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del carrer Batista y Roca, núm. 29 de Barcelona
i resultant que l'interessat no resideix ni té representant legal en aquesta Vila, desconeixent-se en
aquest Ajuntament el seu domicili actual.
De conformitat amb allò establert en l'article
80.3 de la Llei de Procediment Administratiu, per
mitjà del present edicte que es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Roses, se l'hi notifica que:
Atès que el Sr. Juan Rosado Serrano com a
promotor i constructor, està fent obres al carrer
Ramon Llull, núm. 29 d'aquest terme municipal
consistents en la construcció d'unes pérgolas decoratives a la façana del carrer, sense l'oportuna
llicència municipal.
Un cop vistos els informes que han emès l'Oficina Municipal d'Obres i la Secretaria de la Corporació.
I un cop vist allò que disposa l'article 184 de
la Llei vigent sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana (publicat en el B.O.E. núm. 144 i 145, de 16
i 17 de juny de 1976) en relació amb l'article 178
de la mateixa Llei i l'article 29 del Reglament de
Disciplina Urbanística (publicat en el B.O.E. núm.
223, de 18 de setembre de 1978).
Decreto:
1r.- La suspensió immediata de les obres que
està fent el Sr. Juan Rosado Serrano com a promotor i constructor al carrer Ramon Llull, núm. 29
d'aquest terme municipal per realltzar-les sense
l'oportuna llicència municipal.
2n.- Al mateix temps s'ordena a la Policia Municipal que vigili l'acompliment del present decret
mitjançant la visita d'inspecció corresponent i emetent informes periòdics al respecte, arribant fins i
tot a precintar o enretirar els materials i maquinària
que s'utilitzessin per a l'execució de l'obra si les
persones responsables de la mateixa es resistissin
a acatar aquesta ordre.
En el termini de dos mesos comptat a partir
del dia següent al de la recepció de la notificació
d'aquest decret, la persona interessada haurà de
sol.licitar la llicència oportuna, mentrestant vigirà la
suspensió d'obres que decreto.
Un cop transcorregut aquest termini sense haver demanat l'esmentada llicència, o sense haverhi ajustat les obres, o bé que se li denegui perquè
el seu atorgament és contrari a les normes urbanístiques del sector, s'acordarà la demolició de les
obres a càrrec de l'interessat i se n'impediran definitivament els usos a que estaven destinades.
Ho mana i ho signa el Sr. Alcalde-President a
ia vila de Roses, divuit de gener de mil nou-cents
noranta. L'Alcalde-President. Davant meu, El Secretari.
Cosa que us trameto per al vostre coneixement i efectes, mitjançant el lliurament de la còpia
literal, i us adverteixo que contra aquesta resolució
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podeu interposar recurs de reposició davant de
l'Alcaldia en el termini d'un mes a partir del dia
següent al d'haver rebut la present notificació, segons allò que disposa l'article 52 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril. Reguladora de les Bases del Règim
Local (publicat en el B.O.E. núm. 80 de 3 d'abril
de 1985), sense perjudici de l'executorietat immediata de la present resolució, segons disposa l'article 51 de l'esmentada Llei de Règim Local.
De no personar-se, les altres citacions es faran
mitjançant Edictes a publicar en el Tauler d'Edictes
de la Casa de la Vila.
Roses, 1 de març de 1990. L'AlcaldePresident.

2.664
AJUNTAMENT
DE LA VALL D'EN BAS
Reglament Especial
D'Honors i Distincions
Capítol I
Objecte
Article 1r. L'objecte d'aquest reglament és la
regulació dels distintius i nomenament honorífics
que premien els mereixements especials, les qualitats i circumstàncies singulars que concorrin en els
guardonats.
Article 2n. Totes les distincions a què fa referència aquest reglament tenen un caràcter exclusivament honorífic, sense que, per tant, atorguin cap
dret ni de tipus administratiu ni econòmic.
Article 3r. No es podrà otorgar cap distintiu honorífic, ni cap nomenament a persones que tinguin
alts càrrecs en l'Administració i respecte de les
quals la Corporació estigui subordinada per jerarquia, funció o servei, mentre existeixin aquests
motius.
Capítol II
Els Distintius Honorífics
Article 4t. l'Ajuntament'de La Vall d'en Bas
crea la medalla de la Vall d'en Bas, en les categories d'or, plata i bronze.
Article 5è. La medalla tindrà les següents característiques en les seves tres categories:
Anvers: Escut municipal
Revers:. Subjecte de l'homenatge.
Article 6è. Amb les medalles es premiaran els
mereixements especials, els beneficis assenyalats
0 els serveis extraordinaris.
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Capítol III
Els Nomenaments
Article 7è.- El Ple de la Corporació podrà concedir els nomenaments de:
- Fill Predilecte
- Fill Adoptiu
- Membre Honorari de la Corporació
Article 8è. Amb els nomenaments es premiaran
els mèrits, les qualitats i les circumstàncies singulars que concorrin en les persones guardonades.
Article 9è. Els nomenaments de membres honoraris de la Corporació no atorgaran, en cap cas,
facultats per intervenir en el govern o en l'administració de la Corporació, però l'alcalde titular o
l'Ajuntament podrà encomanar-los funcions representatives.
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Article 14. L'Ajuntament crea un llibre d'tionor
de Distincions i Nomenaments on s'incriuen les
persones guardonades.
Article 15. La. concessió de distincions i nomenaments es realitzarà a la Sala de sessions de
l'Ajuntament, amb l'assistència del Ple de la Corporació i de les autoritats i representacions que es
considerin pertinents, segons les circumstàncies de
cada cas.
Article 16. Un cop tramitat l'expedient que
s'instruirà amb les mateixes característiques i garanties que el de l'atorgament de l'honor o distinció, la Corporació podrà revocar l'acte de
concessió a la persona guardonada, si modifica
tan profundament la seva conducta anterior que
els seus actes posteriors la fan indigna de figurar
entre els guardonats.
Disposició final

Capítol IV
Les Altres Distincions Honorífiques
Article 10. El Ple de la Corporació podrà designar una via pública, un complex urbà, o una
instal.lacló municipal amb el nom d'una persona
vinculada a la ciutat, i així li reconeixerà els mèrits
especials o els serveis extraordinaris.

Aquest reglament, que consta de setze articles
i una diposició final, entrarà en vigor un cop aprovat definitivament per l'Ajuntament i publicat íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la
Província.
L'Alcalde. Signat: Daniel Bosch Gasulla

Capítol V
El Procediment
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Article 11. Els distintius i nomenament s'atorgaran un cop tramitat l'expedient que s'iniciarà amb
un decret de l'Alcaldia, per pròpia iniciativa o pel
requeriment d'una tercera part dels membres que
componen la Corporació municipal, o en resposta
a una petició raonada d'entitats locals de prestigi
reconegut.
En el decret d'iniciació es nomenarà el jutge
instructor i el secretari que l'hagi de tramitar.
Article 12. L'instructor de l'expedient ordenarà
la pràctica de totes les proves i actuacions que
concretin els mèrits de la persona proposada, i farà constar les diligències efectuades, tant si afavoreixen com si perjudiquen la proposta inicial.
1. Él Règim Jurídic: Capítol 21
Article 13. Finalitzades les actuacions, per a les
quals es fixa un termini màxim d'un mes, l'instructor formularà la proposta de resolució i trametrà
l'expedient amb totes les actuacions a la Comissió
de Govern, perquè un cop hagi dictaminat sobre
l'esmentada proposta, trameti el seu dictamen al
Sr. Batlle, el qual, si el fa seu, sotmetrà l'expedient
al Ple de la Corporació. Caldrà el vot favorable de
les dues terceres parts del nombre de fet del Ple
i, en tot cas, de la majoria absoluta legal d'aquest,
perquè sigui vàlid l'acord que, en sessió extraordinària, adopti atorgant els distintius o nomenaments.

AJUNTAMENT
DE SANT PERE PESCADOR
Edicte
Convocatòria per a proveir en propietat, pel
procediment d'oposició restringida, una plaça
d'administratiu d'Administració General, vacant a
la plantilla de personal d'aquest Excm. Ajuntament.
En virtut del que va acordar el Ple de l'Ajuntament a la sessió celebrada el dia 1 de febrer de
1990, s'efectua convocatòria amb subjecció a les
següents
Bases
Primera.- Objecte de la convocatòria.- Ès objecte de la present convocatòria la provisió, pel
procediment d'oposició restringida, d'una plaça
d'Administratiu d'Administració General de la plantilla de funcionaris d'Aquest Ajuntament, enquadrada en l'Escala d'Administració General, dotada
amb sou base corresponent al grup C, Nivell de
proporcionalitat 10, dues pagues extraordinàries,
triennis i altres conceptes retribulius que corresponguin d'acord amb la legislació vigent.
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