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OBJETO.- Edicióne impnlnta de la revistia municipal "Festa' 96".

i.:r
1; 'i

,''

.,,'Pbrt¡tLÉREsALEREDoRoDRlGUEz,s.L.,sehasolicitado
y Funcio¡amiento para una,'

.licencia Municipal de Apertura

'

.actiüdad de

TALLES REPARACTÓN MAQUTNARIA AGRfcoLAi

,

Trpo DE LICITACIÓN.- 2.900.000 pesetas, a la baja.
FtANzAS.- Provisional: 58.000 pesetas. Definiüva; El adjula cuantÍa resultante de
' rdicatario deberá contribuirfianza enporcentaje
del 4%.
. ;"' aplicar, al precio de adjudicación, el

emplazada en CtnÁ. oRIHUELA-ALMoMDÍ, KM. 3'700 (LA '
CAMPANETA), de este T.M.
Lo que se hace público por término de 20 días hábiles, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley de la
Generalidad Valenciana 3/1.989 de 2 de.Mayo, de Actividades
Califlcadas. a los efectos de oue cuantos lo consideren oportuno

,'
.
.'
\ puedan examinar el expedidnte en las Oficinas de Urbanismo
.

(Negociado de Actividades)

y formular por escrito las

observasciones que tengan por conveniente).
Orihuela, 9 de abril de 1996.
El Alcalde. Rubricado.

PLAzo EJECUCIÓN.- y'rntes deldfa 20 de septiembre de
1996.
PRESENTACIÓN DE PI?OPOSICIONES.. EN IA

.
.
..

SCCTETATíA

,delAyuntamiento, cualquierdía hábil, durante 13 dhs naturales,
c¡ntados a partir del siguiente a aquel en que se publiqueeste
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, de
las 9 a las 14 horas. No se podÉn presentar por coreo.
PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE.- El expediente completo,

con los Pliegos de Condiciones,.estará de manifiesto en

la

Secretaría del Ayuntamientrc.
.1

APERTURA DE PLICAS,- Tendrá lugar el día siguiente hábil
a aquél en que se cumpla el plazo de presentación de proposicrones.
DOCUMENTAC¡éN A F'RESENTAR.- LA CStAbICCidA EN EI
Pliego de Condiciones Particulares.

3293.

EDICTO

MODELO DE PROPOSICION:

''D...,

POT DA Mg DEL

.

I

licencia Municipal de Apertura y Funcionamiento para una
actividad de SALÓN RECREATIVo, emplazada en c/ ÓscAR
ESPLA, S/N'(LA MURADA), dE ESIC T.M.

Lo que se hace público por término de 20 díashábiles, de

r
,

con domicilio en..., D.N.l. núm..., expedido e|..., en
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre

SEÑORALFARO ESCUDERO, SE hA SOIiCitAdO

Generalidad Valenciana 3/1 .989 de 2 de Mayo, de Actividades
Calificadas, a los efectos de que cuantos lo consideren oportuno
puedan examinar el expediente en las Oficinas de Urbanismo

(Negociado de Actividades)

y

formular por escrito las

observasciones que tengan por conveniente).
Orihuela. 9 de abril de 1996.
El Alcalde. Rubricado.

propio (o en representación de...), toma parte en el Concurso
para la edición e imprenta cle la revista municipal "Festa'96", a
, 'cuyos efectos hace constar:
a) Ofrece el precio de... pesetas, que significan una baja
de... pesetas, sobre el tipo rle licitación.
b) Acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos
de Condiciones del Concurso.
(Fecha y firma del licitiador).'
,
Petrer, 3 de mayo de 1996.
ElAlcalde, José A. Hidalgo López.
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AYUNTAMIENTO DE POLOP
AYUNTAMIENTO DE PEGO

t=DtcTo

EDICTO

Aprobada definitivamente la ordenanza reguladora de la
"Carta de Participación Ciurladana", se expone al público a los
efectos oDortunos.
CARTA DE PARTICIPAI]IO CIUTADANA

La Asamblea de los concejales de los Ayuntamientos de
Adsubia, Pego y Valles de Alcalá, Ebo y Gallinera, celebrada el
día veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y seis,
aprobó el Proyecto de Estatutos de una Mancomunidad de
Municipios para la ejecución de obras y prestación de servicios.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 35, núm. 3 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete dicho

Títolpieliminar
Disposicions generals
Article 1.- Es ob.jecte d,e la present Carta la regulació de les
normes referents a les formes, mitjans i procecliments d'informació
iparticipació de veins i entitats ciutadanes en la gestió municipal
de conformitat amb I'establelrt en els articles: 1 ; 4.1 .a); 18; 24 i69
al72 de la ley 7/1 985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de

proyecto a información pública por plazo de un mes, contado
desde la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. durante el cual podrá examinarse en la

i en el marc del Reglamento de

oficina municipal de todos los Ayuntamientos integrantes, y

Régimen Local (LRBRL);

presentarse las reclamaciones, alegaciones y sugerencias que
se juzguen oportunas en los Registros Generales de cualquiera
de dichos Ayuntamientos, o en las formas establecidas en el art.
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
En Pego a,29 de abril de 1996
El Presidente de la Asamblea. Femando Seresola Alcina.

Organización, Funcionamielnto y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986 y Resolución de 27
de enero de 1987. de la D rección General de Administración
Local, sobrc posició ordirramental i aplicabilitat del mateix.
Article 2.- L'Ajuntament, a través dels articles d'aquesta Carta,

.
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pretén els següents objectius que actuaran com a cnteris
reguraoors:
a) Proporcionar la més ámplia,informació sobre activitats,
obres i serveis.

ANUNCIO DE CONCURSO PARA CONTRATACIÓN LA EDI.
CIÓN E IMPRENTA DE LA REVISTA MUNICIPAL'FESTA'96"
Aprobado por la Comisión de Gobiemo, en sesión de 2 de
mayo de 1996, el Pliego de Condiciones Particulares que ha de

entitats en la gestió municipal així com el respecte a les facultats
de decisió corresponents als órgans municipals representatius.
c) Fer efectius els drets dels veins, recollits en I'art. 18 de
la LRBRL.
d) Fomentar la vida asrsociativa en el poble iels seus bams.
e) Apropar la gestió nrunicipal als veins.
f) Garantir la solidaritat entre els distints nuclis de població
del terme municipal.
?
Títol
!l
De la rnformacró

'1

AYUNTAM¡ENTO DE PETRER
EDICTO

regir en la contratación de la edición e imprenta de la revista
municipal "Festa'96", anuncia Concurso Abierto para dicha
contratación:

b) Facilitar i promoure la participació dels seus veins

primer

municroat

j

0c €it:t clt¡ta

Article 3.- L ajuntament rnformará a la pobiar:rc de la seua
traves.dels mrtjans de comunicació social, i mitjangant
9-"1119."
tedrcro de publicacions, fullets i bans; la co locacjó de óartárls,
tanques publicitáries, taulers d'anuncis i panells informatius;
projecció de vídeos, organització d'actes iirformatius
i d'altres
m¡qans es considere necessari. Al mateix temps podrá reclamar
parer
el
dels veins i entitiats a traves de campanyés d'informació,
debats,assemblees, reunions, consultes, énqúestes i sondejoi
d'ooinió.
- Articie 4.- En les dependéncies de la Casa Consistorial
funcionará un servei municipal d'informació,ieEitre O'inst¿nc¡éJ,
iniciative.s, reclamacions i queixes amb les iág¡ents funcions:
. -a) C-analitzar tota I'acrivitat relacionada añO la pubfiiiiall
tar! 3, així com ta resta de tá rnióimac,é ;ü;
Fl9.l?-rgf,"Ii!c1a
r^JUnrament proporc¡one en virtut d'allo que disposa t,art.6b.1
de la LRBRL.
b) Informar al oúblic sobre la finalitat, competéncies i

funcionament dels distints organs
I'Ajuntament.

I serve¡s dependehts

de

l'ajuda necessána a qui tinga difi cultats personals,
^. .,.. ._?,l".ilít"r
currurats,
etc. per a I'accés a la dita informació.

Article 5.- Les sessions del ple són públiques, ilevat dels
casos previstos en I'art.7O.1 de la LRBRL. Hom facilitará
I'assisténcia o informació simurtánia a tot er púbric interessat
en
conéixer el desenvolupament de les seciions a través dels
mitjans més adequats al cas.
Article 6.- 1. Les convocatóries iordres del dia de les

sessions del Ple seran transmeses als diferents órgans municipals
i als. mitjans de comunicació social de la loca'iitat, i es fáran

públiques al tauler d'anuncis de I'Aiuntament.

Sense perjudici d'ailo qué disposa I'ar|. 70.2 de la
^^3. I'AJuntament donará publicitat resumida
LKbHL,
del contingut
de les sessions plenáries i de tots els acords del plens i de-la
,

(
Comissió de Govern.
Article 7.- D'acord amb els seus recursos pressuposuns
I'Ajuntament podrá prestar la seua ajuda a proiectes d'interés
social o a associacions per a la defenóa d'intereésos generats
o
sectorials deis veins.
Article 8.- Les associacions a qué fa referencia I'artícle
antenor, podran accedir a l'ús dels mitjans públics municipals,

espec¡alment de locals

I

mitjans de comunicació, amb les

limitacions que impose la coinóidéncia en la seua utilització per
part d'unes quantes d'elles o pel propi Ajuntament.
Article 9.- 1 . Els drets reconeguts a les associacions per a
la defensa dels interessos generals o sectorials dels veins en

l'art.72dela LRBRL, només seran exercrtables peraqueles que
'

est¡guen inscrites en et Registre Munrcipar d'Associaclons.
2. Podran obtenir la inscripció en aquest Registre totes
aquelles associacions l'objecte de les quals siga la defensa,
foment o miilora dels interessos generals o sectoiials dels veins
del Municipi y sense ánim de luóre.

3. Aquests registres tenen per objecte permetre

I

a
AJUnrament conerxerel número d'entjtats existents en el Municipi,

les seues finalitats i el tipus de r-epresentativitat, als efectes de
possibili.tar una correcta política municipal de foment de
I'associacionisme velnal. Per tant. es independent ciel Reoistre
d'associacions de la provinc;a o Comunrra-iRu,;;;;
rgualment deuran figurar rnscntes totes elles.
";,:;;;
Article 10.- 1 La so Itcjrut d'inscripció es presentará en les
oficines de I'Aiuntament.
es fara en la Secretaria General de Ia
^ 2. El. Regrstre
uorporacto,
a traves de la Regioorra o Delegació de partrcrpacró
Ciutadana'i les seues dades"seran puoiiq-uG. Les Inscrrpcrons
es realitzaran a sol.licitut de les associacions interessades, que
hauran d'aportar els seqüents Oocuments:
a) Estatuts de I'Assocrac¡ó.
Número d'inscripció en el Registre d,Assoclac¡ons de la
.b)
^
Hrovtncta
r en altres Reqistres públics.
!) Nom de les persbnes que ocupen ets cerrecs d¡rect¡us.
Article 1 1 - 1 . En el termrni de quinze dies des de la so l¡c¡tut
dinscripció, excepte que aquest degués d'interrompre,s per la
d'aponar. documentacró no inclosa inicialment,
fffe_l¡ilat
tAJuntament notificará a I'Associació el seu número d,inscripció,
ia partird'aquest momentes considerara d'altá á iots e¡s etectes.
2. L'incompliment d'aquestes obligacions i requisrts donará
,,
lloc a que I'Ajuntament puga donar de óa¡xa a l,Assocrac¡ó
en el
Req¡stre.

3.

Q';arsevo mcdificacró en els requisrts mín¡m:; assenyalats

en i'a¡i. .l ,J deura ser nor¡f¡cada a I'Aluntament en un termini

máxim de 30 Cies.
Article '12.. L'existencia d'aquest Registre está vinculada a
l'aplicació y desenvolupament de les no-rmes contingudes áñ
tart.72 de ia LRBRL -que estableix que podran ser dácbrades
d'utiliüat pública munlcipat,, aixÍcom á l,eiempció def pagimáni
,99
!"Iug municipals derivades de I'exercici d'ets dret reférits en
I'Art. 9.1.
Articie 1 3.- El Ple de la Corporació ratÍficara als represenüants

de les associacions inscrites en els Consells d'Adm¡nistració.i
lltres organs executius deis patronats, Societats, gmpresÁs
Públiques, Fundacions, Organismes Autónoms, i ta resta
de

fórmules de gestlódels serveis púbiir:s municipalsque existisquen.,
Títol segon
De la consulta popular

Af,:t:_]+.- L'Ajuntament, d'ac;ordambel previsten I'art.71

,, la LRBRL, podrá sotmetre
de
a consulta popular aquells
assumptes de la competéncia própia municipal i de caácter

rocat que siguen d'especial rellevérncia per als interessos dels
vetns, amb excepció deis relatius a la Hisenda local.
Article 15.- La consulta popular, en tot cas, contemplará:
1. EI dret de tot ciutadá censat a ser consultat.
2. El dret a que la consulta expresse les possibles solucions
.
alternatives amb la máxíma inform¿rció escriia igráfica possible.
Article 16.- Conespon a I'AjuntaLmentferels ñámits¡jertinents
per a la realització de la consulta propular sobre matéries
de la
seua competencia.
2. També podrá so licitar-se la realització d'una consulta
popular, prévia la resolució dels accrrds interessats,per iniciativa
ciutadana o petició co rectiva d'un nlínim de siqnatures de veins
no inferioral 'l 5 per 1 00 del Cens Electoral del rñunicipi, en qual
el
cas no seran d'aplicació els terminis establerts en els títols óue
regulen les esmentades formes de participació.
Títol tercer
'De
les Juntes o Comissions de Barri
Article 1 7.-Quedaoberta la possibilitatdecreaciód'aquestes
per.iniciativa municipal, o davant llur demanda tutura,
ier tés
ent¡tats ciutadanes d'abast sectorial o general, d'acord amb les
necessitats de participació d,aquestesl
Títol quart
Consell Local de Participació r3iutadana
Article 18.- El Consell Locai de participació Ciutadana

(CLPC) és l'órgan municipal suprem de coordinació de les

entitats ciutadanes referides en l;aft. 9.1 dela present Carta,
'en

i

tractará dels temes relatius al municipi
general, i
fonamentalment es responsabilitzará áe les -següents

competéncies:

'

1. Dictaminar les'diferenciers que sorgisquen en
interpretació

la

de la present Carta, ferr prbpostes"referents a les
actuacions en matéria de partic¡paci,ó no previstes en ta matetxa
r controlar el compliment d,aquestes, així com
davi¡nt la seua
retorma, ser oit pré'riament als acords municipals al respecte.
2. CgoFinar les propostes atternat¡ves que es presenten
--,.,
mrljanQant
ets membres del propi CLpC en ei procés d'elaboració
dels següenrs fets administratius:
a) Pressuoostos municipais
b) Pla Gener.al d'Ordenació Urbana i la seua re¡visió.

en general, sobrer sanejamenr, circulació,
,^*,.:-)_l-1"n..
naotrarges. eoucac!ó i
attres servets púbricó.

d) Informe sobre la concessió d'haoitatges de promoció

munrcrpal quan es donés la proyidénc¡a.
Informar a r'Ajuntament dets problemes que es detecten
,3.
en er crutat y prooosar eis representants de res associacions

11:I9ju" det CLPC a participar en eis organs municipais de
govern.
4. Proposar actuacions que competisquen a les activitats
municipals de carácter sectorial. i erfectuar el seguiment
dels
per I'Ajuntament referenr a aquesies propostes.
""otd"tc. ?q^olllrs
L
aottcaclo
r
concessió
de tes despeses que ocastonen
.
en la programacró de les.act¡vitats d,el CLpC. - --

.p

Programar activjtats encarnin"dás

a

fo¡nentar

la
participació ciutadana,en,la vida loc¿rl.
7. Constituir en ei seu si Les Comissions d,Estudi que

respecranr en
¡1t1T:^"o^1u:nrenrs.
naguoa en er proo¡ CLpC.

ta

seua composició la

propoüió

boletín oflcial de la provincia -

aiica¡ie
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8. Qualsevol altres funcions.que recullga la present Carta
de Participació Ciutadana.
. Article 19.- En els pressupostos municipal, I'Ajuntament

fixará anualment, a traves de
párt¡c¡pació.
.la Regi{o¡al Ce
ciutadana les quanütats
destinades al CLPC.

r

Article 20.-El CLPC estará integrat pels seqüents membres:
a) President: I'Alcalde o Regidor en qui d'elegue.
b) Vice-president: el Regidor Delegat de pañicipació. .

c) Vocals: dos representants per cada una de

les

associacions de veins, i un altre per cada conjunt d'entitats
defensores d'un mateix sector o área,.sempre'que estiguen
inscrites en el Registre Municipal d'associa'ciond.rucatCé Oet

Banio de Xirles.
Secretari: qui siga elegit per i entre els membres del
^, ^d)Fooran ser Invttats com a assessors, amb veu peró sense
uLi.u
vot, altres persones a petició dels membres del CLpC.
Article 21 .- De conformitatamb els seus respectius estatuts,
les entitats y associacions esmentades en i'article anterior
triaran eis seus comissionats {itulars y suplents- davant el
CLPC.
Arlicle22.- Pera la constitució del CLpC, les assoclacrons
i entitats a qué fa referéncia I'article anterior hauran oe remerre
elstseus respectius acords d'integració en I'anomenat Consell a
la Delegació de Participació Ciutadana, la qual donará trasllat
dels diferents acords a l'Alcalde-president, á fi que per aquest
:IqloS? en el primer Ple Municipal que es celebre, un punt de

I'Ordg del Dia dedicat a la constitució del Consell Local de
Participació Ciutadana. Una vegada aprovada pel ple la

constitució, es procedirá a convocar la primera reunió del mateix
en un termini de quinze dies.
Article 23.- Una vegada constitutt el Consell, qualsevol
entitat o associació que de conformitat amb la present Carta es
considere amb dret de ser-hi, haurá d'efectuar la seua so licitut

mitjangant un escrit dirigit a la Delegació de participació Ciutadana,
la quai fará les comprovacions pertinents i comunicará en ei
termini dequinzedies, tantal so licitantcom al CLpC,llurinclusió

en aouest.

Article 24.- Perqué el CLPC puga prendre válidament

acords, será precís que a la reunió convpcada a I'efecte hisiouen
la meitat més un dels membres en primera convocatória, iámb

qualsevol.que siga el nombre d'aquests en segona, sempre

i

quan assistlsquen, almenys, ei president, el éecretari i dos

vocals.
Per a determinar el nombre de membres pertanyents al
CLPC en cada moment, es consideraran com a táls aquells oue
de conformitat amb la present Carta, hagen conclos eis trám¡ts
a qué fan referéncia els articles 21 , ZZ i 23, i tingen nomenat
representant.
Article 25.- El CLPC establirá ia periodicitat oe tes seues
reunions, les quais hauran de celebrar-se, almenys, una cada
tres mesos amb carácterordinan. El Consell es podrá reuniramb
caracter extraordinari quan així siga determinat pel president o
quan siga so licitat per un terE del nombre total de memores.
Qualsevol membre dei Consell podrá proposar punrs de
I'Ordre del Dia fins a vuit dies aoans de ia ceiebració del CLpC.
Les convocatóries. amb ies ordres del dia corresponenrs, es
faran anibar als membres amo una setmana d'antelació a la
celebració del Consell. Durant aquest període, coneguts pertots
els membresdelCLPC els temes a tractar, podran serconvocats
els assessors referits en ei darrer parágraf de I'art. 20.
Article 26.- Eis acords del CLpC s'adoptaran per maioria
simple dels representants amb dret a vot en la reunlo. ¡xréteii

ma.¡ona simple quan els vots afi rmatius son més que els negatius.
Arlicle 27..-Tots els membres del CLpC, a iravés deié seus

representants, tenen dret a veu i vot. En cas d'empat en les
votacions, decidirá el vot de qualitat del president.

Article 28.- Els informes, comunicacions, consultes o
propostes del Conseil deuran ser remeses a l'órgan conesponent.
Es perdra ra condició de mem-bre oerCLpC pei
._^_.4Íglg,?9.;
tres taltes d'assisténcia consecutives no jUstificades. lgualmbnt
que tes fattes. d'as'sisténcia, encara que
g:_gg?ia,
.cas de
Justrlrcades. tinguen com conseqüéncp la inassistencia a ies
reunions celebrades en el Conseil durant un anv.
Es perd igualment Ia condictó de membre auan I'entitat o
associacró oetxa oe reunrr ies condictons que s exiqelxen en
aquesta Cana de Particjoació oer a estar presenr en el CLpC.

""

.

ar

cc

J lrovi.aiJ
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,

Artcle 30.- Oueda oberta la possibilitat de creació -dins
d
CLPC- de Consells Sectorials o d'área, per iniciativa mrni.il
o davant de la seua demanda futura per les entitats ciutarla-íe
d'abast secto¡ial o general, adaptant-se a les necessitiats
d
participació d'aquestes i a ¡egulació prévia.
. Títol cinoué
De la participació en erls órgans municipals de govem
Article 3'l .- Les enüt¿rts cjutadanes a que fa ieferénci:
I'article 20 c) de present Carta, a traves de dbs representants
!a
que etegisca. el CLPC, podri¡n assistir i intervenir am¡ Oret
á vei

en les Comissions Inform¿rlives (Cl) quan en t'OrOe Oei b'iá
figurgn ass.umptes que intr:resseir á áquests co tect¡us-. Ái'i
mateix, podran ser convocades pels presidents ¿e tes difereñG

Cl a les sessions que aborden temes sobre el quals les A¡iei

entitats puguen informar específicament.
Quan en les Cl es tracten temes que afecten de forma
especial a més de dos barrís o árees, es permetrá assistir a
demés a un representant cle cada una de les associacioni o
sector especialment afectats.
Les ordes del dia de cada Ct seran comuhicats amb la
suficient antelació al Secretari del CLpC, que disposará de lá
documentació pertinent.
Article 32.- 1. Quan alguna de les associacions o entitats a
que fa referéncia I'article 72 dela LRBRL desitge eiectuar uná
exposició davant del Ple en relació amb algun punt de I'orde del
dia en la prévia tramitació adnrinistrativa del (ual hagués particlpát
com interessat, deurá so licitar ho a I'Alcalde abanJde cbmeniái
la sessió. Amb I'autoriEac;ió d'aquest i a traves d,un úñic
podrá exposarel seu paréixerdurant ettemps que
l"_p_l"j9nlqlt,
senyate I'Alcalde, amb anlarioritat a la seua lectura, debát i
votació de la proposta inclosa en I'orde del dia.
2. Acabada la sessió dei ple, I'Alcalde pot establir un tom
de precs i preguntes a propos;ar pel públic assistent, sobretámli
tractats en dita sessió plenária. Correspon a I'Alcalde ordenar i
tancar aouest tom.
Disposició addicionar
La present Carta de Participació Ciutadana podrá ser
.
revisada peracord majoritari dels eñs impl¡cats en la mátáxá. En
procediment de revisió o modificació s,ajustará a
Lot cql, el
l'establert en I'art. 49 de la lcty de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Disposició finai
La present Ordenanga entrará en vieor en els termes
establerts en I'art. 70.2 de ta Ley 7195.
Polop de Ia Marina a 3 de mavo de 1gS)6.
El Alcalde. Alejandro ponsoda Bou.
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AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE ALTCANTE
EDICTO
Recibicjas dqfinitivamente las obras de ApERTURA DE
PASAJE DE LA ORDANA Y OBRAS DEL P.P,O.S. dE 1986. V
solicitada poTATAEBANCO, S.A. la devolución de !as conespon'_

dientes fianzas a nombre der CONSTRUCCTONES y ASFALTOS
FUENTES, S.L. por importe dr: 275.600, y 767.g57, peseras,
se
nace pubttco para que durantr: el plazo de quince días, contados
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncto en el
Boletín oficial de la Provincia, puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible ai adjudicatario
por razón del contrato garantizado.
San Juan oe Alicante, 22 de Abril de 19g6.
El Alcaide. Rubncado.
'1
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AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
EDICTO
La Comislón de Gobierno en sesrón cetebrada ei día 26 de
abnt oe !996. :occto el slgu¡r-.nte acuer6o:

