
b) Pagament del preu de remat: 30
dies després de l’adjudicació el 50% i  el
50% restant  fins a 4 mesos des de l’adju-
dicació.

c) Signatura de l’escriptura: 15 dies
després de fer el pagament.

3.-Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació.

a) Tramitació:ordinària.
b) Procediment:obert.
c) Forma:concurs

4.-Tipus de licitació: 975.049,02
euros IVA inclòs millorable a l’alça.

5.-Garanties: 
a) Provisional: 2% tipus de licitació.
b) Definitiva: no n’hi ha.

6.-Obtenció de documentació i infor-
mació.

a) Entitat:Secretaria de l’Ajuntament
de Calonge.

b) Domicili: Pl.Concòrdia, 17251-
Calonge Girona

c) Telèfon: 972 660 375/76 - Fax: 972
653 529

d) Data límit d’obtenció de docu-
ments i formació: el darrer dia per pre-
sentar pliques.

7.-Requisits específics  del contrac-
tista:

a)   Altres requisits: els indicats a la
clàusula 5a. del plec de condicions parti-
culars.

8.-Presentació de les ofertes.
a) Lloc de presentació: Departament

de Secretaria en hores d’oficina (de les
9’30 a les 14 h.).

b) Data límit de presentació: fins el
15è dia natural des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al BOP. Si el
darrer dia és festiu o dissabte, s’entendrà
prorrogat fins el primer dia hàbil següent.

c) Documentació a presentar: Es pre-
sentaran dos sobres amb la documentació
indicada al  a la clàusula  5a. del plec de
condicions.

d) Termini de la validesa de l’oferta:
mínim 3 mesos

9.-Obertura de les ofertes
a) Lloc:Ajuntament de Calonge.
b) Dia: D’acord amb l’establert a la

clàusula 6a del Plec de clàusules  admi-
nistratives.

11.-Depeses d’anuncis: a càrrec de
l’adjudicatari.

Calonge, 26 de setembre de 2005.—
L’Alcalde. Signat: Jordi Soler i Casals.

Núm. 10.515
AJUNTAMENT DE

CALONGE
Àrea d’Urbanisme

Edicte sobre informació pública apro-
vació inicial projecte bàsic i executiu de
Reparació i Manteniment del Conjunt edifi-
cat anomenat “El Collet”

Edificació Pública i Instal.lacions
Municipals

Ref.U/ Exp.núm.675/2005.EPIM4

La Junta de Govern Local de l’Ajun-
tament de Calonge, reunida en sessió
ordinària el dia 13 de setembre de 2005,
va acordar aprovar inicialment el Projecte
bàsic i executiu de Reparació i Manteni-
ment del Conjunt edificat anomenat “El
Collet”, promogut per l’Ajuntament de
Calonge, i redactat per l’arquitecte Sr.
Francisco Sotomayor Rodríguez, així com
procedir a la seva informació pública mit-
jançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de l’Ajun-
tament, pel termini de trenta dies, a
comptar des de l’endemà, dia hàbil, de
l’última d’aquestes publicacions, durant
el qual es podrà examinar i formular-hi
les al.legacions pertinents.

L’expedient es podrà consultar a
l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Calonge (Plaça de la Concòrdia, 7) durant
l’horari d’atenció al públic (de 9.30h a
14.00h).

Calonge, 20 de setembre de 2005.—
L’Alcalde accidental. Signat: Albert Ros
i Mercader.

Núm. 10.518
AJUNTAMENT DE

CELRÀ 

Anunci sobre l’aprovació inicial del
projecte d’obra municipal titulat “adequa-
ció de la piscina i el bar de la piscina de
Celrà”

Es fa públic que l’Ajuntament de
Celrà, per acord de Ple de data 13 de
setembre de 2005, ha aprovat inicialment
el projecte d’obra titulat “adequació de la
piscina i el bar de la piscina de Celrà”
amb un pressupost d’execució per con-
tracte de 241.859,17 euros, IVA inclòs,
redactat per l’arquitecte, senyor José Luís
Alonso Eijo i l’enginyer  industrial Sr.
Josep Duran Roura.

D’acord amb el que disposen els arti-
cles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 de abril, pel qual s’aprova el text

refós de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya, i 37.1 i 2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, el projecte
esmentat se sotmet a informació pública,
per un termini de trenta dies hàbils a
comptar de l’endemà de l’última de les
publicacions d’aquest edicte al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya o al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal que
qualsevol persona el pugui examinar i
formular-hi les al·legacions que consideri
oportunes. El projecte es pot consultar a
la Secretaria de la Corporació.

Celrà, 15 de setembre de 2005.—
L’Alcalde. Signat: Francesc Camps i
Sagué.

Núm. 10.516
AJUNTAMENT DE

CELRÀ

Edicte d’aprovació definitiva del regla-
ment de funcionament del registre munici-
pal d’unió estable de parella del municipi
de Celrà

Havent-se exposat a informació
pública l’acord plenari del dia 8 de març
de 2005 relatiu a l’aprovació inicial de l’
avantprojecte del reglament de funciona-
ment del registre municipal d’unió estable
de parella del municipi de Celrà (BOP de
Girona núm. 65, de 6 d’abril de 2005,
DOGC núm. 4358 de 7 d’abril de 2005,
el Punt del dia 31 de març de 2005 i al
tauler d’anuncis de la Corporació), es fa
avinent que no s’ha presentat cap al·lega-
ció ni reclamació a l’esmentat acord, i de
conformitat amb el què disposa l’article
65.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aquest
esdevé definitivament aprovat.

De conformitat amb l’article 66.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals es transcriu
íntegrament per a la seva entrada en
vigor, quan hagi transcorregut el termini
de quinze dies hàbils previst a l’article
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu-
ladora de les bases de règim local.

Contra l’esmentat acord, que posa fi a
la via administrativa, podrà interposar-se
recurs contenciós- administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos, a comptar des
del dia següent de la present publicació al
BOP.
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Reglament de funcionament del
registre municipal d’unions estables de
parella del municipi de Celrà

Article 1. Règim jurídic
El Registre municipal d’unions esta-

bles de parella de Celrà té naturalesa
administrativa i tenint en compte que la
competència en matèria civil correspon a
l’Estat i a la Generalitat de Catalunya,
aquest Reglament regula exclusivament
la constància de la manifestació personal
i voluntària de la situació de fet de pare-
lla estable no matrimonial. Es regeix pel
present Reglament i per les normes que,
amb caràcter complementari, es puguin
dictar.

Article 2. Objecte
Podran ser objecte d’inscripció en el

Registre aquelles unions no matrimonials
de convivència estable entre dues perso-
nes siguin o no del mateix sexe, en el
marc previst per la Llei 10/98, de 15 de
juliol, d’unions estables de parella. 

Aquesta inscripció es portarà a terme
en la forma i amb els requisits que s’esta-
bleixen en la present normativa.

Article 3. Declaracions i actes objec-
tes d’inscripció

Són objecte d’inscripció:
1. Les còpies simples d’escriptura

pública de constitució, modificació i
extinció, atorgades conjuntament, tal com
estableixen els articles 2 i l’apartat 1 de
l’article 21 de la Llei 10/1998, de 15 de
juliol, d’unions estables de parella.

2. Les actes de notorietat de la con-
vivència, esmentades a l’article 10 de la
Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions
estables de parella.

3. Les declaracions voluntàries de
convivència dels membres de la parella
atorgades en presència de l’Alcalde o
Regidor en qui delegui, assistit deguda-
ment per la Secretària de la Corporació,
o bé de la persona designada per l’Ajun-
tament com a responsable del registre.

No serà necessària la inscripció dels
contractes reguladors de les relacions
personals i patrimonials dels membres de
la unió no matrimonial, atès que les rela-
cions personals i patrimonials poden ser
regulades verbalment, segons els arts. 3 i
22 de la Llei 10/1998, de 15 de juliol
d’unions estables de parella.

Article 4. La sol·licitud d’inscripció
La inscripció requereix que, prèvia-

ment, ambdós membres de la unió no
matrimonial realitzin una sol·licitud con-
junta davant de l’encarregat del Registre.

La sol·licitud haurà de contenir la
data d’aquesta 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 comuna al
municipi.

Article 5. Requisits de la inscripció
1. Podran instar la seva inscripció en

el Registre totes aquelles parelles que,
pel seu lliure i ple consentiment, hagin
constituït una unió de convivència no
matrimonial, i acreditin el compliment
dels següents requisits:

a.- ser major d’edat o menor emanci-
pat

b.- no haver estat declarats incapaci-
tats

c.- no ser parents per consanguinitat
o adopció en línia directa, o per consan-
guinitat en tercer grau col·lateral

d.- estar empadronats, els dos, a
Celrà

e.- no estar subjectes a cap vincle
matrimonial (les persones separades, no
divorciades, no el podran presentar)

f.- no consten inscrits com a inte-
grants d’una altra unió civil no matrimo-
nial a cap altre registre de semblants
característiques.

Caldrà presentar una sol·licitud con-
junta signada pels dos membres identifi-
cats de forma clara.

2. Junt amb la sol·licitud, caldrà pre-
sentar els següents documents:

1.- DNI/NIE/Passaport de tots dos.
2.- Declaració jurada dels dos inte-

ressars signada davant el responsable del
registre conforme reuneixen els requisits
exposats a l’apartat anterior amb les lle-
tres b), c), e) i f).

3.- Certificació del Padró d’habitants
de Celrà.

4.- Si s’escau, conveni regulador de
les relacions personals i patrimonials de
la parella, si es desitja que quedi constàn-
cia d’aquests al registre.

3. Si la documentació és incompleta
l’Ajuntament requerirà formalment als
interessats per tal que dins el termini pru-
dencial, no superior a un mes, la com-
pleti. Si no ho fan es resoldrà d’ofici
desestimar la sol·licitud.

4. Quan hagi finalitzat una unió esta-
ble d’una anterior parella, els membres
d’aquesta no podran formalitzar una nova
inscripció en el Registre municipal d’una
relació estable amb una altra persona fins
que no hagin transcorregut almenys sis
mesos des de la data de la baixa de la
inscripció de l’anterior.

5.- La sol·licitud i els documents
requerits es presentaran a l’encarregat del
registre, a l’Ajuntament de Celrà, dins
l’horari establert: de dilluns a divendres
de 8:30h. a 14:30h. i de 16:30h. a 19h. i
dissabtes de 10:00h a 13:00h.

Article 6. Inscripció.
Un cop examinada la sol·licitud, si

aquesta es troba conforme, els serveis de
Secretaria procediran a concertar amb els
sol·licitants el dia i l’hora per a procedir
a la inscripció.

La inscripció de cada parella es pro-
duirà mitjançant compareixença personal
i conjunta de les dues persones davant la
Secretària de l’Ajuntament i de l’alcalde,
per a declarar l’existència entre elles
d’una unió de convivència no matrimo-
nial, procedint-se en el mateix acte a la
lectura i signatura de l’acta d’inscripció.

En la mateixa acta podrà fer-se cons-
tar quantes circumstàncies relatives a la
seva unió manifestin els compareixents, i
podran integrar-se els convenis regula-
dors de les relacions personals i patrimo-
nials que existeixin entre els membres de
la unió, que haguessin presentat junt amb
la sol·licitud.

Article 7. Variacions de dades inscri-
tes.

Les variacions en el contingut de les
inscripcions podran efectuar-se mit-
jançant ulteriors compareixences conjun-
tes dels membres de la unió.

Article 8. Denegació de la inscripció.
No es podrà practicar la inscripció si

algun dels sol·licitants no compleix els
requisits establerts a l’article 5 d’aquest
reglament.

En el supòsit que la denegació fos
deguda al fet que algun dels comparei-
xents estigués afectat per deficiències
psíquiques, es podrà presentar una nova
sol·licitud d’inscripció, aportant en
aquest cas dictamen mèdic sobre la seva
aptitud per a consentir en la constitució
d’una unió de convivència.

Article 9. Baixa de la inscripció
La baixa de la inscripció es produirà

per les següents causes:
a) Per mutu acord.
b) Per voluntat unilateral d’un dels

dos membres de la parella.
c) Per defunció d’un dels membres.
d) Per separació de fet durant més

d’un any.
e) Per matrimoni d’un dels membres.
Per a procedir a l’anotació de l’extin-

ció de la inscripció caldrà la presentació
d’un escrit expressant la voluntat o les
circumstàncies que provoquen la baixa
de la inscripció de la unió no matrimo-
nial.

Article 10. Contingut dels assenta-
ments

En els assentaments s’hi farà constar:
- El nom i cognoms.
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- El número de DNI.
- El veïnatge civil.
- La data i el lloc de naixement.
- L’adreça comuna dels membres de

la unió no matrimonial.
- El lloc i la data de sol·licitud i de la

compareixença.
Aquestes dades es recullen amb la

finalitat de confirmar que la convivència
en parella és estable i amb voluntat de
permanència.

Article 11. Adscripció orgànica
El Registre municipal d’unions esta-

bles de parella estarà integrat a la Secre-
taria de l’Ajuntament.

Article 12. Protecció de la intimitat
personal

1. A fi de garantir la intimitat perso-
nal i familiar dels inscrits en el Registre,
no es donarà cap publicitat al contingut
dels assentaments, llevat de les certifica-
cions que estengui el funcionari encarre-
gat del Registre a instància exclusivament
de qualsevol dels membres de la unió
interessada o dels jutges i Tribunals de
Justícia.

2. El tractament automatitzat de les
dades de caràcter personal que constin en
el Registre requerirà el consentiment de
la persona afectada i, en tot cas, les actua-
cions municipals respectaran estrictament
les disposicions de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal. 

3. En cap cas els llibres integrants del
Registre podran sortir de la Corporació.

Article 13. Gratuïtat dels assenta-
ments

La realització dels assentaments serà
gratuïta.

Article 14. Efectes de la inscripció en
el present Registre

1.- La unió estable de parella es con-
siderarà iniciada i, per tant, produirà efec-
tes des de la data de la inscripció al
Registre d’unions estables de parella de
l’Ajuntament de Celrà.

2.- El Registre Municipal d’unions de
parelles de fet acreditarà la constitució,
extinció i la resta de declaracions relati-
ves a les unions que en són objecte, sense
perjudici de prova en contrari.

3.- L’Ajuntament garanteix que, als
seus efectes, les inscripcions al Registre i
les certificacions que se’n facin tindran
total validesa i constituiran prova admis-
sible i suficient per acreditar la unió esta-
ble de la parella no formalitzada en
escriptura pública, sempre que no hi hagi
una altra prova en contrari.

4.- L’Ajuntament no garanteix, però,
que les certificacions del seu contingut
tinguin efecte davant altres administra-
cions o davant els tribunals. 

5.- L’Ajuntament no garanteix la
veracitat del contingut de les inscripcions,
quan hagin estat conseqüència de mani-
festacions dels interessats o hagin sofert
variacions no comunicades a l’Ajunta-
ment.

Article 15 . Suport Material.
El Registre es podrà portar en suport

informàtic o en suport paper, que
s’encapçalarà i acabarà amb les correspo-
nents diligències d’obertura i tancament.

Article 16. Entrada en vigor
El Registre municipal d’Unions Esta-

bles de Parella de Celrà entrarà en vigor
el dia de la publicació íntegra del present
Reglament en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona, i regirà mentre no
s’acordi la seva derogació o modificació.

Celrà, 5 de setembre de 2005.—
L’Alcalde. Signat: Francesc Camps i
Sagué.

Núm. 10.519
AJUNTAMENT DE

CELRÀ 

Anunci sobre l’aprovació inicial del
projecte d’obra municipal titulat “remode-
lació i ampliació del Teatre Ateneu de
Celrà”

Es fa públic que l’Ajuntament de
Celrà, per acord de Ple de data 13 de
setembre de 2005, ha aprovat inicialment
el projecte d’obra “remodelació i amplia-
ció del Teatre Ateneu de Celrà” amb un
pressupost d’execució per contracte de
1.588.456,93 Euros, IVA inclòs, redactat
per l’arquitecte, senyor José Luís Alonso
Eijo i l’enginyer industrial Sr. Josep
Duran Roura.

D’acord amb el que disposen els arti-
cles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 de abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya, i 37.1 i 2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, el projecte
esmentat se sotmet a informació pública,
per un termini de trenta dies hàbils a
comptar de l’endemà de l’última de les
publicacions d’aquest edicte al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya o al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal que
qualsevol persona el pugui examinar i
formular-hi les al·legacions que consideri

oportunes. El projecte es pot consultar a
la Secretaria de la Corporació.

Celrà, 15 de setembre de 2005.—
L’Alcalde. Signat: Francesc Camps i
Sagué.

Núm. 10.520
AJUNTAMENT DE

FIGUERES

Anunci sobre aprovació inicial projecte
modificat del projecte constructiu d’urba-
nització “Camp Gran i Camp de Vilate-
nim”

El Ple de l’Ajuntament de Figueres va
acordar, en la sessió del dia 1 de setembre
de 2005, aprovar inicialment el projecte
modificat del projecte constructiu d’urba-
nització “Camp Gran i Camp de Vilate-
nim”.

Se sotmet l’expedient a informació
pública pel termini d’un mes, que es
comptarà a partir del dia hàbil següent a
la publicació d’aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província. Queda exposat al
Departament d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment, situat a la Ronda del Firal, número
4, 2n pis, per a la seva consulta i per
poder plantejar les al·legacions que es
considerin adients.

Figueres, 9 de setembre de 2005.—
L’Alcalde-President. Signat: Joan Arman-
gué i Ribas.

Núm. 10.521
AJUNTAMENT DE

FIGUERES

Anunci sobre aprovació inicial projecte
complementari de connexió de la Ronda
Sud amb el tram cedit de la N-260.

El Ple de l’Ajuntament de Figueres va
acordar, en la sessió del dia 1 de setembre
de 2005, aprovar inicialment el projecte
complementari de connexió de la Ronda
Sud amb el tram cedit de la N-260.

Se sotmet l’expedient a informació
pública pel termini d’un mes, que es
comptarà a partir del dia hàbil següent a
la publicació d’aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província. Queda exposat al
Departament d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment, situat a la Ronda del Firal, número
4, 2n pis, per a la seva consulta i per
poder plantejar les al·legacions que es
considerin adients.

Figueres, 9 de setembre de 2005.—
L’Alcalde-President. Signat: Joan Arman-
gué i Ribas.

26 BOP de Girona núm. 188 - 30 de setembre de 2005


