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AjUNTAMENTS 

Arenys de Mar 

ANUNCI 

En el termini de vint dies des de la publi
cació d'aquest anunci en el BUTLLETf OFICIAL 
DE LA PROVINCIA, podeu presentar reclama
cions a les oficines municipals aquells que 
creguin tenir dret exigible als Srs. Enric Batlle 
Durany i joan Roig Duran, adjudicataris del 
contracte de consultoria i assistència per a la 
redacció del projecte de condicionament i 
integració urbana de la Riera, segons adju
dicació acordada en data 2 d'abril de 1997, 
amb la garantia definitiva de 320.000 pessetes, 
que té dipositada en aquesta Administració 
municipal. 

Arenys de Mar, 18 de març de 1998, 
El Secretari, Àngel Lozano Pèrez. 

Balenyà 

EDICTE 

0298013612 --· 
Per la present es fa públic el decret de l'Al-· 

caldia referent al concurs oposició per cobrir 
una plaça d'auxiliar administrativa vacant a 
la plantilla del personal laboral fix de la Cor
poració, la part dispositiva del qual és la que 
segueix: 

Primer.- Aprovar Ja llista d'aspirants adme
sos i exclosos a l'esmentat concurs oposició 
segons el següent detall: 
Admesos: 

1. Montserrat Parés Salvans, amb DNI 
número 77.294.932M. 

2. Aurora Muñoz Begara, amb'bNI núme
ro 33.932.731A 

3. M. Dolors Saster Casadevall, amb DNI 
número 77.069.676. 
Exclosos: 

Cap. 
Segon. - Designar els següents membres del 

Tribunal. 
Titulars: 
President: Josep M. Puigdomènech Boix, 

Alcalde-President de la Corporació. 
Vocals: 1. Tomàs Girvent Oliva, com a 

membre de la Corporació. 
2. M~ Àngels Azorrn ArmeJa, com a tècnic 

designat per l'Alcaldia. 
3. Jordi Grau Cardús, en representació de 

l'Escola d'Administració Pública de Catalun
ya. 

Secretària: Núria Arranz Albó, Secretària de 
la Corporació. 

Suplents: 
President: joan Mauri Puig, Regidor, per 

delegació' de l'Alcalde-President de la Cor
poració. 

Vocals: 1. Maria Girvent Muncunill, com 
a membre de la Corporació. 

2. Montserrat Vergés Tobau, com a tècnic 

Administración Local 

designat per l'Alcaldia. 
3. Pilar Lovera Calvo, en representació de 

l'Escola d'Administració Pública de Catalun
ya. 

Secretària: Mercè Clotet Bonsfills, personal 
de l'Ajuntament. 

Tercer. - Publicar aquest acord al BUTLLETI 
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al ta:.~ler d'anuncis 
de la Corporació per un termini de deu dies, 
a partir del següent al de la publicació del 
corresponent edicte a l'esmentat ButlleU, a fi 
que puguin presentar-se reclamacions contra 
aquesta relació d'admesos i exclosos, la qual 
quedarà elevada a definitiva en el cas que 
no es produeixin, sense necesitat de nova reso
lució ni publicació, aix! com en la designació 
dels membres del Tribunal. 

Quart. - El Tribunal es constituirà i efec
tuarà la valoració dels mèrits':al·legats i la rea
lització dels exercicis, el dia 28 d'abril de 
1998, a les 9 del mat!, a la seu de l'Ajuntament 
de Balenyà. 

Balenyà, 23 de mar~ de 1998. 
L'Alcalde, josep Maria Puigdomènech 

.Boíx. 

Barcelona 

ANUNCI 

0298013685 --· 
finalitzats els treballs d'arranjament de la 

fusteria metàl·lica (finestres) a l'edifídde Man
teniment i Serveis, carrer Torrent de l'Olla, 
números 218-220, adjudicat a l'empresa 
Talleres Moyser, S.L., es fa públic aL; efectes 
de cancel·lació de la garantia definitiva i en 
compliment d'allò que disposa l'article 88 del 
Reglament de Contractació de les Corpora
cions Locals, per a què en el termini de quinze 
dies puguin presentar reclamacions els qui 
creguin que tenen algun dret exigible a l'es
mentat contractista, per raó del contracte 
garantitzat. 

Barcelona, 6 de març de 1998. 
La Secretària delegada, j.l. Martfnez i Legaz. 

0298012297 --· 
Barcelona 

ANUNCI 
fe d'errades de l'Ordenança de cementiris 

publicada en el BUTLLETf OFICIAL DE LA PRO
VINCIA número 313, de 31 de desembre de 
1997. 

Diu: Art. 26 ( ... ) la concessió d'ús sobre 
sepultures de construcció particular( ... ). 

Ha de dir: Art. 26 ( ... ) la concessió d'ús 
sobre sepultures de construcció municipal( ... ). 

Diu: Art. 49 ( ... ) i si existissin di11erses per
sones criades( ... ). 

Ha de dir: Art. 49 ( ... ) i si existissin diverses 
persones cridades( ... ). 

Diu: Art. 54 ( ... ) a fi i efecte que dintre els 
quinze des hàbils( ... ). 

Ha de dir: Art. 54 ( ... ) a fi i efecte qúe dintre 
els quinze dies hàbils(. .. ). 

Begues 

EDICTE 

0.298013847 ·-· 
Havent-se instruït expedient per a la cessió 

del solar situat al carrer de Santpere, •número 
10, a la fundació famflia i BenestarSocial, 
per a la construcció d'habitatges de preu taxat, 
aquest se sotmet a .informació públita:per un 
termini de trenta diès als efectes que es puguin 
formúlar al•legacions que s'estimin-proce
dents. 

Begues, 24 de març de 1998. 
L'Alcaldessa, joana Maria Badetri Ros. 

o29Bò1369o 

El Bruc 

EDICTE 
Titular: ]esúsValcarceiópez. 

··-·-· 

Emplaçament: lgúalada, 2. ·. •• 
Activitat: Bar, amb menjar per emportar i 

despatx de pa. 
Expedient:AR980003. . •. . . . .~ 
Ha entrat en•aquest Ajullt<!01.Eif1t la; sol·l i

citud de llicènCia d'obertlfra les dad~;de. la 
que són les rêferenciad~.en•l'~rri~~Çarije:nt. 

En complim~l'lt Çlel ql.lecdispi>Sí)!ttl'ar_ticle 
30 del Reglamehhd' activitats 111ol~s~es/ noci
ves i perilloses/dei30.<Je.n(>v~rl11:ír~;ci~J;9,ffl, 
i altres disposicions concordahts,'s~pl:)re•infor" 
mac ió pública, durant c:lêúd!es bà~i15;{pê(qyè. 
els. qui es consiélerin aféctat~d'a.l~~nani~f1era 
per l'activitat.qué es•.preténJesta¡jl.ir;d?ciguin 
formular les réclainadons que esfiiT\in•ópór.:.. 
tunes. . . .. . .. .•..•. •. :<:•¡,: 

l'expedient-es podrà con~\Jitar a Íi[•5ecre" .. 
taria d'aquest A¡unt•lifíent.<!uràíít· íéS;horèS 
d'oficina. . . . . . / • \ 

El Bruc, 18demarçdel9~8 ..... >··.·.·····.~ 
L'Alcalde, Rafael Escriu Teirries.····· 

.o2J~8ú9o8 

Cabrera cle'Ma( ·· 

EDICTE 

/:,<··· 

Havent~se d(ab~~taf eliit~lal'd~]~AI~~Idia; · 
senyor Ramqrr IJOàdàs!i'f0às_ri~ta¡c~r;:rjlotios 
profèssiona ls; .d~s dèi•<Jia)Wtl(lllii(Çfal fd'a, 
bril de l998rpEit.dé(:ret·d.:Lcl.a.tà;;1~'dé rnàrç 
s'ha reso.lt que dlïraf)t l.~#rriêntàt)efmini ·e5 
faci càfrec.d,ei(AicaldiaèrrtotéSiefSêV:esfun
cions el Prirner Tinent d' Ak~ld~·sèh,yor Juan 
VilaiCarbooeiL . · • . · •. • ·: 

El.q8e··éS.f¡¡ púb(ÍCJ)er)êJ-?~Jélr cpÍí'lplf!Tlellt 
al que determina I! article 47::f er:í relacio!aml:í 
el 44;. ambdós del Reglamerít'd'(}Fg~i:Jitzadó, 
Funcionament i Règim Jui'fdic c:Je .lés Entitats 


