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gestió de serveis, subministraments, assistèn-
cia tècnica, consultoria i públics de serveis
relacionats amb l’àmbit material de la dele-
gació i sempre que la quantia no excedeixi
de cinc£-centes mil pessetes (500.000 ptes.).
La facultat per contractar comporta també la
delegació de la resta de facultats que la legis-
lació reconeix a l’òrgan de contractació.#

b) La contractació civil. Arrendaments i
d’altres contractes no administratius sempre
que la quantia no excedeixi de cin£-centes mil
pessetes (500.000 ptes.).#

c) La de dictar actes d’autorització i gestió
pressupostària £–llevat l’ordenació de paga-
ments£– dins del límit assenyalat als punts
anteriors.#

d) La d’aprovar l’atorgament de quantitats
a justificar.#

e) La Presidència de les Meses de Contrac-
tació en aquells expedients administratius tra-
mitats pels serveis dels quals són responsables
per delegació de l’Alcaldia.#

f) La signatura dels contractes i convenis
derivats dels expedients administratius trami-
tats pels serveis dels quals són responsables
per delegació de l’Alcaldia.#

g) La signatura de les actes de recepció i
les devolucions de fiances dels expedients de
contractació tramitats pels serveis dels quals
són responsables per delegació de l’Alcaldia.#

E) Les resolucions administratives que es
dictin en exercici de les facultats delegades
en aquest punt exhauriran la via administra-
tiva, d’acord amb l’article 52 de la Llei 7/1985
de 2 d’abril i l’article 109 de la Llei 30/1992,
del 26 de novembre, ja que es consideren dic-
tades per l’òrgan delegant i els interessats
poden exercir les accions procedents davant
la jurisdicció contenciosa administrativa, prè-
via interposició del recurs de reposició en els
supòsits que legalment sigui preceptiu.#

En totes les resolucions administratives que
es dictin en exercici de les facultats delegades
es farà constar expressament que el Tienet
d’Alcalde o els Regidors actuen per delegació
expressa de l’Alcalde conferida en el present
Decret.#

Cinquè. £– Les delegacions d’atribucions de
l’Alcaldia conferides en el present Decret
seran efectives des del dia 19 de juliol de
1999, sens perjudici de la publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.#

Sisè. £– Notificar aquest Decret a tots els
Regidors interessats, amb indicació expressa
que es considerarà tàcitament acceptada la
delegació si, en el termini de tres dies hàbils
següents a la notificació, el Regidor delegat
no comunica a l’Alcalde, per escrit, la no
acceptació.#

Setè. £– Donar compte d’aquest Decret al
Ple Municipal.#

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement i perquè tingui els efectes opor-
tuns.#

Sabadell, 23 de juliol de 1999.#
L’Alcalde (signatura il·legible).#

0299029853
A

Santa Eulàlia de Ronçana#

EDICTE#
En Carlos Lorente Carreras, representant a

Plàstics Lorente, S.L.L., ha sol·licitat d’aquesta
Alcaldia llicència per fabricació de peces de
plàstic per extrusió, l’emplaçament de la qual
fora al carrer Carles Buïgas, Nau 54, Polígon
Industrial Can Magre.#

D’acord amb l’article 30 número 2 apartat
a) del Reglament d’activitats molestes, noci-
ves, insalubres i perilloses de 30 de novembre
de 1961, s’ha obert informació pública, durant
el termini de deu dies, perquè aquelles per-
sones que d’alguna manera es considerin afec-
tades per causa de l’activitat que hom pretén
establir, puguin fer les observacions perti-
nents.#

L’expedient es troba exhibit i pot ésser con-
sultat en hores d’oficina a la Secretaria d’a-
quest Ajuntament.#

Santa Eulàlia de Ronçana, 1 de juliol de
1999.#

L’Alcalde (signatura il·legible).#
0299025766

A

Seva#

EDICTE#
Havent tingut entrada en aquestes depen-

dències municipals, la petició formulada per
l’Associació de Veïns de Can Garriga, per la
constitució de l’Entitat Urbanística de Conser-
vació de les obres d’urbanitació i manteniment
de les dotacions i instal·lacions de serveis
públics de la Urbanització Can Garriga, així
com els Estatuts pels quals s’haurà de regir,
se sotmeten a informació pública per termini
de trenta dies comptadors a partir de l’endemà
de la publicació del present edicte al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per tal que els inte-
ressats puguin formular£-hi les al·legacions i
reclamacions que estimin pertinents.#

Seva, 10 d’agost de 1999.#
L’Alcalde, Josep Palmarola Nogué.#

0299030316
A

Teià#

EDICTE#
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraor-

dinària de data 27 de juliol de 1999 va adoptar
els següents acords:#

Primer. £– Rebutjar l’esmena presentada pel
grup municipal d’ERC sobre l’establiment del
termini d’un any per a la redacció de l’avant-
projecte del nou Reglament orgànic municipal
per la comissió d’Estudi i d’aplicació de l’antic
ROM mentre no s’aprovi el nou dintre l’indicat
termini d’un any.#

Segon. £– Derogar el Reglament orgànic
municipal aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en
sessió extraordinària del dia 29 de desembre
de 1987, publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL DE

LA PROVÍNCIA número 134, de data 4 de juny
de 1988, pàgines 20 a 27.#

Tercer. £– Iniciar l’expedient de formació del
nou Reglament orgànic municipal mitjançant
la creació d’una Comissió d’Estudi encarre-
gada de la redacció de l’avantprojecte, inte-
grada per un representant de cada grup polític
municipal, designat mitjançant instància diri-
gida a l’Alcaldia.#

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.#

Teià, 30 de juliol de 1999.#
L’Alcalde, Joan Castan Peyron.#

0299029673
A

Teià#

ANUNCI#
Es fa públic, per a coneixement general,

que el Ple de l’Ajuntament de Teià, en sessió
de data 27 de juliol de 1999, ha adoptat els
acords, la part dispositiva dels quals és la que
segueix:#

«Primer. £– Aprovar definitivament l’Orde-
nança reguladora de la intervenció integral de
l’Administració municipal en les activitats i
instal·lacions, el text de la qual és el que s’u-
neix com annex a aquests acords, i tot això
en el ben entès que aquest text queda integrat
per l’Ordenança tipus aprovada per la Dipu-
tació de Barcelona, publicada en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 131, annex 1,
de data 2 de juny de 1999, correcció d’errors
en BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 146
de 19 de juny de 1999, el qual s’adopta com
a propi.#

Segon. £– Publicar aquests acords i el text
de l’Ordenança en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, insertar£-los en el tauler d’edictes
de l’Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, la referència
del Butlletí Municipal de la Província en què
aparegui la publicació anteriorment esmen-
tada.#

Tercer.£- Comunicar aquests acords i el text
de l’Ordenança a la Delegació del Govern
de l’Estat a Catalunya i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.#

Així mateix es fa públic, mitjançant annex,
el text de l’Ordenança esmentada, amb l’ad-
vertiment que la mateixa entrarà en vigor l’en-
demà d’haver estat publicat aquest anunci en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.#

L’aprovació definitiva de l’Ordenança
exhaureix la via administrativa. Contra
aqueixa els interessats podran interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala
d’aquest Ordre Jurisdiccional del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en un termini
màxim de dos mesos, a comptar des de l’en-
demà de la data de la seva publicació. I tot
això, sens perjudici d’interposar aquells altres
recursos i accions que es considerin pro-
cedents.#
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ANNEX#
Text íntegre de l’Ordenança#

L’Ordenança reguladora de la intervenció
integral de l’Administració municipal en les
activitats i instal·lacions ubicades al municipi
de Teià, resta integrada de la següent forma:#

Ordenança tipus aprovada per la Diputació
de Barcelona, segons el text de la mateixa
publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 131, annex 1 de 2 de juny de 1999,
pàgines 3 a 33; correcció d’errades al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 146, de 19 de
juny de 1999, el qual text s’adopta com a
propi per l’Ajuntament de Teià.»#

Teià, 30 de juliol de 1999.#
L’Alcalde, Joan Castan Peyron.#

0299029674
A

Teià#

EDICTE#

Per Francesc Puigoriol Blanch, ha estat
sol·licitada l’oportuna llicència per a la ins-
tal·lació i funcionament d’activitat de taller de
reparació d’automòbils, branques mecànica i
elèctrica al carrer Can Bassols, número 9, de
Teià.#

La qual cosa es fa pública per general
coneixement i per tal que els que es considerin
afectats d’alguna manera per l’activitat que es
pretén establir, puguin fer les observacions
pertinents dins el termini de deu dies hàbils,
comptats a partir de la publicació del present
edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
d’acord amb el que disposa l’article 30 del
Reglament de 30 de novembre de 1961, mit-
jançant escrit a presentar a la Secretaria de
l’Ajuntament.#

Teià, 6 de juliol de 1999.#
L’Alcalde, Joan Castan i Peyron.#

0299027234
A

Teià#

EDICTE#
Per Juan José Lasuen Beristain, en repre-

sentació de Lasber, S.A., ha estat sol·licitada
l’oportuna llicència per a la instal·lació i fun-
cionament d’activitat de magatzem d’elements
per a automatismes al carrer Nord, 16, del
Polígon Industrial Buvisa del terme municipal
de Teià.#

La qual cosa es fa pública per general
coneixement i per tal que els que es considerin
afectats d’alguna manera per l’activitat que es
pretén establir, puguin fer les observacions
pertinents dins el termini de deu dies hàbils,
comptats a partir de la publicació del present
edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
d’acord amb el que disposa l’article 30 del
Reglament de 30 de novembre de 1961, mit-
jançant escrit a presentar a la Secretaria de
l’Ajuntament.#

Teià, 6 de juliol de 1999.#
L’Alcalde, Joan Castan i Peyron.#

0299027235
A

Teià#

EDICTE#

L’Alcaldia, de conformitat amb les atribu-
cions conferides pels articles 134,1 i 125 a)
del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, en Reso-
lució de data 23 de juliol de 1999, ha resolt
delegar la Presidència de les Comissions Infor-
matives constituïdes, segons proposta formu-
lada per les pròpies Comissions després de
la corresponent elecció efectuada en el sí d’a-
questes, de la següent forma:#

£—Comissió Informativa d’Hisenda, Trans-
ports i Comissió Especial de Comptes.#

Presidenta: Senyora Mercedes Pérez i Gon-
zález.#

£—Comissió Informativa d’Urbanisme,
Obres, Serveis i Medi Ambient.#

Presidenta: Senyora Isabel Montoliu i
Cayuela.#

£—Comissió Informativa d’Ensenyament,
Joventut i Esports.#

Presidenta: Senyora Elena Ros i Peralta.#
£—Comissió Informativa de Sanitat, Benestar

Social i Treball.#
President: Senyor Antoni Brincau i Sabatés.#
£—Comissió Informativa de Cultura, Turisme

i Consum.#
President: Senyor Joan Botey Casals.#
Les Comissions Informatives constituïdes

fins el dia de la data, realitzaran les seves reu-
nions ordinàries els dies i hores per les Comis-
sions proposades, segons el següent detall:#

£—Comissió Informativa d’Hisenda, Trans-
ports i Comissió Especial de Comptes.#

* Els dimecres de la 2a i 4a setmana de
cada mes, de 13.30 a 14.30 hores.#

£—Comissió Informativa d’Urbanisme,
Obres, Serveis i Medi Ambient.#

* Els dimecres de la 2a i 4a setmana de
cada mes, de 8 a 9 hores.#

£—Comissió Informativa d’Ensenyament,
Joventut i Esports.#

* Els dijous de la 2a i 4a setmana de cada
mes, de 20 a 21 hores.#

£—Comissió Informativa de Sanitat, Benestar
Social i Treball.#

* Els dijous de la 2a i 4a setmana de cada
mes, de 20 a 21 hores.#

£—Comissió Informativa de Cultura, Turisme
i Consum.#

* Els dilluns de la 2a i 4a setmana de cada
mes, de 9 a 10 hores.#

En el cas que no hi hagi temes per tractar,
les reunions de les respectives Comissions
Informatives es faran el mateix dia de la set-
mana següent.#

Si el dia de realització és festiu, la reunió
de la Comissió Informativa pertinent es farà
el primer dia hàbil següent, a la mateixa hora.#

Teià, 23 de juliol de 1999.#
L’Alcalde, Joan Castan Peyron.#

0299029042
A

Vilobí del Penedès#

EDICTE#

D’acord amb el que disposen els articles
46.1£-a) i 53 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
altra legislació concordant, els Tinents d’Al-
calde són òrgans de govern d’existència obli-
gatòria en tots els Ajuntaments que són desig-
nats (i revocats) lliurament per l’Alcalde d’en-
tre els regidors que integren la Comissió de
Govern, si n’hi ha, i sinó, d’entre els regidors,
mitjançant resolució de la qula se’n donarà
compte al Ple, i que substitueixen l’Alcalde,
per ordre de nomenament, en els casos de
vacant, absència o de malaltia.#

Per la qual cosa, en compliment d’aquesta
atribució.#

He resolt:#
1. Designar com a Tinents d’Alcalde d’a-

quest Ajuntament als tres regidors que integren
la Comissió de Govern municipal:#

£—1r. Tinent d’Alcalde al senyor Vicens
Domènech Güal.#

£—2n. Tinent d’Alcalde al senyor Francesc
Planas Claramunt.#

2. Donar compte d’aquesta resolució al Ple
de la Corporació en la primera sessió que
aquest dugui a terme.#

3. Notificar personalment aquesta resolu-
ció als regidors designats.#

4. Publicar els nomenaments al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, els
quals seran efectius a partir de la data d’a-
questa resolució.#

Vilobí del Penedès, 16 de juliol de 1999.#
L’Alcalde£-President, Joan Esteve Ràfols.#

0299029945
A


