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Núm. 14256

Consorcis

AJUNTAMENT DE
VILABERTRAN
Edicte sobre informació pública
sol·licitud d’una llicència ambiental

En compliment del que disposa la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, de la Intervenció integral de
l’administració ambiental, se sotmet a informació pública el projecte i altra documentació
presentada a l’efecte d’al·legacions per un
termini de 20 dies hàbils a comptar de la data
d’aquest edicte.
L’expedient es pot consultar a la Secretaria
d’aquest Ajuntament els dies laborales de les
10:00 hores fins a les 14:00 del matí.
Vilabertran, 18 de setembre de 2009
Martí Armadá i Pujol
Alcalde

Salt, 30 de setembre de 2009

de

El senyor PERE GOU BRUGAT, en representació pròpia, ha sol·licitat llicència municipal (règim de comunicació) per a l’obertura
d’un TALLER DE REPARACIÓ DE VEHICLES, SENSE OPERACIONS DE PINTURA
emplaçat al carrer Josep Reig i Palau, número
15, d’aquest terme municipal.

Sisè. Notificar els precedents acords a la
Fundació privada Plataforma educativa i la
societat Casa Equipaments.

Núm. 14426
CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA
Edicte sobre constitució d’una fundació,
aprovació inicial dels Estatuts i nomenament
de representants al patronat
La Junta General del Consorci d’Acció Social
de Catalunya en sessió ordinària del 29 de
setembre de 2009, ha adoptat els següents
acords:
Primer. Constituir, com a ens fundador i
atorgar la Carta fundacional, de la Fundació
pública Acció Social Infància juntament amb
la Fundació Plataforma Educativa i la societat
mercantil Casa Equipaments SL.
Segon. Aprovar inicialment els seus estatus
socials i sotmetre’ls a informació pública per
un termini de 30 dies, mitjançant inserció
d’anunci al Butlletí oficial de la província de
Girona i al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya, durant els quals es podran formular
al·legacions i reclamacions.
Tercer. Designar com a representants del
Consorci d’acció social de Catalunya en el
Patronat de la Fundació acció social infància
als/a les senyors/es Iolanda Pineda, Joan
López, Santi Vila i Miquel Noguer.
Quart. Aportar la quantitat de disset mil euros
(17.000,00 €) en concepte d’aportació del
Consorci d’acció social de Catalunya al capital
fundacional.
Cinquè. Facultar el senyor President i al
representants designats pel Consorci d’acció
social de Catalunya en el Patronat de la
Fundació, per a la signatura de la carta
fundacional i dels documents que calguin per a
l’efectivitat dels precedents acords.

Organismes Autònoms

Núm. 14086
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
(XALOC)
Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
La Directora de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de XALOC

Miquel Noguer Planas
President

Núm. 14427
CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA
Edicte d’exposició pública d’un expedient
de modificació de crèdit
La Junta General del Consorci d’acció social
de Catalunya, en sessió celebrada el 2 de juny
de 2009, acordà per unanimitat :
-l’aprovació de la següent modificació de
crèdit:
Estat d’ingressos:
Origen de fons:
09.46201 Transf. Consorci de Benestar
Social de la Garrotxa (PIA)

60.000,00 €

TOTAL

60.000,00 €

Aplicacions de fons:
09.313.41 Transferències a Ens Locals
(PIA)

60.000,00 €

TOTAL

60.000,00 €

Aquesta modificació s’exposa al públic, durant
el terminin de 15 deis hàbils, segons fixa la
normativa vigent. Si en aquest termini no es
produeix cap suggeriment i/o reclamació
s’entendrà definitivament aprovada.
Salt, 30 de setembre de 2009
Miquel Noguer i Planas
President

