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2895 RESOLUCIÓ d� 18 de novembre de 1992, del 
Conseller d'Admlnistració Pública, per la qual 
aprova l'escut herilldic municipal de l'Ajunta
ment de San Fulgencio (Alacant). [92/6482] 

L' Ajuntament de San Fulgencio de la província d' Alacant 
ha estimat convenient aprovar el seu escut municipal perque el 
represente i simbolitze. Per aixo, d' acord amb les facultats que 
li confereixen les disposicions legals en vigor, va elevar la 
corresponent proposta d'adopció, després de la memoria i 
l' estudi heraIdic. 

El tdunit del procediment s'ha fet d'acord amb les normes 
establertes en el Decret 77/1990, de 14 de maig, del Consell de 
la Generalitat Valenciana, pd qual regula el procMiment per a 

1'adopció, modificació o rehabilitació d'escuts i banderes 
muoicipals i d'altres entitats locals. 

Per aquests motius, fent ús de les facultats que em confe
reix,la legislació abans esmentada, resole: 

Aprovar l' escut heraldic municipal adoptat per l' Ajunta
ment de San Fulgencio, el qual quedara de la següent manera: 

«Escut ibCric, amb la boca rodona, truncat. 
Al primer quarter, en camper de gu"es o roig, una mitra 

d'argent amb les ínfules d'or, carregada d'una creu llatina de 
gules i, creuat en banda, un bacul d'or. Al segon quarter, en� 
camper d�argent, dues espigues de blat de sinople o verd. 

Al timbre una corona reial oberta». 

Valencia, 18 de novembre de 1992.- El Conseller d'Admi
nistració Pública: Emerit Bono i Martínez. 

ANUNCIS 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ 1 CIENCIA 

Resolució de la Direcció Territorial de Cultura i Educació de 
Castelló, per la qual fa públiques les adjudicacions definitives 
de diversos contractes d'obres. [92/6414] 

A l' efecte que preveuen l' article 38 de la Llei de Contractes 
de 1'Estat i el 119 del seu reglament, aquesta direcció territo
rial ha acordat fer pública la resolució per la qual adjudica, 
pels sistemes de subhasta amb adrnissió previa i de contracta
ció directa, les obres de les quals es fa relació a continuació: 

Obra 

2895 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 1992, del 
Conseller d'Administració Pública, por la que 
aprueba el escudo heráldico municipal del Ayun
tamiento de San Fulgencio (Alacant). [92/6482] 

El Ayuntamiento de San Fulgencio de la provincia de Ala
cant ha estimado conveniente aprobar, su escudo municipal a 
fin de que lo represente y simbolice. Por ello, de acuerdo con 
las facultades que le confieren las disposiciones legales en 
vigor, elevó para su adopción la correspondiente propuesta, 
previa memoria y estudio heráldico. 

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las nor
mas establecidas en el Decreto 77/1990, de 14 de mayo, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que regula el pro
cedimiento para la adopción, modificación o rehabilitación de 
escudos y banderas municipales y de otras entidades locales. 

Por estos motivos, haciendo uso de las facultades que me 
confiere la legislación antes citada, resuelvo: 

Aprobar el escudo heráldico municipal adoptado por el 
Ayuntamiento de San Fulgencio, que quedará organizado del 
siguiente modo: 

«Escudo ibérico, con la boca redonda, cortado. 
En el primer cuartel, en campo de gules o rojo, una mitra 

de plata, con sus ínfulas de oro, cargada de una cruz latina de 
gules, y cruzado en banda un báculo de oro. En· el segundo 
cuartel, en campo de plata, dos espigas de trigo de sinople o 
verde. 

Al timbre, corona real abierta». ' 

Valencia, 18 de noviembre de 1992.- El Conseller d' Admi-' 
nistració Pública: Emerit Bono i Martínez. 

ANUNCIOS 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ 1 CIENCIA 

Resolución de la Direcció Territorial de Cultura i Educació de 
Castelló, por la que hace públicas las adjudicaciones definiti
vas de varios contratos de obras. [92/6414] 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su reglamento, esta dirección territo
rial ha acordado hacer pública la resolución por la que adjudi
ca, mediante los sistemas de subasta con admisión previa y de 
contratación directa, las obras que a continuación se relacio-
nan: 

Localitat 
L'Alcora 
Benidlssim 
Burriana 
Castelló 
Nules 
Onda 
Peñíscola 

Remodelació general i calefacció al CP Comte d' Aranda 
Remodelació general CP 

Adjudicatari 
Pavycor, SA 
Edycon, SAL 
Obral, SA 
Pavycor, SA 
Obral, SA 
Decasport, SA 
Obral, SA 

Import 
72 .500.000 
30.993.705 
43.075.000 
49.931.160 
36.242.250 
26.444.005 
28.484.000 
14.288.000 
10.319.322 

Puebla de Benifasar 
Rosell 
Vall d' Alba 
Vall d'Uixó 
Villahermosa del Río 
Vinaros 

Terminació obra de 4 aules, saló d'actes i reforma a l'IB Jaume 1 
Remodelació coberta i fusteria a l'IB Penyagolosa 
Reformes al CP Cervantes 
Terminació obra de 2 unitats Pre-escolar al CP M. Caballero 
Terminació obra de remodelació i 4 aules CP Jaime Sanz. 
Terminació 1 unitat, serveis i sala de professors al CP 
Reformat addicional al projecte de remodelació i 2 unitats al CP 
Reformat addicional al projecte de remodelació i 2 unitats al CP 
Ampliació 4 aules i girnnas a l'IB Honori Garc�a 
Condicionament i consolidació pati al CP 
Terminació obra 8 unitats d'EGB, 2 de Pre-escolar i 1 d'Educació Esp. 

J. A. Centelles 
Micon, SA 
Micon, SA 
C. Cañero, SL 
C. Andrés Alba 
Obral, SA 

7.480.641 
56.724.044 

7.000.000 
55.800.000 

Castelló, 18 de novembre de 1992.- El Director Territorial: 
Guillem Badenes i Franch. 

Castelló, 18 de noviembre de 1992.- El Director Territo
rial: Guillem Badenes i Franch. 


