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15.745
AJUNTAMENT
D'AGULLANA
Edicte
El Ple d'aquest Ajuntament en sessió
celebrada el dia 4 de l'actual ha aprovat inicialment l'expedient número 2/98 de modificació de crèdits del pressupost municipal
vigent.
El que es fa públic pel termini de vint
dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP, als efectes
que les persones interessades puguin examinar-lo i, si s'escau, presentar les reclamacions pertinents.
Cas de no presentar-se cap reclamació
durant el termini d'exposició pública, es
considerarà definitivament aprovat i es procedirà a la seva publicació resumida a nivell
de capítols en el BOP, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 158 en
relació amb I' article 150 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals.
Agullana, 4 de desembre de 1998.—
L'Alcalde. Signat: Josep M. Argeles i
Bosch.

10965

El projecte d'urbanització del sector
Joan XXIII va ser aprovat inicialment per la
Comissió de Govern en la sessió del 28 de
setembre de 1998. Va romandre exposat al
públic pel termini de vint dies comptats des
de la publicació de l'anunci corresponent al
BOP núm. 137 de 27 d'octubre i no es va
formular cap al·legació contra el mateix
projecte. Conseqüentment queda aprovat
definitivament.
Contra l'aprovació definitiva es podrà
interposar recurs contenciós-administratiu
davant la Sala del contenciós-administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats
des de la publicació del present anunci al
Butlletí Oficial de la Província, prèvia
comunicació a l'Ajuntament de la seva
interposició.
Anglès, 2 de desembre de 1998.—
L'Alcalde-President. Signat: Josep Manel
Bassols i Puig.

AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Edicte

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del
26.05.98, aprovà inicialment l'aplicació de
l'ordenança municipal tipus, reguladora de
soroll i vibracions, del Departament de
Edicte
Medi ambient de la Generalitat, publicada
alDOGC2l26del 10.11.95.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 15 de desembre de 1998, adoptà
Sotmesa a informació pública (DOGC
l'acord d'aprovar inicialment la modificació
2666 de 23.06.98 i BOP 84 de 27.06.98),
puntual de les normes subsidiàries de plajuntament amb les esmenes corresponents
nejament urbanístic "Àmbit del sector resial municipi de la Bisbal d'Empordà; no s'ha
dencial-industrial Bellsolà i nucli urbà".
presentat cap reclamació o suggeriment. En
conseqüència, ha quedat definitivament
L'expedient, que es troba de manifest a
aprovada d'acord amb el que disposa l'arfila Secretaria d'aquest Ajuntament, se sotcle 162 de la Llei 8/87, de 15 d'abril.
met a informació pública durant el període
d'un mes a partir de l'endemà de la data de
Així es publica, amb remissió expressa
publicació d'aquest edicte en el BOP per tal
al DOGC 2126 de 10.11.95; i a fi que entri
que tots els interessats puguin examinar-lo i • en vigor i quedi derogada l'anterior ordepresentar les reclamacions que considerin
nança, publicada al BOP 35 de 22.03.90.
oportunes.
Aiguaviva, 16 de desembre de 1998.—
L'Alcalde. Signat: Ramon JVIartínez Trill.
Ordenança Municipal reguladora del
soroll i les vibracions (text íntegre al
DOGC 2126 de lO.n.95).
AJUNTAMENT
D'AIGUAVIVA

AJUNTAMENT
D'ANGLÈS
Anunci
01-Secretaria
0606.14-Projecte d'urbanització del sector
Joan XXIII.

*Disposició transitòria única
Les normes d'aquesta ordenança s'aplicaran a les activitats d'oci, d'espectacle i
recreatives preexistents en la mesura que es
comprovi que en el seu nivell sonor supera
el previst; atès que la disposició transitòria
de l'anterior ordenança de control de
sorolls, publicada el 22 de març de 1990 al
BOP de Girona, núm. 35, atorgava un termini de sis mesos per tal d'adequar els establiments, activitats o llurs dispositius a la
normativa d'aquella ordenança, la qual establia uns nivells sonors que també recull
l'actual ordenança.

15.706

16.075

15.705

cle 41 hauran d'instal·lar un limitador de
nivell sonor als seus equips, a fi de regular
el volum sonor final, ajustar-lo als límits
legals i precintar-lo per part de la policia
local per tal d'evitar una manipulació posterior.
La instal·lació del limitador de nivell
sonor serà obligatòria per a les noves activitats. En les preexistents, s'implantarà el
mlimitador en la mesura que es comprovi
que infringeixen els límits sonors previstos
en aquesta ordenança.

Esmenes:
"L'article 41 apartat b, tindrà la següent
redacció:
b) Aquests locals han de fer la seva
activitat amb les portes i les finestres tancades. Amb aquesta finalitat, s'exigirà la instal·lació de doble porta i aire condicionat.
*Disposició addicional única
Els titulars, promotors o responsables,
de les activitats a les quals es refereix l'arti-

*Disposició final
Aquesta ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions entrarà en
vigor transcorreguts 15 dies hàbils des de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
La Bisbal d'Empordà, 24 de novembre
de 1998.— L'Alcalde. Signat: Ramon
Romaguera Amat.

16.062
AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Edicte
La Comissió de Govern, en sessió
ordinària del dia 4 de desembre de 1998,
per unanimitat, acorda:
1.- Obrir un termini de presentació de
sol·licituds per l'ocupació temporal per un
any, d'un lloc de xurreria al Passeig Marimon Asprer, fins el 30 de desembre de
1998.
2.- Aprovar les condicions d'aquesta
llicència d'ocupació temporal del domini
públic:
a) Termini 1 any.
b) Preu 415.751 pessetes/any (millorable a l'alça).
c) El lloc es manfindrà en tot moment
net.
d) Els productes s'elaboraran amb
estricte compliment de la normativa sanitària.
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