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Núm. 9549
AJUNTAMENT DE
FIGUERES
Anunci sobre la modificació inicial dels
estatuts d’una societat privada municipal
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 3
de juliol de 2008, va aprovar inicialment la
modificació dels estatuts de la societat privada
municipal Figueres de Serveis, SA consistent
en afegir a l’article 2 dels referits estatuts
l’apartat següent “Gestionar el servei de
mobilitat de les associacions amb control de la
utilització dels vehicles assignats a l’esmentat
servei, així com la seva custòdia, manteniment
i assegurança, per la qual cosa Figueres de
Serveis, SA rebrà de l’Ajuntament de Figueres
els recursos econòmics necessaris en forma de
partida que l’Ajuntament de Figueres haurà
consignat dins el pressupost municipal de cada
any”.
L’expedient resta exposat a informació pública
a la Secretaria general de l’Ajuntament (2a
planta de la Casa de la Vila, plaça de l’Ajuntament número 12) als efectes de la presentació d’al·legacions i suggeriments durant el
termini de 30 dies hàbils a comptar a partir del
dia següent hàbil al de l’aparició d’aquest
anunci en el últim Butlletí Oficial en el qual
surti publicat.
Els Butlletins Oficials en els quals es publicarà
aquest anunci són el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
La modificació dels estatuts assolirà el caràcter
de definitiva sense necessitat d’adoptar un
acord exprés en tal sentit per al supòsit que
durant el termini d’informació pública de
l’expedient no es presentin al·legacions ni
suggeriments.
Figueres, 8 de juliol de 2008
Santiago Vila Vicente
Alcalde

Núm. 9550
AJUNTAMENT DE
FIGUERES
Anunci sobre aprovació definitiva de la
modificació d’uns estatuts
La modificació dels Estatuts del Consell de la
Guàrdia Urbana de Figueres que ha resultat
aprovada definitivament, en no haver-se
presentat cap reclamació ni al·legació a la que
havia aprovat inicialment el Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 7 de febrer de 2008,
el text del qual es transcriu a continuació,
entrarà en vigor als 15 dies hàbils comptats a
partir del dia següent hàbil al de la publicació

13
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
"Estatuts del Consell de la Guardia Urbana de
Figueres
Article 1
El Consell de la Guàrdia Urbana de Figueres,
sota la presidència de l'Alcalde o del regidor
en qui delegui, és l'òrgan consultiu tècnic i
polític amb representació paritària de les forces
polítiques, presents a l'Ajuntament de Figueres
i dels membres del Cos.
Article 2
Les funcions del Consell de la Guàrdia Urbana
de Figueres són:
a) La mediació i la conciliació en cas de
conflictes col·lectius.
b) La participació en l'establiment de les condicions de prestació del servei dels funcionaris.
c) La formulació de mocions i l'evacuació de
consultes en matèries relatives a l'estatut professional.
d) L'emissió d'informes en els expedients
disciplinaris que s'instrueixin als membres del
Cos per faltes molt greus, i en tots els que
s'instrueixin als representants dels sindicats, i
del Consell de la Guardia Urbana.
e) L'emissió d'informe previ i preceptiu sobre
els projectes de disposicions de caràcter general, relatius a les matèries a què es refereix
aquest article.
f) L'estudi de programes de modernització dels
mètodes i les tècniques de treball.
g) La presentació de propostes de mesures
relatives a la política de personal del Cos.
h) Les altres que li atribueixin les lleis i les
disposicions generals.
Article 3
El Consell de la Guàrdia Urbana de Figueres
està integrat paritàriament, pels representants
de l’Administració que designi l’Alcalde, de
conformitat amb allò establert a l’article 1, i
pels representants dels membres de la Guàrdia
Urbana, sobre la base de tres membres de
l’escala bàsica, un representant per l’escala
intermèdia, i un sol membre que representi
l’escala executiva i superior.
L’elecció dels membres del Cos al Consell de
la Guàrdia Urbana es farà de la següent manera:
Escala bàsica i intermèdia: en la data que
marqui el decret de convocatòria, mitjançant
sufragi personal, directe i secret, dels funcionaris que composen cada escala entre les
candidatures presentades.
Escala executiva i superior: el representant designat per la persona que ostenti el comandament del Cos.
Article 4
Qualsevol persona, que sigui membre de
l’escala bàsica i intermèdia, té dret a presentarse en règim de llista oberta a les eleccions al
Consell de la Guardia Urbana.

Article 5
1. Poden ser membres del Consell els
funcionaris del Cos de la Guàrdia Urbana de
Figueres, que es trobin en situació de servei
actiu o de segona activitat, i els que es trobin
en situació de suspensió provisional de
funcions. No podran ser-ho els que hagin estat
sancionats en tant en quant no hagin complert
la sanció.
2. Els representants escollits perden aquesta
condició per qualsevol d'aquestes causes:
a) Expiració del mandat.
b) Pèrdua de la condició de funcionari.
c) Defunció.
d) Renúncia que ha d'ésser expressa i comunicada per escrit.
Article 6
L'elecció de representants dels membres de
l’escala bàsica i intermèdia, en el Consell de la
Guàrdia Urbana, s'ha d'efectuar mitjançant un
sistema de representació dels candidats més
votats, ocupant les vacants per ordre de vots
obtinguts. En cas d’empat, per l’assignació de
la tercera vacant de l’escala bàsica o l’única de
l’escala intermèdia, es realitzarà una segona
volta de votacions dins el termini de 24 hores.
Article 7
El mandat dels representants del Cos de la
Guàrdia Urbana en el Consell és de quatre
anys, a comptar des de la proclamació dels
candidats electes. En cas de vacant aquesta és
coberta automàticament pel següent candidat
més votat. Si fineix el termini establert i la
proclamació dels candidats electes no ha tingut
lloc, s'entén que el mandat dels membres
anteriors queda prorrogat fins que aquella no
es produeix.
Article 8
El primer Consell que es constitueixi regularà
la seva organització, el seu funcionament i les
normes de convocatòria i desenvolupament de
les eleccions dels seus membres."
Figueres, 1 de juliol de 2008
Santiago Vila Vicente
Alcalde

Núm. 9552
AJUNTAMENT DE
FIGUERES
Edicte de notificació d’infraccions de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana
D’acord amb el que estableix l’article 59.5 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es fa públic
que intentada la notificació del decret d’incoació de data 16/05/2008 corresponent a
l’expedient sancionador incoat per infracció de
l’ordenança de civisme i convivència ciutadana al Sr. Abdelkhalak Acherkouk i no

