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Cognoms i nom 
 
SIEPIERSKI VANETTI, KARINA                
DE ANDREA, MARIA CAROLINA                
SANNEH, IBRAHIMA                         
ARMIJO SANTIBAÑEZ, CLAUDIO ANDRES         
RODRIGUEZ, WILLIAMS ANTONIO              
TENORIO GARCIA, LILIANA                   
AMANCIO DE LIMA, CARLA ROGERIA            
LEYES, JULIO CESAR                       
GRIGORII, TATIANA                        
GALLARRETA, MARCELO                      
COELHO BORGES, JAYTER                     
TIOUCHICHINE, BELKACEM                   
AMUEDO, WILDER ALFREDO                   
ROMERO VELASQUEZ, CARMEN                  
KHAOULANI HASSANI, FARID                  
KANDE, OUSMAN                            
CHENTOUF, RKIA                           
TRIBAK, MACHICH                          
EL JAHJOUKI, FATIHA                      
DE MATOS MACHADO, CLEONICE DO SOCORRO     
SEGUIRI, EL KHALIL                       
CHOLLI, ABDERRAHMAN                      
NDIR, OUSSEYNOU                          
BENSLAIMAN, FATIMA                       
MARTINEZ, HECTOR RUBEN                   
ESSADIK, MUSTAPHA                        
BRACAMONTE SUAZO, CLAUDIA ROSARIO         
VERA MIRANDA, ALEXANDER LUIS              
MIRANDA ARCE, MIRIAM DAISY                
BOUTAIEB, RACHID                         
CASTRO, EDUARDO ALEJANDRO                
DIAZ DE CASTRO, LELIA ALCIRA              
GONÇALVES DE OLIVEIRA, LUCIANO            
MUSA, DANJO                              
GLYA, SALAH EDDINE                       
BALDE, SALIOU                            
STITOU, SAID                             
SEIJAS JORI, EVELYN DALIA                 
MARTINEZ CASTILLO, GLORIA IVONNE          
ZELAYA RODAS, CARMEN ELENA                
ALIASHKEVICH, DZIANIS                    
VAKHRUSHEVA, ALEKSANDRA                  
DA SILVA RIBEIRO, ROSELENA                
BALDE, TIDIANE                           
MINA MOSQUERA, CELIA ZULEY                 
 
Contra aquest acord, que posa fi a la via admi-
nistrativa, es podran interposar els recursos se-
güents: el de reposició davant l’alcaldia-presi-
dència en el termini d'un mes a comptar de 
l'endemà en que es rebi la present notificació o 
de la seva publicació al BOP; el recurs conten-
ciós-administratiu, conforme amb l'article 46 
de la Llei 29/1998 de 13 de juliol reguladora 
de la Jurisdicció Contencioso-Administrativa, 
davant el  Jutjat  del  Contenciós-Administratiu  
de Girona; qualsevol altre recurs que es con-
sideri adient. 
 
Figueres, 18 de novembre de 2008 
 
L’alcalde 
 
p.d. El regidor director de l’Àrea de Serveis 
Urbans 
José Luis Yécora Romero 

Núm. 16067 
AJUNTAMENT DE  

FIGUERES 
 
Edicte sobre aprovació definitiva d’un 

reglament 
 

El ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 2 
d’octubre de 2008, va aprovar definitivament 
el reglament del servei de mobilitat de les 
associacions el text del qual és el que es 
transcriu a continuació. Aquest reglament en-
trarà en vigor als quinze dies hàbils comp-
tadors a partir del dia següent hàbil al de la 
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona. 
 
“Reglament d’ús del vehicle destinat a les 
entitats de lleure i educatives  
 
Preàmbul 
L’any 2006 es va posar en marxa el funcio-
nament d’una partida pressupostària destinada 
a que les entitats de lleure i educatives de la 
ciutat poguessin compartir recursos. El 
plantejament que se li va voler donar des del 
departament de Joventut va ser el de trobar el 
consens entre les entitats interessades en 
participar-hi, tant pel que fa a la decisió sobre 
quina havia de ser la finalitat dels recursos 
com també quina n’havia de ser la gestió.  
 
La decisió de les entitats educatives i de lleure 
a ser la de disposar d’un vehicle tipus furgo-
neta que facilités el trasllat de material i perso-
nes en les diferents activitats que realitzen al 
llarg de l’any. La demanda concreta de les 
entitats, per tant, implicava que l’Ajuntament 
es fes càrrec de la gestió d’aquest vehicle i de 
les despeses que hi són associades (mante-
niment, assegurances...) mentre que les enti-
tats, en tant que usuàries / beneficiàries del 
vehicle, s’encarregarien del combustible. 
 
Aquest document, pactat amb les associacions 
implicades en el projecte, pretén aclarir quins 
són els termes en els quals s’utilitzarà l’es-
mentat vehicle. 
 
Reglament d’ús del vehicle 
 
Article 1. Objecte 
És objecte d’aquest reglament l’ús d’un 
vehicle tipus furgoneta de nou places i habilitat 
per a dues cadires de rodes, per a activitats 
relacionades amb les associacions de lleure i 
educatives de la ciutat de Figueres. El vehicle 
ha estat cedit a Figueres de Serveis, SA 
(FISERSA, en endavant) per a usos de caràcter 
social. L’explotació del vehicle es regeix per 
aquesta normativa. 
 
Article 2. Beneficiaris  
2.1. S’entén que els beneficiaris o usuaris del 
vehicle poden ser només associacions de lleure 
i educatives de la ciutat de Figueres que esti-
guin degudament registrades al Registre Muni-
cipal d’Entitats segons allò que diu l’article 
183è del Reglament Orgànic Municipal. 

2.2. Les associacions, en tant que ens amb 
personalitat jurídica, seran les responsables del 
vehicle quan se’ls n’autoritzi l’ús. L’in-
terlocutor de les associacions amb l’Ajunta-
ment serà només el president o presidenta de 
cada associació, qui s’encarregarà de fer 
qualsevol sol·licitud d’ús del vehicle.  
 
Article 3. Sol·licituds 
Amb l’objectiu de facilitar la gestió del vehicle 
i fer-ne equitativa la distribució al llarg de 
l’any per tal que en puguin treure profit totes 
les associacions beneficiàries d’aquesta norma-
tiva, es determinen dos tipus de sol·licituds 
descrites a continuació: 
3.1. A principi d’any, cada associació farà una 
previsió general d’ús del vehicle per a tot 
l’any, amb dates exactes i amb un màxim de 
quatre dies consecutius. Amb això es pretén fer 
un primer càlcul d’utilització que permeti fer 
una previsió municipal de cares a garantir la 
disposició del vehicle per a totes les entitats. 
3.2. Per a cada ús en particular es farà la 
sol·licitud corresponent segons el model que 
s’adjunta. 
 
Article 4. Finalitats a les quals es destina el 
vehicle 
El vehicle podrà ser utilitzat només amb 
finalitats que tinguin a veure amb l’associació. 
Cada associació haurà de descriure les fina-
litats concretes a què es destina el vehicle cada 
cop que en sol·liciti l’ús. El departament de 
Joventut podrà demanar la documentació que 
cregui oportuna per tal que l’associació acre-
diti que l’ús per al qual s’ha fet la sol·licitud 
sigui realment el que s’ha dut a terme. 
 
Artcile 5. Compromisos dels beneficiaris 
Les associacions beneficiàries del vehicle 
assumeixen els següents compromisos cada 
cop que en facin ús: 
1) el conductor o conductors seran només els 
que es facin constar a la sol·licitud, essent 
aquests majors de 21 anys i amb una expe-
riència mínima de 2 anys de carnet, del qual 
s’adjuntarà una fotocòpia a la sol·licitud; 
2) l’entitat sol·licitant utilitzarà el vehicle 
només per a usos relacionats amb les activitats 
de l’associació segons relació que facilitarà 
quan formuli la sol·licitud; 
3) sota cap supòsit, l’entitat beneficiària del 
vehicle podrà cobrar cap import ni taxa per a 
utilització del vehicle entre els seus usuaris; 
4) l’entitat sol·licitant utilitzarà el vehicle 
segons les dates que hagi sol·licitat; 
5) l’entitat sol·licitant retornarà el vehicle amb 
el dipòsit de combustible tal com li ha arribat 
quan l’ha agafat; 
6) l’entitat sol·licitant es compromet a fer una 
conducció respectuosa i uns usos raonables del 
vehicle, acatant la normativa vigent en matèria 
de circulació vial i pagarà, en cas que 
procedeixi, aquelles sancions o desperfectes 
derivats d’un ús no adequat del vehicle. 
 
Article 6. Adjudicació 
L’Ajuntament autoritzarà l’ús del vehicle amb 
els mitjans que, amb coordinació amb FISER-
SA, consideri oportuns. L’Ajuntament oferirà 
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a les entitats beneficiàries del vehicle la possi-
bilitat de constituir una comissió permanent 
amb tres representants d’entitats destinada a 
avaluar aquells casos en els quals hi hagi més 
d’una petició coincident amb data. 
 
Article 7. Assegurança 
El vehicle està assegurat a nom de FISERSA, a 
tot risc amb franquícia. Les despeses rela-
cionades amb la franquícia en cas que calgui 
fer ús de l’assegurança, aniran a càrrec de 
l’entitat sol·licitant fins a un màxim de 600 
euros. 
 
Article 8. Fiança i/o garantia d’ús 
Es creu convenient establir una fiança de 300 
euros per a l’ús del vehicle. Aquesta fiança es 
pot ingressar per a un ús anual i ser retornada 
segons petició de l’interessat/ada. 
 
Article 9. Àmbit territorial 
El vehicle es podrà utilitzar només en territori 
estatal. 
 
Article 10. Limitacions 
Per voluntat de les associacions i del 
departament de Joventut, es creu convenient 
afegir a aquesta normativa algunes limitacions 
d’ús: 
1) el vehicle no podrà ser utilitzat més de qua-
tre dies consecutius i, en cas que ningú en de-
mani l’ús, s’haurà de fer una nova sol·licitud 
per escrit a l’Ajuntament, demanant-ne la pròr-
roga per a un termini màxim de dos dies més; 
2) el vehicle no podrà ser utilitzat per a 
celebracions ni actes festius com per exemple 
“l’Embarraca’t”. 
 
Article 11. Compliment de la normativa i 
sancions 
Es creu oportú fer especial menció en la 
necessitat del compliment d’aquesta normativa 
per diverses raons entre les que es compten 
que el vehicle no té un ús privatiu sinó solidari. 
Les entitats que no en respectin l’ús segons els 
termes descrits en aquesta normativa, poden 
ser sancionades privant-les d’utilitzar el vehi-
cle durant un any o, en cas de danys o 
d’infraccions que requereixin un desembor-
sament econòmic, retirar-los les subvencions o 
altres sistemes d’ajut públic dels que puguin 
gaudir.” 
 
La qual cosa es fa pública segons allò que 
disposa la normativa vigent. 
 
Figueres, 8 d’octubre de 2008 
 
Santiago Vila Vicente 
Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. 16300 
AJUNTAMENT DE  

FORNELLS DE LA SELVA 
 
Edicte sobre exposició pública de l’expe-

dient de crèdit extraordinari 1/2008 
 

El Ple d’aquesta Corporació, en sessió cele-
brada el dia 27 de novembre de 2008, va adop-
tar l’acord d’aprovació de l’expedient de crèdit 
extraordinari 1/2008 CE amb el finançament 
que en el mateix es determina, el qual s’exposa 
al públic amb la finalitat que durant el termini 
de quinze dies hàbils pugui presentar-se contra 
el mateix les reclamacions que s’estimin 
pertinents pels interessats a que fa referència 
l’article 22 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
De no produir-se reclamacions contra el 
present acord, aquest es considerarà definitiva-
ment aprovat. 
 
Fornells de la Selva, 28 de novembre de 2008 
 
Gabriel Casas i Soy 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 16301 

AJUNTAMENT DE  
FORNELLS DE LA SELVA 

 
Edicte sobre exposició pública de l’expe-

dient de suplement de crèdit 1/2008 
 

El Ple d’aquesta Corporació, en sessió 
celebrada el dia 27 de novembre 2008, va 
adoptar l’acord d’aprovació de l’expedient de 
suplement de crèdit 1/2008 SC amb el 
finançament que en el mateix es determina, el 
qual s’exposa al públic amb la finalitat que 
durant el termini de quinze dies hàbils pugui 
presentar-se contra el mateix les reclamacions 
que s’estimin pertinents pels interessats a que 
fa referència l’article 22 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril. 
 
De no produir-se reclamacions contra el 
present acord, aquest es considerarà definiti-
vament aprovat. 
 
Fornells de la Selva, 28 de novembre de 2008 
 
Gabriel Casas i Soy 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 16015 

AJUNTAMENT DE  
FORTIÀ 

 
Edicte sobre exposició pública d’un expe-

dient de suplement de crèdit 
 

EL Ple de la Corporació en sessió de 14 d’oc-
tubre de 2008, aprovà inicialment l’expedient 

de suplement i de crèdit del pressupost muni-
cipal núm. 1/2008.  
 
L’expedient s’exposa al pública a la secretaria 
de l’Ajuntament, pel termini de vint dies, 
durant els quals s’admetran reclamacions da-
vant aquesta Corporació, d’acord amb allò que 
disposen els articles 150 i 158 de la Llei 
30/1998, reguladora de les hisendes locals.  
 
En el supòsit de que no es presentin reclama-
cions, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sen-
se necessitat de nou acord. 
 
Fortià, 3 de novembre de 2008 
 
Joan Via i Ferrer 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 16016 

AJUNTAMENT DE  
FORTIÀ 

 
Edicte sobre exposició pública d’un 

expedient de modificació de crèdit 
 

EL Ple de la Corporació en sessió de 5 d’octu-
bre de 2008, aprovà inicialment l’expedient de 
suplement i de crèdit del pressupost municipal 
núm. 2/2008.  
 
L’expedient s’exposa al pública a la secretaria 
de l’Ajuntament, pel termini de vint dies, 
durant els quals s’admetran reclamacions 
davant aquesta Corporació, d’acord amb allò 
que disposen els articles 150 i 158 de la Llei 
30/1998, reguladora de les hisendes locals.  
 
En el supòsit de que no es presentin recla-
macions, l’acord inicial esdevindrà definitiu, 
sense necessitat de nou acord. 
 
Fortià, 20 de novembre de 2008 
 
Joan Via i Ferrer 
Alcalde 
 
 
Núm. 16018 

AJUNTAMENT DE 
 GER 

 
Edicte sobre aprovació definitiva d’un 

projecte d’urbanització 
 

En data 4 de novembre de 2008, es va aprovar 
definitivament per la Junta de Govern Local el 
Projecte d’urbanització de la parcel·la 150 
tramitat en aquest Ajuntament a instància de 
Montserrat Carulla i Font. 
 
La resolució posa fi a la via administrativa. 
Potestativament es pot interposar recurs de 
reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el 
termini d’un mes a comptar des de l’endemà 
de la publicació del present edicte al BOP. Si 
no s’interposa aquest recurs de reposició, es 


