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de la data de la seva publicació, durant els
quals podrà ésser examinat a la Secretaria de
lAjuntament i formulades reclamacions.
Es fa avinent que, en cas que no sen produeixi cap, lexpedient esdevindrà aprovat
definitivament sense necessitat dacord ulterior.
Santa Margarida i Els Monjos, 30 de juny
de 2003.
LAlcalde-President, en funcions, M. Filomena Martínez Bravo.
022003013441
A

Santa Margarida i els Monjos
EDICTE
El dia 25 de juny de 2003 el Ple de la Corporació va aprovar entre daltres, en sessió
extraordinària, els acords provisionals de
modificació de les Ordenances fiscals
següents:
- Sobre la modificació de lOrdenança
General de Preus Públics, en relació als preus
públics dutilització de les instal·lacions i serveis municipals de les activitats relatives al
programa Dona al Dia a la utilització de les
instal·lacions de la Masia Mas Catarro per
activitats de caire protocol·lari; a les activitats
realitzades per làrea de Joventut de lAjuntament; als tiquets de degustació de la Fira de
pobles i regions; a la utilització dels serveis
del Jardí Botànic i el servei de guia turística i
a la utilització dels serveis de teleassistència.
- Sobre la taxa per la prestació de serveis
en la piscina municipal.
- Sobre la taxa per la prestació del servei
de llar dInfants.
- Sobre la taxa per la prestació de serveis
esportius a instal·lacions municipals.
- Sobre la taxa per la prestació dels serveis
densenyaments especials en establiments
municipals, per determinats matriculats.
- Sobra la taxa per les entrades de vehicles
a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
- Sobre laprovació de lestabliment i ordenació del Preu Públic pel servei de venda de
fotocòpies de la Biblioteca Municipal, que
sincorpora a lOrdenança General de Preus
Públics.
Sexposen al públic els acords precedents
al tauler dedictes de lAjuntament durant
trenta dies a comptar des del següent al de la
publicació del corresponent anunci en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. En aquest
termini els interessats podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Transcorregut el període
indicat sense haver-sen formulat cap els
acords adoptats restaran aprovats definitivament, sense ulterior pronunciament.
Santa Margarida i els Monjos, 30 de juny
de 2003.

LAlcalde-President, en funcions, M. Filomena Martínez Bravo.
022003013442
A

Santa Margarida i els Monjos
ANUNCI
En compliment del que estableix larticle
93.2 del Real Decret Legislatiu 2/2000 de 16
de juny pel qual saprova el text Refós de la
Llei de contractes de les Administracions
Públiques, es fa públic que per acord del Ple
de la Corporació de 25 de juny de 2003 es
va resoldre ladjudicació mitjançant subhasta
pública, duna parcel·la urbana situada al
Carrer Passeig Central 2-12 propietat de lAjuntament com a bé patrimonial, dins làmbit
de Cal Rubió II.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.
b) Dependència que tramita lexpedient:
lAlcaldia-Presidència.
2. Objecte de la subhasta
a) Solar sense edificar, en fase durbanització, amb una superfície de 2.195,30 m2 amb
número de policia 2-12 del carrer Passeig
Central al nucli dels Monjos propietat de lAjuntament de Santa Margarida i els Monjos.
b) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de lanunci de licitació:
* BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, núm. 60, d11 de març de 2003.
* BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, núm. 100, de 26 dabril de 2003.
* La Vanguardia, de 28 dabril de 2003.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Subhasta pública.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 659.827,5 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 25 de juny de 2003.
b) Contractista: Catalana de Projectes i
Habitatges, S.L. Nacionalitat: Espanyola.
c) Import dadjudicació: 1.189.694,94
EUR.
Santa Margarida i els Monjos, 30 de juny
de 2003.
LAlcalde-President, en funcions, M. Filomena Martínez Bravo.
022003013443
A

Santa Maria de Corcó
EDICTE
En compliment del que estableix larticle
298.3 de la Llei 8/87, de 15 dabril, municipal i del règim local de Catalunya i 94.3 del

Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals, es fa públic que per Resolució
089/03, de 30 de juny, sha contractat per
urgència, a Esther Dalmau Palomar, Sandra
Mas Marsó i Montserrat Matas Gámiz, com a
monitores del casal destiu.
Santa Maria de Corcó, 1 de juliol de 2003.
LAlcalde, Josep Antoni Roquer Dorca.
022003013445
A

Sora
EDICTE DE RECTIFICACIÓ DERRORS
Sha detectat un error en ledicte referent a
laprovació inicial del Projecte dUrbanització de lentorn de lEsglésia publicat al BUTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA núm. 156 de
data 1 de juliol de 2003, pàg. 55.
Es fa constar la següent rectificació daquest edicte:
On diu: Urbanització de lentorn de
lEsglésia i obertura dun nou vial al nucli de
Sora.
Ha de dir: Urbanització de lentorn de
lEsglésia.
Sora, 2 de juliol de 2003.
LAlcalde, Eudald Parcerisas Camprubí.
022003013383
A

La Torre de Claramunt
EDICTE
Edicte amb el qual es fa públic el text definitiu de lordenança municipal de tinença
danimals aprovada tàcitament de forma definitiva en data 23/11/2002 als efectes de la
seva entrada en vigor.
La Torre de Claramunt, 2 de juliol de
2003.
El Secretari, Lluís Colau Asensio.
ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA
DANIMALS
TÍTOL I
OBJECTIU

I ÀMBIT DAPLICACIÓ

Article 1
Aquesta ordenança regula les interrelacions entre les persones i els animals domèstics o de companyia, dins el terme municipal
i no subjectes a lobtenció de llicència o
autorització Ambiental. Amb aquesta intenció lordenança té en compte els drets dels
animals, els beneficis que aporten a les persones, incideix en els aspectes relacionats
amb la seguretat i la salut pública i regula la
convivència entre els animals i les persones
reduint el màxim les molèsties i perills que
puguin ocasionar.
Es permetrà lexistència de galliners, quadres, conilleres i/o colomars en zona urbana
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CAPÍTOL I

excepte llocs autoritzats, la captura i lenverinament danimals llevat el realitzat pels serveis sanitaris autoritzats en la seva funció de
protegir la salut pública i en aquells casos
expressament autoritzats.
4. Vendre animals a menors de 14 anys i a
persones incapacitades jurídicament sense
lautorització dels qui en tenen la pàtria
potestat o la tutela.
5. El comerç danimals fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició és
extensiva als mercats ambulants en què
només es permet el comerç de petits animals
de producció i consum.
Article 8
El posseïdor dun animal, sense perjudici
de la responsabilitat que pugui derivar a tercers, és responsable dels danys, perjudicis i
les molèsties que ocasionin a les persones,
als objectes, a les vies i als espais públics i al
medi natural en general, dacord amb el que
estableix larticle 1905 del Codi Civil.
Article 9
1. Es prohibeix labandonament danimals.
2. Les persones que no desitgin continuar
tenint un animal hauran de comunicar-ho a
lAjuntament per tal que els serveis concertats o delegats passin a recollir-lo, i també
hauran de facilitar la targeta sanitària de lanimal.
CAPÍTOL III

Normes de caràcter general

Normes sanitàries

sempre que es compleixin les condicions
següents, a banda de la normativa urbanística
i sanitària.
- Es tracti danimals destinats exclusivament per a consum familiar. LAlcaldia establirà en la seva autorització el nombre
màxim danimals.
- Que aquestes instal·lacions sestableixin
a una distància mínima de 6 metres a lhabitatge del veí.
Article 2
Sentendrà per animals de companyia totes
les subespècies i varietats de gats (Felis catus)
i totes les subespècies i varietats de gossos
(Canis Familiaris). Altrament, la tinença daltres animals domèstics no qualificats com de
companyia i danimals salvatges en domicilis
particulars o terrenys de naturalesa urbana,
restarà sotmesa a lautorització expressa de
lAlcaldia.
Article 3
Estaran subjectes a lobtenció prèvia de
llicència/Autorització Ambiental totes les
activitats basades en la utilització danimals
dacord amb la Llei dIntervenció Integral de
lAdministració Ambiental (LIIA).
TÍTOL II
SOBRE

LA TINENÇA DANIMALS

Article 4
Sautoritza la tinença danimals domèstics
als domicilis particulars sempre que es respectin les condicions higiènico-sanitàries i en
cap cas produeixi situació de perill per als
veïns o per altres persones el general o per al
propi animal, que no siguin les derivades de
la seva naturalesa.
Article 5
Els propietaris danimals de convivència
estan obligats a proporcionar-los lalimentació i les cures adients, tant de tractaments
preventius de malalties com de guariments, a
aplicar les mesures sanitàries preventives que
lautoritat municipal disposi, i també a facilitar-los un allotjament dacord amb les
exigències pròpies de la seva espècie.
Article 6
Les persones que utilitzin gossos per a la
vigilància, els hauran de procurar aliments,
allotjament i cures adequades, els hauran de
tenir inscrits en el cens de gossos i hauran
dadvertir, mitjançant un rètol, la seva
presència.
Article 7
Dacord amb la legislació vigent queda
expressament prohibit:
1. Causar danys o cometre actes de maltractament als animals domèstics o salvatges
en règim de convivència o capacitat.
2. Realitzar actes públics o privats de baralles danimals o paròdies en els quals sels
mati, fereixi o hostilitzi.
3. En tot el terme municipal la caça,

Article 10
Els propietaris danimals de companyia
han de vetllar pel bon estat de salut dels seus
animals proporcionant-los tot el convenient
dacord amb la legislació vigent i dotant-los
duna targeta sanitària.
Article 11
1. Els propietaris danimals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres
animals estan obligats a facilitar les dades de
lanimal agressor.
2. Quan les autoritats sanitàries municipals
ho creguin podran obligar a recloure lanimal
agressor on estimin convenient perquè hi
estigui durant un període dobservació veterinària.
3. En el cas que lanimal tingui propietari,
les despeses destada de lanimal a la canera
aniran a càrrec seu.
Article 12
Si cal sacrificar un animal, sha de fer sota
el control i la responsabilitat dun veterinari,
utilitzant mètodes que impliquin el mínim
sofriment.
CAPÍTOL IV
Identificació i inscripció
Article 13
Els propietaris o posseïdors danimals de
companyia estan obligats a identificar els
seus animals amb un dels sistemes establerts
en larticle 3 del Decret 328/1998, de 24 de
desembre, dins dels tres primers mesos

següents al naixement de lanimal.
Article 14
1. Els propietaris o posseïdors de gats o
gossos estan obligats a inscriure llurs animals
en el registre censal del municipi de residència habitual de lanimal, facilitant com a
mínim, les dades del propietari i/o posseïdor i
les de lanimal.
2. La inscripció dels animals de companyia en el registre censal del municipi es realitzarà en un termini de tres mesos a comptar
a partir de la data de naixement, dadquisició, o de canvi de residència de lanimal.
3. En la base de dades didentificació danimals de companyia del registre censal dels
ajuntaments, shaurà dincloure un apartat
específic pels gossos potencialment perillosos.
4. LAjuntament del municipi facilitarà,
mitjançant el registre censal caní una xapa
que lanimal haurà de dur permanentment on
hi figurarà el nom de lanimal i les dades del
posseïdor o propietari.
5. Els propietaris o posseïdors danimals
domèstics de companyia hauran de notificar
a loficina del cens caní, en el termini de deu
dies, la defunció o desaparició dels seus animals.
Article 15
És condició prèvia i indispensable per a
poder incloure en el registre caní els gossos
considerats potencialment perillosos que els
seus propietaris contractin una assegurança
de responsabilitat civil.
TÍTOL III
PRESÈNCIA DANIMALS DE COMPANYIA A LA VIA
PÚBLICA I LLOCS DE LLIURE ACCÉS PER AL PÚBLIC
CAPÍTOL I
Animals a la via pública i llocs de lliure
accés per al públic
Article 16
A les vies públiques i llocs de lliure accés
per al públic els gossos aniran proveïts de
corretja, o cadena i collar, amb la seva identificació censal.
Article 17
Han de circular amb morrió tots els gossos
la perillositat dels quals sigui raonablement
previsible, ateses la seva naturalesa i característiques i tots aquells que estiguin considerats gossos potencialment perillosos en larticle 1 de la Llei 10/99, de 30 de juliol.
Article 18
Els propietaris dels gossos queden obligats
a respectar les indicacions contingudes en els
rètols informatius oficials col·locats al municipi.
Article 19
Es prohibeix rentar els animals a la via
pública, fonts i estanys i a les lleres de les rieres.
CAPÍTOL II
Dejeccions a la via pública o espai públic
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Article 20
Els posseïdors danimals han dadoptar
mesures per no embrutar amb les dejeccions
fecals a les vies i/o espais públics i per evitar
les miccions en les façanes dedificis i en el
mobiliari urbà.
Article 21
Els posseïdors danimals estan obligats a
recollir i a retirar els excrements de lanimal
de forma immediata i convenient, netejant, si
fos necessari, la part de la via, espai públic o
mobiliari que hagués resultat afectat.
Article 22
1. Les dejeccions fecals shan de dipositar
higiènicament i de forma correcta (amb bosses o altres embolcalls impermeables) als
contenidors de les escombraries. Queda
prohibit dipositar-les a les papereres públiques o als claveguerams.
2. En cas que es produeixi la infracció daquesta norma, els agents de lautoritat municipal podran requerir al propietari o a la persona que condueixi aquest animal, perquè
procedeixi a retirar les dejeccions.
TÍTOL IV
GOSSOS

CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS

CAPÍTOL I
Definició i llicència administrativa
obligatòria
Article 23
Sentendrà per gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més duna de
les circumstàncies següents:
a) Gossos que han tingut episodis dagressions a persones o a altres gossos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a
latac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races
següents o a llurs encreuaments:
Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier,
American Staffodshire Terrier, Rottweiler,
Dogo Argentí, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita
Inu.
Article 24
Les persones que vulguin tenir un gos
potencialment perillós, hauran de ser obligatòriament majors dedat i hauran de
sol·licitar una llicència a lAjuntament.
Article 25
Per a lobtenció i renovació de la llicència
administrativa per a la tinença danimals
potencialment perillosos es requeriran els
següents requisits:
a) Ser major dedat
b) Els titulars hauran dinscriure els gossos
al registre censal del municipi.
c) Els gossos hauran de dur el xip identificatiu.
a) Shaurà de presentar una pòlissa dassegurança de responsabilitat civil per un import
no inferior a cent vint mil EUR (120.000
EUR).
e) Shaurà de presentar una descripció del
lloc on habitarà lanimal.

f) Certificació de capacitat física i aptitud
psicològica dacord amb el que disposa larticle 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de
març.
g) Certificat negatiu dantecedents penals
dacord amb larticle 3 del Reial Decret
287/2002, de 22 de març.
Article 26
La llicència tindrà un període de validesa
de cinc anys podent ser renovada per períodes successius de la mateixa duració. No
obstant, la llicència perdrà la seva vigència
en el moment en que el seu titular deixi de
complir qualsevol dels requisits exigits.
CAPÍTOL II
Mesures de Seguretat
Article 27
1. La presència danimals potencialment
perillosos en llocs o espais públics exigirà
que la persona que els condueixi i controli
porti amb ell la llicència administrativa a que
es refereix larticle 3 del Reial Decret
278/2002, de 22 de març, així com el certificat acreditatiu de la inscripció de lanimal al
Registre Municipal danimals potencialment
perillosos.
2. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports
públics i als llocs i als espais dús públic en
general, els gossos potencialment perillosos
han danar obligatòriament lligats amb una
cadena o corretja no extensible de menys de
2 metres i proveïts del corresponent morrió, i
en cap cas es permet portar més dun daquests gossos per persona.
3. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents, a fi devitar que els
animals en surtin i cometin danys a tercers:
a) Les parets i les tanques han désser suficientment altes i consistents i han destar ben
fixades per tal de suportar el pes i la pressió
de lanimal.
b) Les portes de les instal·lacions han désser tan resistents i efectives com la resta del
contorn i shan de dissenyar per a evitar que
els animals puguin desencaixar o obrir ells
mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha destar convenientment
senyalat amb ladvertiment que hi ha un gos
daquest tipus.
d) La sostracció o pèrdua de lanimal
haurà de ser comunicada pel seu titular al
responsable del Registre Municipal danimals
potencialment perillosos en un termini
màxim de 48 hores.
TÍTOL V
RÈGIM

SANCIONADOR

Article 28
1. Constitueixen infracció administrativa
daquesta ordenança les accions o omissions
que representin vulneració dels seus preceptes, tal i com apareixen tipificats en els diferents articles de desenvolupament.
2. Són responsables de les infraccions

administratives les persones físiques que les
cometin, les persones a qui per la Llei satribueixi els deures de preveure la infracció
administrativa.
Article 29
1. Les infraccions administratives daquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i
molt greus.
2. Les sancions derivades de les infraccions tindran la naturalesa de multa i simposaran dacord amb la següent escala:
- Infraccions lleus: fins a 150 EUR.
- Infraccions greus: fins a 300 EUR.
- Infraccions molt greus: fins a 450 EUR.
3. La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran dadequar-se als
fets i, per això, es tindran en compte els
següents criteris daplicació:
a) Lexistència dintencionalitat o de reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència, per comissió en el termini dun any de més duna infracció de la
mateixa naturalesa.
d) La transcendència social.
4. La imposició de les sancions serà compatible amb lexigència a linfractor de la
reposició de la situació alterada al seu estat
originari, així com la indemnització pels
danys i perjudicis causats pels fets constitutius dinfracció.
Article 30
Dacord amb la legislació vigent, lincompliment de les normes que preveu lordenança serà sancionat dacord amb els
següents criteris:
Infraccions de caràcter lleu:
- No comunicar a lAjuntament la mort, la
desaparició o la transferència de lanimal.
- No col·locar el rètol assenyalant la
presència de gos vigilant.
- Qualsevol altra acció o omissió contrària
a aquesta ordenança que no estigui expressament prevista en aquest article ni a la Llei
3/1988, de 4 de març, de Protecció dels animals.
Infraccions de caràcter greu:
- Tinença danimals salvatges sense autorització.
- No disposar de la targeta sanitària.
- No presentar la documentació sanitària
ni els certificat veterinari de lanimal agressor
quan siguin requerits.
- Mantenir els animals en condicions
higièniques inadequades i/o amb manca dalimentació.
- Quan un animal domèstic provoqui de
manera demostrada, una situació de perill,
de risc o de molèsties per als veïns, per a
altres persones o per a altres animals.
- La possessió dun gos no identificat per
algun dels sistemes establerts per reglament.
- No tenir els gossos de vigilància en les
adequades condicions de seguretat.
- Permetre lentrada danimals als ens
locals on és prohibit expressament, queden
exclosos els gossos pigall.
- Rentar animals a la via pública, fonts,
estanys i lleres de rieres.
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- Practicar el comerç danimals fora destabliments autoritzats.
- La circulació de gossos pel carrer sense
corretja o cadena o collar.
- La presència danimals a les zones dús
públic on lAjuntament hagi col·locat el pertinent senyal de prohibició.
- La circulació dels gossos sense la xapa
censal municipal.
- La venta danimals a menors de 14 anys
o a persones incapacitades jurídicament
sense autorització dels tutors o de les persones que tinguin atribuïda la pàtria i potestat.
- Negar-se a subministrar dades o informació necessària sol·licitada per lautoritat competent o pels seus agents en el compliment
de les seves funcions o documentació falsa
inexacta, incompleta o que, implícitament o
explícitament, indueixi a lerror.
Infraccions de caràcter molt greu:
- No tenir el gos inscrit en el cens municipal o en el seu cas en el Registre municipal
de gossos potencialment perillosos.
- No contractar lassegurança de responsabilitat civil dacord amb el que estableix
aquesta ordenança, en el cas de gossos
potencialment perillosos.
- Adquirir un gos potencialment perillós
persones menors dedat o privades judicialment o governativament de tenir-ne.
- La no identificació de lanimal de companyia amb el sistema de tatuatge o transpoder.
- La no vacunació i/o la no aplicació de
tractaments veterinaris obligatoris als animals
domèstics de companyia.
- Maltractar els animals.
- Abandonar els animals.
- Dur sense morrió gossos la perillositat
dels quals hagi estat constatada per la seva
naturalesa i característiques.
- Embrutar les vies públiques i qualsevol
lloc destinat al trànsit o a lesbarjo dels ciutadans, amb dejeccions fecals dels gossos,
dipositar els excrements fora dels llocs destinats a aquest fi i deixar-los miccionar en les
façanes dedificis i/o en el mobiliari urbà.
- Sacrificar un animal sense control veterinari.
Article 31
1. LAjuntament pot comissar els animals
objecte de protecció mitjançant els seus
agents quan hi hagi un risc per a la salut
pública per a la seguretat de les persones i/o
propis animals i quan hi hagi constatació
dinfracció de les disposicions daquesta
ordenança. Igualment en cas dinfracció reiterativa, en un termini no inferior a un any,
lanimal pot ser comissat.
2. El comís té caràcter preventiu fins a la
resolució de lexpedient sancionador a la
visita de la qual es tornarà al propietari/a, restarà sota la custodia de lAjuntament o serà
sacrificat.
3. Les despeses ocasionades pel trasllat, el
manteniment, la manutenció per raó de
comís serà a càrrec del propietari o posseïdor/a de lanimal.
Disposició derogatòria

La present ordenança deroga lanterior
ordenança municipal de tinença danimals
de companyia de 1997 a partir del moment
en què aquesta entri en vigor.
La Torre de Claramunt, 30 dagost de
2002.
LAlcalde-President, Ramon Ferri i Pla.
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Vallgorguina
EDICTE
Per Decret de lAlcaldia shan adoptat les
resolucions que a continuació es transcriuen:
Decret dAlcaldia de data 25 de juny de
2003. Constitució de la Comissió de Govern
Primer. - Constituir la Comissió de
Govern municipal, que romandrà integrada
per lAlcalde, com a President, i tres regidors
de la Corporació, com a vocals.
Segon. - Nomenar com a vocals membres
de la Comissió de Govern els regidors
següents:
Sr. Salvador Terrades i Camins.
Sr. José Antonio Sánchez i Mena.
Sr. Miquel Garriga i Buixó.
Tercer. - Determinar que la Comissió de
Govern celebrarà sessió ordinària els dilluns
a les 18 hores amb la periodicitat i amb les
excepcions establertes pel Ple de la Corporació.
Quart. - Assenyalar el proper dijous dia 3
de juliol a les 18 hores per tal de portar a
terme la sessió constitutiva de la Comissió de
Govern. Aquesta sessió es convocarà amb
caràcter extraordinari i tindrà com a únics
punts a lordre del dia la constitució de la
Comissió i el coneixement de les resolucions
i acords adoptats sobre la seva composició,
sessions i competències.
Cinquè. - La Comissió de Govern, la competència bàsica de la qual és prestar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en lexercici de les seves atribucions, ostentarà, per
delegació de la mateixa, les competències
següents:
a) Aprovar les liquidacions de caràcter tributari, llevat les relatives a les obres menors,
així com resoldre les sol·licituds que presentin els interessats en aquesta matèria.
b) Concessió de subvencions i transferències, qualsevol que sigui la seva quantia, llevat dels ajuts dacció social, per raons benèfiques i humanitàries.
c) Aprovació de la liquidació del Pressupost.
d) Concessió i denegació de llicències
municipals, excepte les corresponents a
obres menors.
e) Laprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïdes al Ple,
així com la dels instruments de gestió
urbanística i dels projectes durbanització.
f) Aprovar lOferta Pública, dacord amb el
Pressupost i la Plantilla aprovats pel Ple.

g) Aprovar les bases de les proves per a la
selecció del personal i per als concursos de
provisió de llocs de treball, així com les
corresponents convocatòries.
h) Les contractacions i concessions de tota
classe quan el seu import superi els 3.005
EUR, sempre que sigui competència de lAlcalde; la competència comporta lautorització i la disposició de la despesa.
i) Laprovació dels projectes dobres i de
serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos
en el Pressupost.
j) Ladquisició i alienació del patrimoni
que sigui competència de lAlcalde, sempre
que la seva quantia sigui superior a 3.005
EUR.
k) Aprovació dels convenis de col·laboració, tinguin o no implicacions econòmiques.
Totes aquestes facultats delegades podran
ser revocades i avocades per lAlcalde sempre que les circumstàncies particulars o generals ho aconsellin.
Sisè. - Donar compte al Ple daquesta resolució en la primera sessió que tindrà lloc, i
publicar el seu text íntegre al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, en compliment del disposat
per larticle 44.2 del Reglament dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Setè. - Condicionar leficàcia de la present
resolució a laprovació pel Ple de la creació
de la Comissió de Govern municipal.
Decret dAlcaldia de data 25 de juny de
2003. Tinents dAlcalde
Primer. - Nomenar Tinents dAlcalde daquest Ajuntament als següents regidors membres de la Comissió de Govern, que substituiran a aquesta Alcaldia, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, absència o
enfermetat:
- Primer Tinent dAlcalde: Salvador Terradas i Camins.
- Segon Tinent dAlcalde: José Antonio
Sánchez i Mena.
- Tercer Tinent dAlcalde: Miquel Garriga i
Buixó.
Segon. - Comunicar aquest Decret als
Tinents dAlcalde afectats, fent constar que
hauran de mantenir informada a aquesta
Alcaldia de lexercici de les seves atribucions
com Alcalde accidental, no podent en el citat
exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat,
ni atorgar daltres noves.
Tercer. - Donar compte al Ple daquesta
resolució en la primera sessió que tindrà lloc,
i publicar el seu text íntegre al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en compliment del disposat per larticle 46 del Reglament dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Quart. - Si en la sessió en què es doni
compte daquesta resolució el Ple no aprovés
la creació de la Comissió de Govern, la present resolució produirà igualment efectes
entenent que els nomenaments de Tinents
dAlcalde sha fet a favor dels Regidors a dalt
referenciats com a membres de la Corpora-

