BOP de Girona núm. 134 - 13 de juliol de 2004
Resolució: Aprovació de la taxa per la
venda de productes de l’Oficina de
Turisme.
Norma: En compliment del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març de 2004.
Termini: Trenta dies.
II.Expedient: 03.- Intervenció.- 2303.-
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Ordenances fiscals.- Tema: Regidoria de
Benestar, cultura, sanitat i ensenyament.
Regidoria d’Esports i Joventut.
Resolució: Aprovació de la tarifa per
dia de menjador de la llar d’infants municipal, estiu 2004.
Aprovació de la tarifa de preinscripció de l’escola municipal de futbol, temporada 2004-05.

Norma: En compliment del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març de
2004.
Termini: Trenta dies.
Castell-Platja d’Aro, 25 de juny de
2004.— L’Alcalde-President. Signat:
Joan Giraut i Cot. Davant meu. El Secretari Actal. Signat: Angel Pérez i Pérez.

Núm. 7.011
AJUNTAMENT DE
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Edicte de notificació a titulars de venicles abandonats a les vies públiques
Atès que hi ha diversos vehicles abandonats a les vies públiques del municipi, l’Ajuntament, d’acord amb el Decret 217/99 ha
resolt considerar-los residus sòlids.
Es fa públic que si en el termini de 8 dies a comptar des de l’endemà de la públicació d’aquest edicte al BOP, els propietaris
corresponents no els retiren de la via pública, l’Ajuntament els considerarà abandonats i procedirà a la seva retirada i destrucció
d’acord amb el que disposa l’abans esmentada Llei.
Els vehicles abandonats són els següents:
Marca i model

Matrícula

Ubicació on es troba abandonat

Citroën BX
Seat Fiat Panda 40
Opel Corsa 1.2 STR
Alfa Romeo 33 1.7 IE
Ford Escort Cabrio
Fiat Uno 45
Citroën BX

B-7902-JZ
B-5129-GZ
MA-2908-Z
GE-6574-AL
EEXC97
GI-2648-AB
GI-6793-AK

ctra. vella d’Olot
c/ Migdia
c/ Sant Josep
c/ Sant Josep
pl. Nova
c/ Pau Casals
c/ Pau Casals

Castellfollit de la Roca, 1 de juliol de 2004.— L’Alcalde. Signat: Moisès Coromina i Soler.

Núm. 7.043
AJUNTAMENT DE
FIGUERES
Anunci d’aprovació definitiva d’uns
estatuts
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió
del dia 1 d’abril de 2004, va acordar
aprovar inicialment la modificació dels
estatuts del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament.
Atès que durant el termini d’exposició
pública de l’expedient no s’han presentat
ni al·legacions ni suggeriments, la modificació ha quedat aprovada definitivament.
Aquesta modificació, que està inclosa
en el text íntegre dels estatuts del Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació al

Desenvolupament, que es transcriuen a
continuació, entrarà en vigor en el termini
de quinze dies hàbils comptats a partir del
dia següent hàbil al de la publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona.
“Estatuts del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament.
Article 1.
El Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació al Desenvolupament és un
òrgan de participació sectorial amb funcions consultives i assessores en matèries
relacionades amb la promoció de la cooperació internacional per al desenvolupament dels països del tercer món.

Article 2.
Són funcions del Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament:
a) Actuar com a òrgan consultiu de
l’Ajuntament en matèria de cooperació al
desenvolupament.
b) Elevar als òrgans competents de
l’Ajuntament els acords, els informes, les
propostes i els estudis que elabori en
aquesta matèria.
c) Presentar als òrgans competents de
l’Ajuntament les propostes de distribució
i assignació de recursos amb les finalitats
següents:
- Projectes de cooperació al desenvolupament, com a mínim el 70%.
- Campanyes o ajudes d’emergència
per a la cooperació, com a màxim el 15%.
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- Contribucions a projectes bilaterals
de cooperació al desenvolupament pròpies de l’Ajuntament, com a màxim el
20%.
- Campanyes i activitats de sensibilització, com a màxim el 10%.
d) Elaborar una proposta de bases
reguladores per a la concessió d’ajuts a
projectes de cooperació al desenvolupament en el tercer món.
e) Participar en el seguiment, control,
supervisió i avaluació de l’eficàcia amb
què han estat utilitzats els recursos assignats a cada finalitat.
f) Promoure la participació de les
entitats ciutadanes, tant a les campanyes i
accions de solidaritat, com per a l’aportació de fons econòmics i d’altres recursos
destinats a projectes de cooperació al
desenvolupament.
g) Elaborar una memòria anual de
totes les accions i projectes desenvolupats
en l’àmbit local en relació amb la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.
Article 3.
El Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació al Desenvolupament estarà
integrat pels membres següents:
a) El president del Consell que serà el
regidor/a en qui delegui l’alcalde.
b) Un representant de cada organització sense ànim de lucre de la ciutat que
tingui entre els seus objectius la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament, a proposta d’aquestes i nomenat per
l’alcalde.
Les associacions han d’estar inscrites
en el Registre Municipal d’Entitats i
Associacions i disposar d’un grup estable
a la ciutat.
c) Un regidor de cada Grup Municipal.
Podran assistir tècnics o assessors a
les sessions, amb veu i sense vot, per tal
d’assessorar en la presa d’acords.
Article 4.
El president del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament el representarà i tindrà les funcions
següents:
a) Convocar i presidir les sessions del
Consell i dirigir els debats.
b) Actuar com a portaveu del Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació al
Desenvolupament.
c) Convocar a les reunions del Consell les persones que consideri adients
com a observadors o per informar, amb
veu però sense vot, o a proposta de qualsevol dels membres.
d) El president vetllarà per l’acord
més ampli en les decisions i tindrà vot de
qualitat per tal de dirimir els empats a les
votacions.

BOP de Girona núm. 134 - 13 de juliol de 2004
Article 5.
a) El Ple del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament s’haurà de reunir un cop cada tres
mesos en sessió ordinària i en sessió
extraordinària sempre que la Presidència
ho consideri necessari o ho sol·liciti la
tercera part dels seus membres.
b) La convocatòria per a les sessions
ordinàries es farà amb una antelació
mínima de 8 dies i anirà acompanyada de
l’ordre del dia i, s’escau, de la documentació pertinent. Per a les sessions extraordinàries l’antelació mínima serà de 48
hores.
Article 6.
El Consell es considerarà vàlidament
constituït en sessió amb l’assistència
mínima de 3 dels seus membres.
Els acords s’adoptaran per majoria
simple dels membres presents que tinguin
dret a vot.

Fontcoberta 16 de juny de 2004.—
L’Alcalde. Signat: Jaume Roura Noguer.

Núm. 7.104
AJUNTAMENT DE
FORNELLS DE LA SELVA
Anunci sobre adjudicació d’un contracte d’obres
1- Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Fornells
de la Selva.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: —-

Article 7.
S’aixecarà l’acta de cada sessió en la
qual figuraran els acords, les conclusions
adoptades i les incidències que siguin
procedents per reflectir fidelment la sessió.

2- Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: d’obres.
b) Descripció de l’objecte: Abastament d’aigua potable en alta al barri de la
Barceloneta.
c) Data de publicació de l’anunci de
licitació: Butlletí Oficial de la Província
núm. 100 de 25 de maig de 2004 i Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4142 de 27 de maig de 2004.

Article 8.
L’Ajuntament podrà modificar aquest
Reglament a proposta del Consell o a iniciativa pròpia en els termes que es consideri oportuns.”

3- Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació.
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma d’adjudicació: concurs

La qual cosa es fa pública d’acord
amb la normativa vigent.
Figueres, 1 de juliol de 2004.—
L’Alcalde-President. Signat: Joan Armangué i Ribas.

4- Pressupost base de licitació.
a) Import total: 300.396,35 euros IVA
inclòs.

Núm. 7.017
AJUNTAMENT DE
FONTCOBERTA
Edicte d’exposició pública compte
general 2003
La Comissió Especial de Comptes ha
informat favorablement la compte general
del pressupost de l’exercici/03, que junt
amb els seus justificants i el dictamen
emès per l’esmentada Comissió, restaran
exposats al públic durant un termini de
quinze dies i vuit més, a comptar des de
l’endemà de la publicació del present
edicte al BOP, per tal de què puguin ser
examinats i presentar en el seu cas per
escrit les objeccions i observacions que es
considerin pertinents, de conformitat amb
el que disposa l’art. 193.3 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals.

5- Adjudicació:
a) Data: 17 de juny de 2004.
b) Contractista: PROVEÏMENTS
D’AIGUA, S.A.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 227.000
euros IVA inclòs.
Fornells de la Selva a 30 de juny de
2004.— L’Alcalde-President. Signat:
Gabriel Casas i Soy.

Núm. 7.012
AJUNTAMENT DE
GIRONA
Anunci bases i convocatòria per provisió d’un TAG promoció interna i tècnic
mitjà pels serveis econòmics per concurs
oposició lliure
La Junta de Govern Local, en sessió
celebrada el dia 18 de juny de 2004, va

