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Para su consulta por las personas interesadas, se
advierte la disponibilidad del expediente en la Secretaría
Municipal.
Lo que se publica en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril.
Aspe, 26 de mayo de 2008.
La Alcaldesa, M. Nieves Martínez Berenguer.
*0811713*
AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA
ANUNCI
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària que va tindre
lloc el dia 25 de març de 2008, va aprovar inicialment el
Reglament del Consell Local de Turisme de Banyeres de
Mariola.
Al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 65,
de 7 d’abril de 2008, es va publicar l’anunci d’exposició
pública per què les persones interessades pogueren presentar les reclamacions i els suggeriments que consideraren
oportú.
Al no haver-se produït ni reclamacions ni suggeriments
en el termini concedit, es considera definitivament aprovat i
es publica el text del Reglament del Consell Local de Turisme
de Banyeres de Mariola, d’acord amb allò que disposa
l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
bases del règim local.
Reglament del consell local de turisme
Títol preliminar
Naturalesa i fins del consell
Article 1.-Naturalesa
El Consell Local de Turisme es constituïx com un ens
amb plena autonomia funcional, dependent del M.I.
Ajuntament de Banyeres de Mariola. Es regirà pel que
disposa este Reglament. Actuarà davall la tutela de
l’Ajuntament al què correspon la suprema funció directiva,
així com la fiscalització i censura de les seues activitats.
Article 2.- Fins
El Consell Local de Turisme tendix al compliment dels
fins següents:
1. Analitzar la situació de la indústria turística del municipi,
estudiant els problemes turístics existents i proposant les
mesures que considere més eficaços tendents a la seua
solució.
2. Potenciar els recursos, béns i servicis que amplien i
multipliquen la indústria turística local.
3. Proposar mesures de suport i foment de la creació
d’instal·lacions públiques i privades que permeten dur a
terme tot tipus d’activitats culturals, recreatives o comercials
en benefici de l’atractiu turístic de Banyeres de Mariola.
4. Proposar l’elaboració del material publicitari per a
divulgar els recursos, béns i servicis turístics de Banyeres de
Mariola, així com proposar la realització de campanyes
d’educació ciutadana encaminada a divulgar els aspectes
socioculturals del turisme.
5. Proposar la col·laboració, en cas de ser requerit per
a això, amb els organismes públics sectorials, en especial
amb l’Agència Valenciana del Turisme i el Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca.
Article 3.- Seu
El Consell tindrà la seua seu en les dependències
municipals que s’habiliten a este efecte o, si no n’hi ha, en la
Casa Consistorial síta en la Plaça de l’Ajuntament 1.
Títol I
Organització
Capítol I
Òrgans del Consell
Article 4.- Composició
Al tractar-se d’un organisme Municipal, ha de ser presidit
per l’alcalde i representat per totes les forces polítiques. ( Un
component per cada un dels grups municipals de
l’Ajuntament). La composició del Consell Local de Turisme
serà la següent:
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a) President/a, el senyor alcalde o senyora alcaldessa
del M.I. Ajuntament de Banyeres de Mariola.
b) Vicepresident/a, Regidor Delegat/da de l’Àrea
c) Vocals del Consell Local de Turisme:
- Un regidor per cada grup municipal legalment constituït.
- 1 representant de les Agències de Viatge
- 1 representant del sector d’Allotjaments turístics
- 1 representant de l’Associació de Comerciants
- 1 representant dels hostalers
- 1 representant de les empreses d’oci
- Un secretari, que serà el de la corporació o funcionari
en qui delegue.
Article 5.- Duració del mandat
La duració del mandat dels membres del Consell es fixa
en quatre anys que coincidiran amb el mandat corporatiu. No
obstant podran els seus membres cessar en els casos
següents:
a) A petició pròpia, qualsevol d’ells que ho sol·licite.
b) Els que han sigut triats per les entitats empresarials
relacionades amb el sector turístic, quan ho requerisquen els
seus electors.
c) Els membres corporatius, quan així ho acorde el Ple.
d) El vicepresident, quan així ho decidisca l’AlcaldiaPresidència.
Capítol II
De la designació de membres corporatius
Article 6.- Elecció de membres corporatius
Correspon al Ple Corporatiu del M.I. Ajuntament de
Mariola designar entre els seus membres un representant de
cada un dels Grups Polítics en ell representats, afegint-se’ls
el regidor delegat per l’Alcaldia- presidència per a ocupar el
càrrec de vicepresident del Consell Local de Turisme.
Capítol III
De la Presidència i Vicepresidència
Article 7.- President/a
La Presidència exercirà les funcions que li corresponguen
segons la legislació local.
Article 8.- Vicepresident/a
El càrrec de vicepresident recaurà en el Regidor que
designe l’Alcaldia-Presidència com a delegació pròpia.
Article 9.- Funcions
Són funcions pròpies del vicepresident del Consell
Local de Turisme les següents:
a) Convocar, presidir i suspendre les reunions que haja
de celebrar el Consell, dirigint els seus debats, en cas
d’absència del president
b) Gestionar quant redunde en benefici de les comeses
específiques d’este Consell, donant compte d’això als altres
components del mateix en la primera reunió que celebre.
c) Fer complir els acords presos, així com les disposicions
d’este Reglament.
Capìtol IV
De les vocalies corporatives
Article 10.- Vocals regidors
La resta de regidors triats pel Ple Corporatiu ocuparà el
càrrec de vocal del Consell Local de Turisme. El seu nombre
variarà en funció del nombre de Grups Polítics existents en
el Ple del M. I. Ajuntament de Banyeres de Mariola.
Capìtol V
De la resta de vocalies
Article 11.- Vocals de les entitats cíviques
Correspon a cada entitat empresarial relacionada amb
el sector turístic la designació del seu representant, segons
el que disposen els seus Estatuts o normes fundacionals.
Capìtol VI
De la secretaria
Article 12.- Secretari
Seran obligacions del secretari:
a) Portar un llibre d’actes en què detallarà tots els
acords presos pel Consell Local de Turisme, firmant les actes
junt amb el Sr. President.
b) Tindre a càrrec seu el fitxer, la correspondència i tots
els assumptes que es relacionen amb l’Organisme.
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Tìtol II
Funcionament I Règim Jurídic
Capìtol I
Del desenrotllament de les reunions
Article 13.- Reunions
El Consell Local de Turisme es reunirà per convocatòria
del president, o per decisió pròpia a petició d’una tercera part
dels seus components.
Article 14.- Quòrum d’assistents
1.- Quan no s’exigisca cap quòrum especial per a
l’adopció d’algun acord, per a celebrar reunió vàlida es
necessitarà l’assistència d’un terç de membres amb veu i vot
i, en tot cas, del president i del secretari o dels que legalment
els substituïsquen.
2.- El quòrum mínim haurà de mantindre’s durant el
desenrotllament de tota la reunió.
Article 15.- Tipus de votacions
1.- Les votacions podran ser ordinàries o nominals.
2.- Són votacions ordinàries les que se celebren a mà
alçada a preguntes de la Presidència sobre qui estan a favor
o en contra de la proposta o s’abstenen.
3.- Són votacions nominals les que es verifiquen per
mitjà de lectura, pel secretari, de la llista de membres del
Consell, presents en la sessió, perquè cada u, al ser anomenat,
diga «sí», «no» o « m’abstinc», segons els termes de la
votació.
Article 16.- Elecció del tipus de votació
1.- Les votacions ordinàries constituïxen la regla general.
2.- Les nominals s’empraran, amb l’acord previ del
Consell, quan la transcendència de l’assumpte i la
discrepància de parers, manifestada en el debat, les facen
aconsellables.
Article 17.- Veu i vot
Tots els membres del Consell tindran veu i vot, a
excepció del secretari que només tindrà veu. En cas d’empat
es reintentarà la votació i, de persistir el mateix, decidirà el vot
de qualitat del president.
Article 18.- Règim d’acords
El Consell de Turisme es regirà pel present Reglament
i pels acords que s’adopten per la majoria simple dels seus
assumptes que se sotmeten al mateix.
Capìtol II
Del control de l’Ajuntament
Article 19.- Translació a l’Ajuntament
El senyor president podrà, si la importància d’algun
assumpte ho requerix, traslladar-ho a la corporació per si fóra
necessària la intervenció municipal. Igualment podrà fer-ho un
mínim de tres components del Consell que tinguen dret de vot.
Article 20.- Disconformitat de l’Ajuntament
El Molt il·lustre Ajuntament podrà manifestar la seua
disconformitat amb qualsevol acord o activitat posats en
pràctica pel Consell, i en este cas a la recepció de l’escrit
raonat en este sentit el Consell reconsiderarà l’assumpte,
quedant mentrestant en suspens d’execució.
Tìtol III
De la dissolució del consell
Article 21.- Dissolució
El Consell Local de Turisme podrà ser dissolt:
a) Per acord del Ple de l’Ajuntament, amb audiència
prèvia del Consell, per entendre que és contrari als interessos
municipals.
b) Per acord del Ple, a iniciativa pròpia o a proposta del
Consell Local de Turisme, per entendre que s’ha aconseguit
la majoria dels fins per als que es va constituir este.
Disposició addicional.- Modificació del Reglament
La modificació d’este Reglament haurà d’ajustar-se als
mateixos tràmits seguits per a la seua aprovació, que són els
establits en els articles 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i concordants,
podent emportar-se a efecte a iniciativa del Ple de l’Ajuntament
o del Consell Local de Turisme.
Disposicions finals
Primera.- entrada en vigor
El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la
seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la província
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d’Alacant, després del procediment legal establit en els art.
49 i 70 de la LRBRL.
Segona.- Normativa supletòria
En allò no previst en el present Reglament regiran com
a supletoris la Llei 7/1985. De 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.
Contra l’aprovació definitiva del Reglament del Consell
Local de Turisme de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola es
podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini
de dos mesos des de la seua publicació al Butlletí Oficial de
la Província d’Alacant, davant del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, d’acord amb allò que establix
l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de
la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Banyeres de Mariola, 26 de maig de 2008.
L’Alcalde, Antonio Belda Valero.
*0811726*
AYUNTAMIENTO DE BENIARBEIG
ANUNCIO
Intentada la notificación personal en el domicilio de los
interesados que se indica, de la Resolución de Alcaldía
número 130/2008 de fecha 20 de mayo de 2008, dictada en
expediente número 02/2008, sin que se haya podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, la
siguiente resolución:
«El artículo 16.1, párrafo segundo, de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
establece la obligatoriedad de la renovación periódica cada
dos años de las inscripciones en el Padrón Municipal de
Habitantes de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, y la caducidad de dichas
inscripciones en caso de no llevarse a cabo tal renovación en
el plazo indicado. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado.
La Resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta
del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Local, dicta instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar dicha caducidad.
Se ha constatado por los servicios municipales competentes que a esta fecha se ha producido la caducidad de las
siguientes inscripciones padronales de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, por haber transcurrido dos años desde su fecha de alta en el
Padrón Municipal de Habitantes o desde la fecha de la última
renovación expresa, sin haber procedido a su renovación:
NOMBRE

APELLIDOS

Nº IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN

FECHA INSCRIPCIÓN
O RENOVACIÓN

MBAREK
BERONICA JANETH
OSCAR EDUARDO
JULIETA
KHALID
CENETH MAURICIO
CARMEN DIANA

CHNIKA
TOAPANTA MAIZAQUIZA
CABRERA LIBREROS
ARANDA GOMEZ
BENDARHO
SALAZAR MARIN
CARMONA MONDRAGÓN

X3154777M
1714813662
CC94229010
CC66986700
N256819
X6578737R
X6398310D

C/ SAN JUAN, 12
C/ MAYOR, 87
C/ MAYOR, 25
C/ SANT ROC, 4 - 1º - 2
PTDA. RAFALETS, 10
C/ SAN ROQUE, 4 - 1º - 1º
C/ SAN ROQUE, 4 - 1º - 1

16/01/2002
19/07/2005
16/08/2007
09/02/2008
06/04/2008
17/05/2008
17/05/2008

En virtud de lo expuesto, resuelvo:
1.º- Declarar la caducidad de la inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes de los extranjeros no comunitarios
sin autorización de residencia permanente señalados, por
haber transcurrido dos años desde su fecha de alta en el
Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa, sin
haber procedido a su renovación.

