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Ser adme-o;; al COnL'IHS pcr proveir la placa de 

Ser adm;ridn al CorlcurwJ para prol'per la plaza de 

en ¡'area dc concil(Cmelll 

en t'1 Área dt' cOflodm;,',,[o di' 

i co;; compromet, �i <."1 ""pera. a formular el jurament o la pwm('<;a. d'acord amh allo que di'lpf\fiia el Reial Decrct 70711979, de � d'ah.il 
comprometiéndow, CO'iO de superarlo, o/armlllar f!juramento n "rom�.� dI.' acut',do con lo ffiwhlerií/o en el Rrall'Jecrero l07/J979, dp 5 de Ah"l 

()1'("l.AR!\ ! /)/·C1ARA· 

Que "ón certes toles les dades (onsignades en aquesta sol.1icitlld, i que p(l .. �('ci.l( el ... ,equisits exi�il!' C'n aquesta cnnvot.:altiria ¡lOO; ('It; Il('CC\\(t 

ri" per a l'acC(�'s a la fundó püblica. 

Qut' mn cit'''o� todos)' cada uno dp los dOlos cnnsiRnadm en esto �Hlidtlld. qtJP ft'lÍni' las condiciones t'\iRido\' PfI la íOfJ\'()('Qtorio antniornlente 
referida J' Inda o; las nt'l't''iorias para el Qcce.w a la Función Púhlico. 

Valrm:ia, ' d d. 19 
(SI8nalUf. / f'lrmado) 

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÉNClA I RI'C70RALXJ DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

AL TRES DISPOSICIONS 
, 

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

265 RESOLUC/Ó de 23 de desembre de /992, del 
Conseller d'Administració Pública, per la qual 
modifica l' escut herilldic municipal de 1 'Ajunta
ment de Planes (Alacant). [93/0340] 

L' Ajuniament de Planes de la província d' Alacant, ha esti
mat convenient modificar l'escut municipal. Per aixo, i d'acord 
amb les facultats que hi confereixen les disposicions legals 
vigents, tramet per a la seua adopció la corresponent proposta, 
després de fer la memoria i estudi heraIdic pertinent. 

El procediment s'ha tramitat d'acord amb les normes esta
blertes en el Decret 77/1990, de 14 de maig, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, pel qual es regula el procediment per a 
l'adopció, modificació o rehabilitació d'escuts i banderes 
municipals i d'altres entitats locals. 

Per aixo, i fent ús de les facultats que em confereix la legis
lació més amunt esmentada, resolc: 

Aprovar la modificació de l' escut heraIdic de l' A juntament 
de Planes, aprovat per Reial Decret 2644/1979, de 5 d'octubre. 
La modificació afecta el segon quarter i el timbre de l' escut, 
per la qual cosa, la seua descripció oficial, des d'ara sera la 
següent: 

«Escut illeric, truncat: 
Al primer quarter, en camp d' or, dos llops passants de 

sable, posats en pal; bordura de gules amb vuit veneres i vuit 
esses d'or alternades. 

Al segon quarter, en camper d'or, quatre pals de gules res
saltats d'un castell d'argent. 

Al timbre, una corona reial oberta.» 

Valencia, 23 de desembre de 1992.- El Conseller d' Admi
nistració Pública: Emerit Bono i Martínez. 

OTRAS DISPOSICIONES 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

265 RESOLUC/Ó de 23 de desembre de /992, del 
Conseller d'Administració Pública, per la qual 
modifica l'escut herilldic municipal de l'Ajunta
ment de Planes (Alacant). [93/0340] 

L' Ajuntament de Planes de la província d' Alacant, ha esti
mat convenient modificar l'escut municipal. Per aixo, i d'acord 
amb les facultats que hi confereixen les disposicions legal s 
vigents, tramet per a la seua adopció la corresponent proposta, 
després de fer la memoria i estudi heraIdic pertinent. 

El procediment s'ha tramitat d'acord amb les normes esta
blertes en el Decret 77/1990, de 14 de maig, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, pel qual es regula el procediment per a 
l'adopció, modificació o rehabilitació d'escuts i banderes 
municipals i d' altres entitats locals. 

Per aixo, i fent ús de les facultats que em confereix la legis
lació més amunt esmentada, resolc: 

Aprovar la modificació de l'escut heraIdic de l' Ajuntament 
de Planes, aprovat per Reial Decret 2644/1979, de 5 d'octubre. 
La modificació afecta el segon quarter i el timbre de l' escut, 
per la qual cosa, la seua descripció oficial, des d'ara sera la 
següent: 

«Escut illeric, truncat: 
Al primer quarter, en camp d'or, dos llops passants de 

sable, posats en pal; bordura de gules amb vuit veneres i vuit 
esses d'or alternades. 

Al segon quarter, en camper d'or, quatre pals de gules res
saltats d'un castell d'argent. 

Al timbre, una corona reial oberta.» 

Valencia, 23 de desembre de 1992.- El Conseller d' Admi
nistració Pública: Emerit Bono i Martínez. 


