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EXPEDIENTE MATRICULA DENUNCIADO DNI LOCALIDAD FECHA INFRACCION CUANTIA

26647/1999 28471 TOVAR LUCAS MARGARITA 074238002 ELCHE/ELX 26/09/1999 RGC/118/1 5.000
24148/1999 VE001814 TRABALON GARCIA PEDRO 074236147 ELCHE/ELX 6/10/1999 RGC/118/1 5.000
2755/1999 A3602DP TRIGUEROS CASTILLO M.MERC 025283793 MALAGA 5/07/1999 RGC/132/1 8.000
22694/1999 A5846AS TROQUELES GUERRERO, S.L. B03132545 ELCHE/ELX 13/07/1999 RGC/3/1 12.000
22695/1999 A5846AS TROQUELES GUERRERO, S.L. B03132545 ELCHE/ELX 13/07/1999 RGC/132/3 16.000
15793/1999 M3728TM TWOMEY DENIS X0905100G TORREVIEJA 19/07/1999 RGC/132/1 5.000
18565/1999 M2107HU URBINA LEAL CARLOS MANUEL 053019198 TORREJON DE ARD 16/07/1999 RGC/132/1 8.000
26038/1999 000433 UTRILLAS REJAS GERMAN 074237819 ELCHE/ELX 5/10/1999 OMC/19/3 15.000
29502/1999 010624 VALDIVIA VILO FCO JAVIER 048371412 ELCHE/ELX 6/10/1999 RGC/132/1 10.000
28253/1999 97035 VALERA PEREZ PEDRO 074243038 ELCHE/ELX 5/10/1999 RGC/118/1 5.000
23144/1999 MONOPATIN VALERO DASSY ALEX. 074238206 SANTA POLA 20/09/1999 RGC/121/4 8.000
23930/1999 A3092CG VALERO DIEZ MANUELA 021965115 ELCHE/ELX 21/07/1999 OMC/41/1 3.000
27919/1999 13511 VALERO ESCRIBANO MIGUEL A074242174 ELCHE/ELX 30/09/1999 RGC/118/1 5.000
27044/1999 A7135BW VALERO RUIZ FRANCISCO J. 021992614 ELCHE/ELX 16/09/1999 OMC/41/1 3.000
19685/1999 A6896DV VALERO SANCHEZ FRANCISCO 021961628 ELCHE/ELX 9/07/1999 OMC/41/1 3.000
27166/1999 MU9668AL VARELA VILLALBA ANA MARIA 074340358 ELCHE/ELX 16/09/1999 RGC/91/2I 12.000
23341/1999 A2564BY VARGAS NAVARRO JOSE J. 021998423 ELCHE/ELX 24/07/1999 RGC/132/3 16.000
23601/1999 A9997CP VEGARA SOLER FULGENCIO 021919930 ELCHE/ELX 21/07/1999 RGC/94/1C 8.000
25533/1999 18863 VELASCO PALOMARES JONATAN 074234390 ELCHE/ELX 3/10/1999 RGC/37/1 12.000
24705/1999 CS9025V VERA NAVARRO RUBEN 048368220 ELCHE/ELX 3/10/1999 RGC/91/2I 10.000
2746/1999 A2342CK VERA PUENTENUEVA OBDULIA 000000000 ELCHE/ELX 25/09/1999 RGC/91/2D 12.000
9465/1999 A0452BT VERA SANCHEZ ROBERTO 033495525 ELCHE/ELX 7/10/1999 RGC/132/3 16.000
24949/1999 A1421EB VERA TARI ROSA 074229455 ELCHE/ELX 13/09/1999 RGC/91/2C 12.000
24207/1999 A7506V VERDU PUCHE DOLORES 021990080 ELCHE/ELX 29/09/1999 RGC/94/2 8.000
28248/1999 A2405AU VICENTE BAÑOS JUAN J. 022008739 ELCHE/ELX 3/10/1999 RGC/91/2I 12.000
27069/1999 A5877AG VICENTE MARTINEZ-REINA DI 033489614 ELCHE/ELX 25/09/1999 RGC/91/2G 12.000
22308/1999 A7796DK VICO LINDE MANUEL 021969224 ELCHE/ELX 6/07/1999 OMC/41/1 3.000
26248/1999 A0342DX VIDAL RUIZ DOLORES 021956650 ELCHE/ELX 17/09/1999 OMC/41/1 3.000
26168/1999 19218 ZAFRA BLASCO JUAN JOSE 074223811 ELCHE/ELX 29/09/1999 RGC/118/1 5.000
22929/1999 A3843DF ZAPATOS D HOMENS SL B03875093 ELCHE/ELX 17/07/1999 RGC/132/1 5.000
15780/1999 V7073BC ZARAGOZA SANCHO RAFAEL 021443778 ALICANTE 17/07/1999 RGC/132/1 5.000

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Elche, a 10 enero 2000.
El Alcalde. Rubricado.

*01741*

AJUNTAMENT DE PLANES

EDICTE

Aprovat inicialment en sessió plenària celebrada el dia
20 de gener del corrent, el Pressupost General de l’Ajuntament
de Planes per a l’exercici 2000, i aprovades també les Bases
d’Execució del mateix, així com la Relació de Llocs de Treball,
s’exposa al públic l’expedient complet durant el termini de
quinze dies hàbils, a comptar des de la publicació del present
anunci en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, als
efectes que els interessats assenyalats en l’apartat 1 de
l’article 151 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Regula-
dora de les Hisendes Locals, puguen examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple, pels motius indicats en l’apartat
2 del mateix article.

Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu en cas
que no es produesquen reclamacions durant el termini
d’exposició pública, entrant en vigor en l’exercici referit, una
vegada acomplert el que disposen els articles 112.3 i 70 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i l’article 150 de la Llei 39/88 de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals.

Planes, 21 de gener de 2000.
L’Alcaldessa, Mónica Umbert Blanes.

*01933*

EDICTE

Havent transcorregut el termini d’exposició al públic de
l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança regulado-
ra de la Concessió de Subvencions, segons acord plenari
adoptat en sessió celebrada el dia 08/11/1999, sense haver-
se presentat cap reclamació, l’acord esmentat ha estat elevat
a definitiu, publicant-se a continuació el text íntegre de
l’ordenança en qüestió, d’acord amb l’article 70.2 de la Llei de
Bases del Règim Local.

Aquesta Ordenança entrarà en vigor als quinze dies de
la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Contra aquest acte, el qual posa fi a la via administrativa,
podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu davant
el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent
al de la publicació d’aquest edicte en el B.O.P., sense perjudici
de poder exercir qualsevol altre que s’estime procedent.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

1. OBJECTE.
Regular les subvencions concedides per l’Ajuntament

per la realització de serveis o activitats que vagen dirigides a
la satisfacció o promoció d’un interés públic, en benefici dels
habitants de la Vila de Planes, que complementen o
suplesquen les atribuïdes a la competència local. En cap cas
l’activitat subvencionada haurà tindre ànim de lucre.

Es considerarà subvenció qualsevol auxili directe o indirecte,
valorable econòmicament, a expenses de l’Ajuntament.

2. BENEFICIARIS.
Qualsevol de les persones jurídiques, entitats,

associacions, agrupacions no estables de veïns i inclús
particulars, que realitzen els serveis o activitats objecte de la
subvenció.

Seran també susceptibles de rebre subvenció aquells
projectes espontanis no adscrits a cap entitat consolidada.

3. RÈGIM JURÍDIC DE LES SUBVENCIONS.
a) Les subvencions tindran caràcter voluntari per a

l’Ajuntament, i seran eventuals, sense que en cap cas puguen
considerar-se periódiques ni ser invocables com precedents
les concedides amb anterioritat.

b) No serà exigible augment o revisió de la subvenció
concedida, ni tan sols per augment de les despeses
justificades, puguent en eixe cas sol.licitar-se altra subvenció.

c) L’Ajuntament podrà comprovar, pels mitjans que
considere adients, la inversió de les quantitats atorgades en
relació amb les seues finalitats adequades.

d) La subvenció concedida serà revocada o reduïda en
cas d’incompliment per part del subvencionat dels requisits
formals de justificació de la mateixa, o no aplicació de tots o
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part de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.
Aquesta revocació o reducció s’adoptarà motivadament i
prèvia audiència de l’interessat.

e) En l’acord de concessió de la subvenció s’especificarà
si els fons s’entregaran una vegada realitzada l’activitat i a la
vista dels justificants, o bé fins un 50% amb caràcter previ a
la mateixa i justificació posterior. En aquest últim cas, si la
subvenció s’anul.lara total o parcialment per les causes
determinades en el punt anterior, les quantitats entregades
per l’Ajuntament hauran de retornar-se en el termini d’un mes.
Transcorregut aquest termini, la quantitat encara no retorna-
da reportarà l’interés legal i serà exigible per via de
constrenyment. L’interessat que no retornara les quantitats
abans de l’inici de la via de constrenyment quedarà inhabilitat
per a tornar a ser beneficiari d’una subvenció municipal.

f) No es concediran subvencions a les persones o
entitats que, en el moment de la sol.licitud, siguen deutores
amb l’Hisenda Municipal per qualsevol concepte. Aquest
extrem serà comprovat d’ofici per la Intervenció municipal.

4. PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS.
S’inicia a petició de la persona o entitat interessada o el

seu representant, dirigida al Sr. Alcalde, i en la mateixa han
de figurar les següents dades:

a) Nom i cognoms, raó social o denominació de la
persona o entitat interessada, número d’identificació fiscal si
el té i domicili i, en cas de no tindre NIF ni domicili, els del
representant de l’entitat que sol.licita la subvenció en el seu
nom.

b) Memòria en la qual es faça esment de la identitat de
l’entitat sol.licitant, de les persones que la integren, així com
de les persones beneficiades directa o indirectament per
l’activitat a realitzar. Haurà de descriure’s el servei o activitat
que es pretén realitzar amb la subvenció, incloent un
pressupost detallat i el calendari d’activitats.

c) Lloc, data i signatura del sol.licitant.
A l’anterior sol.licitud s’haurà d’adjuntar la següent

documentació:
- Fotocòpia del DNI de la persona que signa.
- Número de compte corrent i fotocòpia del NIF del titular

del compte al qual han de transferir-se els fons.
- Documents que justifiquen la despesa de la subvenció

(tals com factures, rebuts...), per un import igual o superior a
la subvenció.

- En el cas que no es dispose encara dels documents
justificatius, s’adjuntarà el compromís d’aportació dels
mateixos en el termini d’un mes des de la data de realització
de les despeses.

5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PETICIONS.
Les peticions es valoraran d’acord amb els criteris

següents:
- Els projectes o programes que desenvolupen la perso-

na, entitat o associació que sol.licita la subvenció.
- El nivell de representativitat de l’associació o entitat

que sol.licita la subvenció.
- El grau d’interés, la finalitat i utilitat per als ciutadans.
- La capacitat econòmica pròpia.
- Les ajudes que gestionen i obtinguen d’altres entitats

públiques o privades.
- L’ús i foment del valencià.
Les sol.licituds s’atorgaran tenint en compte les

disponibilitats pressupostàries de la Corporació en el moment
de la seua concessió.

6. ÒRGAN ENCARREGAT DE LA VALORACIÓ DE LES
PETICIONS.

Es constituirà una Comissió de Valoració que presidirà
el Sr. Alcalde i tindrà un Vice-president, nomenat per l’Alcalde.
Seran membres de la Comissió tots els membres de la
Corporació. Aquesta Comissió serà la que valore, informe o
propose a l’òrgan competent que s’atorguen o no les peticions
formulades. Aquesta proposta anirà acompanyada de la
retenció del crèdit corresponent.

L’òrgan competent per a atorgar les subvencions serà
l’Alcalde, quan aquestes no ultrapassen del límit per a la
disposició de despeses que té l’Alcaldia segons les Bases
d’execució del Pressupost, i el Ple quan es supera l’esmentat
límit.

L’Alcalde podrà anul.lar total o parcialment la subvenció
concedida quan el projecte realitzat no es corresponga amb
el que fou objecte de la subvenció o s’incomplesquen altres
condicions imposades a la mateixa, d’acord amb l’article 3.d)
d’aquesta ordenança.

Hom retrà compte al Ple de totes les subvencions que
concedesca l’Alcaldia, així com de totes les reduccions o
revocacions que dispose.

7. DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor als quinze dies de

la publicació íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la
Província, una vegada aprovada definitivament, i estarà en
vigor fins la seua modificació o derogació expresses.

Planes, 14 de gener de 2000.
L’Alcaldessa, Mónica Umbert Blanes.

*01934*

AYUNTAMIENTO DE TORREMANZANAS

EDICTO

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de fecha 30/12/99 expediente de Relación de Puestos
de Trabajo correspondientes a esta Corporación, se expone
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento por un período
de quince días, hábiles contados desde la publicación del mismo
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales se podrán
efectuar las correspondientes alegaciones al mismo, que serán
resueltas por el Pleno de la Corporación.

Finalizado dicho período sin formularse alegaciones al
mismo, se entenderá elevado el mismo a definitivo.

Torremanzanas, a 3 de enero de 2000.
El Alcalde-Presidente, Juan Bautista Bertomeu Mayor.

*00168*

MANCOMUNITAT EL XARPOLAR
PLANES

EDICTE

Aprovat inicialment en sessió plenària celebrada el dia
17 de gener del corrent, el Pressupost General de l’Ajuntament
de Planes per a l’exercici 2000, i aprovades també les Bases
d’Execució del mateix, així com la Relació de Llocs de Treball,
s’exposa al públic l’expedient complet durant el termini de
quinze dies hàbils, a comptar des de la publicació del present
anunci en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, als
efectes que els interessats assenyalats en l’apartat 1 de
l’article 151 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Regula-
dora de les Hisendes Locals, puguen examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple, pels motius indicats en l’apartat
2 del mateix article.

Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu en cas
que no es produesquen reclamacions durant el termini
d’exposició pública, entrant en vigor en l’exercici referit, una
vegada acomplert el que disposen els articles 112.3 i 70 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i l’article 150 de la Llei 39/88 de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals.

Planes, 21 de gener de 2000.
La Presidenta, Mónica Umbert Blanes.

*01968*

CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE LA MARINA BAJA

ALICANTE

ANUNCIO

Preparada y redactada por la Intervención de Fondos e
informada favorablemente por la Comisión Permanente en la


