventut de Figueres:
a) Els membres que voluntàriament ho desitgin.
b) Els membres que deixin de complir les condicions especificades en els presents Estatuts per
la seva consideració com a tais.
c) Els membres que no respectin els Estatuts.
d) Els membres que contradiguin els principis
expressats en el preàmbul i els continguts en els
presents Estatuts·
e) Els membres que no assisteixin a cinc assemblees consecutives.
Article 6è. El Consell Municipal de la Joventut
de Figueres es mantindrà econòmicament amb els
recursos següents;
a) Les dotacions que li destinarà l'Ajuntament
de Figueres.
b) Les subvencions que pugui rebre d'altres
entitats públiques.
c) Els donatius de persones o entitats privades.
d) Les rendes que produeixin els béns i valors
que constitueixin el seu patrimoni.
e) Qualsevol altre recurs que pugui ésser-li
atribuït.
Article 7è. Els òrgans del Consell Municipal de
la Joventut de Figueres són:
a) L'Assemblea General.
b) La Comissió Permanent.
Article 8è. Les funcions de l'Assemblea General, Òrgan Suprem del Consell Municipal de la Joventut de Figueres, són les següents:
a) Fixar les línies generals d'actuació del Consell Municipal de la Joventut de Figueres.

Número 1 — 2 de Gener de 1990
b) Controlar la gestió de la Comissió Permanent, aprovant-la si s'escau.
c) Rebre els informes de la Comissió Permanent.
d) Considerar i aprovar, si s'escau, les previsions pressupostàries i els resultats econòmics de
l'exercici anterior.
e) Elegir o cessar els membres de la Comissió
Permanent.
f) Decidir sobre les mocions d'exclusió i sol.licituds d'admissió.
g) Ratificar els Estatuts i propugnar la seva modificació, tenint en compte el que disposa l'article
19.
h) Decidir la inclusió dels punts que es creguin
convenients a l'ordre del dia de l'Assemblea General següent.
i) Crear les Comissions de Treball per al tractament de temes específics que es creguin
oportunes.
Article 9è. L'Assemblea General és constituïda
pels següents components:
a) El President que ho serà el de la Comissió
Informativa d'Ensenyament, Cultura, Joventut i
Lleure de l'Ajuntament de Figueres.
b) Un delegat de cadascuna de les entitats
membres.
c) El Secretari de la Comissió Informativa d'Ensenyament, Cultura, Joventut i Lleure, amb veu i
sense vot, o la persona en qui delegui.
Article 10è. L'Assemblea General es reuneix
ordinàriament una vegada dins de cada trimestre
natural i de forma extraordinària, sempre que la
convoqui la Comissió Permanent, o bé ho demani
la tercera part dels membres del Consell Municipal
de la Joventut de Figueres. La convocatòria ha
d'ésser feta per escrit amb una setmana d'antelació, si és ordinària, i amb un mínim de 48 hores
si és extraordinària, excepte en casos d'urgència,
i haurà d'estar acompanyada de l'ordre del dia i
de la documentació pertinent. En el supòsit de no
haver-hi quòrum a la primera convocatòria, l'Assemblea es constituirà en segona convocatòria,
mitja hora més tard, i els acords s'adoptaran per
majoria simple.
Article 11è. I) L'Assemblea General es considerarà constituïda amb la meitat més un dels membres. Les seves sessions podran ésser públiques.
II) Els acords es prendran per majoria absoluta
dels membres presents. L'admissió i l'exclusió de
membres i la dissolució necessiten el vot dels dos
terços dels delegats presents.
Article 1.2è. La Comissió Permanent, òrgan ordinari i executiu del Consell Municipal de la Joventut de Figueres, està composta pel President,
quatre delegats i el Secretari. El mandat dels
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membres de la Comissió permanent és d'un any.
L'edat màxima dels delegats membres de la Comissió Permanent serà de 30 anys.
Els quatre delegats s'elegiran d'entre els candidats que es presentin d'entre els membres de l'Assemblea ' General. Cada associació o entitat
present a l'Assemblea tindrà dret a un vot i no
s'acceptaran els vots delegats. Els candidats que
obtinguin un major nombre de vots seran nomenats delegats. En cas d'empat es procedirà a una
nova votació per decidir entre els candidats empatats.
En el cas que un membre de la Comissió Permanent cessi com a delegat, també cessarà en el
càrrec que exerceixi en la Comissió permanent,
però la seva entitat no podrà nomenar un altre delegat que ocupi el càrrec vacant, sinó que l'Assemblea General haurà de proveir-lo mitjançant
nova elecció.
Article 13è. Les funcions de la Comissió Permanent són les següent:
a) Emetre els informes i dictàmens que li siguin
sol·licitats.
b) Executar els acords de l'Assemblea General, efectuant les corresponents propostes als òrgans de govern municipal a través de la Comissió
Informativa d'Ensenyament, Cultura, Joventut i
Lleure.
c) Preparar i presentar a l'Assemblea General
plans de treball tot recollint les propostes dels
membres de l'Assemblea i desenvolupant-les.
Article 14è. La Comissió Permanet es reuneix
com a mínim una vegada al mes, sempre que el
convoqui el president o bé ho demani la tercera
part dels seus membres.
Article 15è. Les reunions de la Comissió Permanent queden constituïdes amb la meitat més un
dels seus membres. Els acords es prendran per
majoria absoluta. El vot del President decidirà els
empats.
Article 16è. Són funcions del President:
a) Representar el Consell Municipal de la Joventut de Figueres, personalment o a través de
delegació.
b) Convocar i presidir les Assemblees Generals
i les reunions de la Comissió Permanent.
c) Impulsar, dinamitzar i coordinar el treball de
la Comissió Permanent i les comissions de treball.
Article 17è. Per ésser delegat al Consell Municipal de la Joventut de Figueres és necessària:
a) Ésser nomenat per escrit per una entitat
membre del Consell Municipal de la Joventut de
Figueres.
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b) Ésser proposat per l'Assemblea del Consell
Municipal de la Joventut de Figueres.
Article 18è. Els presents Estatuts del Consell
Municipal de la Joventut de Figueres hauran d'ésser ratificats per l'Assemblea General i podran ésser modificats per aquesta amb l'acord de les
dues terceres parts dels delegats presents. En
aquest cas, se seguirà la mateixa tramitació que
en la primera aprovació dels Estatuts. En els Estatuts hi constarà l'acta d'aprovació.
DISPOSICIÓ TRANSITORIA
Fins que no quedi constituïda la primera Assemblea General i elegida la corresponent Comissió Permanent, les funcions executives del Consell
Municipal de la Joventut de Figueres seran assumides per la Comissió Informativa d'Ensenyament,
Cultura, Joventut i Lleure.
DISPOSICIÓ FINAL
Per tot allò que no es preveu en els presents
Estatuts, regirà amb caràcter supletori la normativa
reguladora de l'Administració Local.
Figueres, 7 de desembre de 1989. L'AlcaldePresident. Signat: Marià Lorca I Bard.

12.826
AJUNTAMENT DE
FIGUERES
RECAPTACIÓ EXECUTIVA
Cèdula de Notificació
A l'expedient executiu de constrenyiment administratiu contra Na M. Clara Fa Garriga per dèbits
a la Hisenda Local, pels conceptes de Multes,
Imp. Mnuc. Circulació de 100.332 pessetes de
principal, 20.066.- pessetes de recàrrec de constrenyiment, 10.390 pessetes d'interessos demora i
100.000 pessetes de costes pressupostades i per
un total de pessetes: 230.788, del qual en té coneixement de la notificació que se li va fer els
març i juny de 1989 i en compliment de la Providència dictada el rrrateix dia, amb data de 12 desembre de 1989, s'ha fet embargament i precinte
del vehicle de la seva propietat que tot seguit descrivim:
OPEL CORSA 1.0.S. Turismo Matrícula
GE-4039T.
Sense perjudici, del seu dret a nomenar dipositari, la persona executora, fent ús de la facultat
que li dóna la regla 64 del Reglament General de
Recaptació, ha ordenat que es precinti el vehicle
esmentat, que posteriorment ha sigut portat al Dipòsit Municipal.
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