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Serveis Municipals, situat a l'Av. Salvador 
Dalí, núm. 107, 2n pis. 
 
Figueres, 26 de febrer de 2007 
 
Pere Pujulà Comajuan 
Regidor delegat de Medi Natural i Qualitat 
Ambiental 
 
 
 
Núm. 4059 

AJUNTAMENT DE  
FIGUERES 

 
Edicte d’informació pública de sol·licitud 

de llicència ambiental 
 

La societat Hotels Bisnet, SA, representada pel 
Sr. Fernando Rivas Cortés, ha sol·licitat davant 
aquest Ajuntament llicència ambiental muni-
cipal per a l'exercici de l'activitat d'hotel, al 
Polígon Vilatenim Sud, parcel·la 1, de Figue-
res. 
 
En compliment del que disposa l'art. 43 del 
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament general de desplega-
ment de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'administració am-
biental i s'adapten els seur annexos (DOGC de 
21 de maig de 1999), s'obre un període 
d'informació pública pel termini de vint dies, 
comptats a partir del següent al de la inserció 
d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d'edictes de l'Ajun-
tament, perquè els que es creguin perjudicats 
puguin formular les al·legacions i obser-
vacions i presentar els documents que estimin 
pertinents. 
 
L'expedient pot consultar-se durant les hores 
d'oficina a l'Àrea de Gestió 3.1 de l'edifici de 
Serveis Municipals, situat a l'Av. Salvador 
Dalí, núm. 107, 2n pis. 
 
Figueres, 27 de febrer de 2007 
 
Pere Pujulà Comajuan 
Regidor delegat de Medi Natural i Qualitat 
Ambiental 
 
 
 
Núm. 4060 

AJUNTAMENT DE  
FORALLAC 

 
Edicte d’aprovació inicial d’un reglament 
 

L’ajuntament ple en sessió ordinària de data 8 
de març de 2007, va adoptar, entre altres, els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament 
regulador de les instal·lacions de radiocomu-
nicació. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública els 
presents acords i el text del Reglament pel 
termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin 

presentar al·legacions i reclamacions, mit-
jançant la inserció dels anuncis corresponents 
al Butlletí Oficial de la província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des 
del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap 
al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, el Reglament que ara 
s’aprova inicialment quedarà aprovat defini-
tivament sense necessitat de cap tràmit ulte-
rior, i es procedirà directament a la publicació. 
 
Forallac, 17 de març de 2007 
 
Josep Sala Leal 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 4061 

AJUNTAMENT DE  
FORALLAC 

 
Edicte d’aprovació inicial de pressupost 

general i plantilla de personal, exercici 2007 
 

L’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 8 
de març de 2007, va aprovar, amb caràcter 
inicial, el pressupost general i la plantilla de 
personal d’aquesta corporació per a l’exercici 
de 2007 i les bases d’execució del pressupost 
que contemplen l’autorització per a la concer-
tació d’operacions creditícies amb entitats 
públiques o privades, i en les condicions nor-
mals del mercat financer que oficialment 
tinguin aprovades, amb la finalitat d’atendre el 
programa d’inversions que es detalla degu-
dament.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 
169 del RDL 2/2004, de 5 de març, s’exposa al 
públic pel termini de quinze dies durant els 
quals els interessats podran examinar-lo i pre-
sentar les reclamacions que estimin pertinents 
davant el Ple. 
 
El pressupost general, la plantilla de personal i 
les bases d’execució i documentació annexa, 
s’entendran definitivament aprovats, si en el 
termini esmentat no s’han presentat recla-
macions. 
 
Forallac, 12 de març de 2007 
 
Josep Sala Leal 
Alcalde 
 
 
Núm. 4062 

AJUNTAMENT DE  
GARRIGÀS 

 
Edicte d’aprovació inicial del pressupost 

general i la plantilla per a 2007 
 

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en 
sessió ordinària celebrada el dia 21 de 

desembre de 2006, el Pressupost General de 
l'exercici 2007, les Bases d'execució i la 
plantilla de personal, s'exposa al públic pel 
termini de quinze dies a efectes d’examen i 
reclamacions. 
 
En cas de no presentar-se reclamacions s'en-
tendrà aprovat definitivament sense necessitat 
de nou acord. 
 
Garrigàs, 30 de desembre de 2006 
 
Josep Masoliver Subirós 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 4092 

AJUNTAMENT DE  
JAFRE 

 
Edicte d’aprovació inicial de padrons 

exercici 2007 
 

Havent-se aprovat inicialment els padrons 
corresponents a l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica, clavegueram i cementiris, 
corresponents a l’exercici 2007, s’exposen al 
públic per un termini de trenta dies als efectes 
d’examen i reclamacions. 
 
Cas de no presentar-se’n, s’entendran defini-
tivament aprovats sense necessitat de posterior 
acord. 
 
Jafre, 12 de març de 2007 
 
Josep Grau i Font 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 4063 

AJUNTAMENT DE  
LLAMBILLES 

 
Anunci sobre aprovació definitiva d’un 

reglament 
 

El Ple de l’Ajuntament de Llambilles, en 
sessió celebrada el dia 9 de gener de 2007, va 
aprovar la creació d’un Registre municipal 
d’unions civils i va aprovar inicialment el 
Reglament d’organització i funcionament del 
Registre municipal d’unions civils.  
 
L’expedient es va sotmetre a informació 
pública, durant el termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant anunci inserit en el BOP núm. 18 
de 25 de gener, el DOGC núm. 4816 de 7 de 
febrer de 2007, en el diari El Punt de 25 de 
gener de 2007 i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 
De conformitat amb els articles 65 i 66 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, es fa públic que, en no haver-se presentat 
al·legacions ni reclamacions dins el termini 
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esmentat, l’acord d’aprovació inicial ha esde-
vingut definitiu. 
 
Es publica tot seguit en annex el text íntegre 
d’aquesta ordenança, a efectes de la seva 
entrada en vigor, que es produirà als quinze 
dies hàbils d’haver estat publicat aquest anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província i en el seu 
extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Contra aquest acord, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós-administratiu davant la Sala Cont-
enciosa-Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de la 
seva publicació, sens perjudici d’inter-posar 
aquells altres recursos i accions que hom 
considerin pertinents. 
 
REGLAMENT REGULADOR DEL FUN-
CIONAMENT DEL REGISTRE MUNICI-
PAL D’UNIONS ESTABLES DE PARELLA 
DE LLAMBILLES 
 
Article 1 
Règim jurídic 
El present registre que té naturalesa admi-
nistrativa, es regeix per aquest Reglament i per 
la normativa que, amb caràcter complementari 
es pugui dictar. 
 
Article 2 
Objecte 
Tenen accés al Registre les unions no matri-
monials de convivència estable entre dues 
persones siguin o no del mateix sexe, regu-
lades a la Llei 10/1998, d’unions estables de 
parella, de 15 de juliol. 
 
Article 3 
Declaracions i actes objectes d’inscripció 
Són objecte d’inscripció: 
-Les còpies simples d’escriptura pública de 
constitució, modificació i extinció, atorgades 
conjuntament, tal com estableix els articles 2 i 
21.1 LUPE. 
-Les actes de notorietat de la convivència, 
esmentades a l’article 10 LUPE. 
-Les declaracions voluntàries de convivència 
dels membres de la parella atorgades 
en presència de l’Alcalde o Regidor en qui 
delegui, assistit degudament pel Secretari de la 
Corporació. 
 
No serà necessària la inscripció dels contractes 
reguladors de les relacions personals i patri-
monials dels membres de la unió no matri-
monial, atès que les relacions personals i 
patrimonials poden ser regulades verbalment, 
segons els articles 3 i 22 LUPE. 
 
Article 4 
La sol·licitud d’inscripció 
La inscripció requereix que, prèviament, 
ambdós membres de la unió no matrimonial 
realitzin una sol·licitud conjunta. 
 
La inscripció en el Registre desplegarà efectes 
des de la data de la sol·licitud d’inscripció. 

La sol·licitud haurà de contenir la data d’a-
questa i el nom i cognoms dels interessats, el 
número de DNI, lloc i data de naixement de 
cadascun d’ells, el seu veïnatge civil, i l’adreça 
comú al municipi. 
 
Article 5 
Requisits de la inscripció 
Cal que els dos membres de la parella facin 
constar expressament que: 
-Són majors d’edat o, en el cas de ser menors, 
han estat emancipats conforme a dret. 
-No tenen entre ells una relació de parentiu per 
consanguinitat o adopció en línia recta o línia 
col·lateral en quart grau. 
-No es troben incapacitats per emetre el con-
sentiment necessari per dur a terme l’acte o 
declaració objecte d’inscripció. 
-No estan subjectes a cap vincle matrimonial. 
-No consten inscrits com a integrants d’una 
altra unió civil no matrimonial a cap altre 
Registre de semblant característiques al pre-
sent. 
 
L’encarregat del Registre podrà demanar 
l’acreditació del compliment dels anteriors 
requisits. 
 
No caldrà sol·licitud conjunta per a les 
declaracions d’extinció de la unió no matri-
monial. 
 
Un dels membres de la parella, pel cap baix, 
haurà de tenir veïnatge civil a Catalunya, i 
hauran d’estar empadronats en el municipi. 
 
Article 6 
Contingut dels assentaments 
En els assentaments s’hi farà constar: 
 
-El nom i cognoms. 
-El número de DNI. 
-El veïnatge civil. 
-La data i el lloc de naixement. 
-L’adreça dels membres de la unió no 
matrimonial. 
-El lloc i la data de sol·licitud. 
 
Aquestes dades es recullen amb la finalitat de 
confirmar que la convivència en parella és 
estable i amb voluntat de permanència. 
 
Els assentaments es realitzaran en fulls mòbils, 
prèviament numerats i segellats, que seran 
objecte d’enquadernació posterior en un llibre 
principal. Es crearan els llibres auxiliars que 
siguin adients per al millor funcionament del 
Registre. 
 
Article 7 
Adscripció orgànica 
El Registre Municipal de parelles consensuals 
estarà integrat a la Secretaria general de 
l’Ajuntament. 
 
Article 8 
Protecció de la intimitat personal 
 
1. El Registre és públic. Tanmateix, per tal de 
garantir la intimitat de les persones inscrites, 
només els propis integrants de la unió no 

matrimonial i el Jutge o Jutgessa, mitjançant 
resolució motivada, podran obtenir certifi-
cacions. El tractament automatitzat de les 
dades de caràcter personal que constin en el 
Registre requerirà el consentiment de la per-
sona afectada i, en tot cas, les actuacions 
municipals respectaran estrictament les dispo-
sicions de la Llei orgànica 5/1992, de 29 
d’octubre, de regulació del tractament automa-
titzat d’aquest tipus de dades. 
 
2. En cap cas els llibres integrants del Registre 
podran sortir de la Corporació. 
 
Article 9 
Gratuïtat dels assentaments 
La realització dels assentaments serà gratuïta. 
 
Article 10 
Efectes de la inscripció en el present Registre 
El Registre Municipal de parelles consensuals 
acreditarà la constitució, extinció i la resta de 
declaracions relatives a les unions que en són 
objecte, sense perjudici de prova en contrari. 
 
Article 11 
Entrada en vigor 
El Reglament d’organització i funcionament 
del registre municipal de parelles consensuals 
entrarà en vigor transcorregut el termini de 
quinze dies hàbils comptats a partir de 
l’endemà del dia de la publicació de la seva 
aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la 
Província i la seva ressenya al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Llambilles, 19 de març de 2007 
 
Josep Serra i Ciurana 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 3923 

AJUNTAMENT DE  
LLANÇÀ 

 
Anunci sobre adjudicació d’un contracte 

d’obres 
 

1. Entitat adjudicadora. 
 
a) Organisme: Ajuntament de Llançà 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secre-
taria 
c) Número d’expedient: SG-08/07 
 
2. Objecte del contracte: Tancar zona d’hortes 
i vorera de l’Av. Europa. 
 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació. 
 
a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Negociat sense publicitat 
 
4. Adjudicació. 
 
a) Data: 7 de març de 2007 
b) Contractista: CONSTRUCCIONS I URBA- 
NISME PRICU 2001,SL 


