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Acte núm. 1 EXP. 4303710001053 NOM Ramon San Miguel
Marin
Acte núm. 2 EXP. 4303709002495 NOM Alberto Creixell
Bernarda
Acte núm. 2 EXP. 4303710000574 NOM Unfapa S.L.
Acte núm. 3 EXP. 4303710000334 NOM Andres Felipe Perez
Quiroga
Acte núm. 3 EXP. 4303710000015 NOM Alex Arjona
Gimenez
Acte núm. 3 EXP. 4303710000882 NOM Era Gest, S.L.
Acte núm. 3 EXP. 4303709002874 NOM Mohamed Bouhaldi
Acte núm. 3 EXP. 4303710000363 NOM Unfapa S.L.
Acte núm. 3 EXP. 4303710000014 NOM Jessica Marrufo de
la Fuente
Calafell, 6 d’octubre de 2010. --- LA REGIDORA DE VIA
PÚBLICA, ANA MARIA GONZALEZ LUQUE.

2010/13828 – AJUNTAMENT DE CALAFELL
ANUNCI
De l’Ajuntament de Calafell, sobre exposició al públic de l’aprovació definitiva de l’ordenança municipal en front a la plaga del
morrut roig a les palmeres, la qual va aprovar de forma inicial el Ple
de ll’Ajuntament en sessió ordinària del dia 27 de maig de 2010 i
durant el període d’exposició pública no s’hi han formulat al·legacions.
ORDENANÇA MUNICIPAL EN FRONT A LA PLAGA DEL MORRUT
ROIG A LES PALMERES (Rhynchophorus ferrugineus)
ARTICLE 1.- OBJECTE
1.1. L’objectiu d’aquesta ordenança és establir mesures de
prevenció i lluita per evitar la propagació d’aquesta plaga en el terme
municipal de Calafell.
1.2. El contingut d’aquesta ordenança és d’obligat compliment
per a totes les persones físiques i jurídiques propietàries de palmàcies.
ARTICLE 2.- FONAMENTS DE DRET I MESURES LEGALS PER LA
PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL MORRUT ROIG A LES PALMERES.
Aquesta ordenança es dicta seguint les disposicions contingudes
a la següent normativa:
- ORDRE ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara
l’existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut roig a la
palmera Rhynchophorus ferrugineus (Oliver, 1790), i es
qualifica d´utilitat pública la prevenció i la lluita contra aquesta
plaga. (DOGC núm. 4671, 7.7.2006, pàg. 30422).
- 2007/365/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de mayo de
2007, por la que se adoptan medidas de emergencia para
evitar la introducción y propagación en la Comunidad de
Rhynchophorus ferrugineus (Oliver). DO L 139 de
31.5.2007).
- 2008/776 CE: Decisión de la Comisión, de 6 de octubre de
2008, que modifica la Decisión 2007/365/CE, por la que
se adoptan medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación en la Comunidad de Rhynchophorus
ferrugineus (Oliver). (DOUE L 266/14, de 7.10.2008).
- ORDRE AAR/226/2009, de 6 de maig, de modificació de
l´Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es
declara l’existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut
roig de la palmera Rhynchophorus ferrugineus (Oliver,1790), i
es qualifica d´utilitat pública la prevenció i la lluita contra
aquesta plaga. (DOGC núm. 5377-12/05/2009).
- Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, BOE
279, del 21 de novembre de 2002.
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ARTICLE 3.- ÀMBIT D’APLICACIÓ
La present Ordenança municipal és d'aplicació en tot el terme
municipal de Calafell i, per tant, és d'obligat compliment per totes les
persones que s'hi trobin, resideixin o no en el municipi.
ARTICLE 4.- PROTOCOL DE PREVENCIÓ I LLUITA PER PART DE
L’AJUNTAMENT.
4.1. Quan es detecti una palmera sospitosa o positiva d’estar
afectada per la plaga, s’ha de comunicar a la regidoria de Medi
Ambient o en el seu defecte a qui tingui competències en la matèria
dintre de l’Ajuntament el qual, ho ha de comunicar regularment al
Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura , Alimentació
i Acció Rural.
4.2. L’Ajuntament pot iniciar d’ofici el protocol d’actuació si
observa palmeres sospitoses o afectades durant les inspeccions periòdiques de control de plaga, deixant la corresponent notificació al
propietari de l’immoble en cas que no estigui present en el moment
de la inspecció.
4.3. Amb les palmeres positives de plaga, els tècnics de
l’Ajuntament o l’empresa a la qual es delegui, han de valorar el grau
d’afectació de l’exemplar i han de determinar si és viable aplicar
mesures de sanejament i recuperació, o si s’ha de procedir a l’eliminació de la palmera.
En tot cas, s’ha d’informar al propietari de les actuacions o
mesures de sanejament o recuperació a prendre per intentar salvar
l’exemplar. El propietari és qui ha de decidir si vol aplicar les esmentades mesures, o procedir a l’eliminació de la palmera.
4.4. En exemplars als que s’apliquin mesures de sanejament, s’ha
de fer un seguiment per comprovar que han superat l’atac i evolucionen positivament. Si les mesures aplicades no donen un resultat
satisfactori, es determinarà l’eliminació de la palmera.
En aquest darrer cas, el propietari no es pot negar a la destrucció
de la part afectada de la palmera, ja que podria ser responsable
d’una potencial transmissió de la plaga a altres palmeres.
4.5. Qualsevol despesa que es generi per aquests conceptes
serà a càrrec dels propietaris.
ARTICLE 5.- CONSIDERACIONS GENERALS
5.1. OBLIGATORIETAT DE DESTRUIR LA PART AFECTADA DE LES
PALMERES ATACADES
a) És obligatori per part dels propietaris tallar i destruir la
part afectada de les palmeres tan bon punt es confirmi la
presència de la plaga.
b) La destrucció s’ha de fer seguint els protocols tècnics que
estableixi la Direcció General competent en matèria de
sanitat vegetal, amb la finalitat d’evitar la dispersió de la
plaga, i gestionant sempre els residus a través de gestors
autoritzats.
c) El departament competent en matèria d’agricultura pot
adoptar aquelles mesures que siguin oportunes per
eradicar l’organisme i controlar la plaga.
5.2. ESPÈCIES DE PALMERA AFECTADES
a) Les espècies de palmeres subjectes de la present ordenança són les que estableixen la normativa
2008/776/CEE, de 6 d’octubre de 2008, sota la
denominació de “plantes sensibles”.
b) Cal indicar que en la nostra zona les espècies més
sensibles són la palmera canària (Phoenix canariensis) i
també la datilera (Phoenix dactylifera). A Catalunya, fins
ara, pràcticament la totalitat de les palmeres afectades
han estat les palmeres canàries.
5.3. ACTUACIONS PRELIMINARS I MESURES CULTURALS PER
UNA CORRECTA GESTIÓ DE LA PLAGA
a) Actuacions preliminars a realitzar per l’Ajuntament de
Calafell:
1. Prospecció visual de totes les palmeres del terme municipal.
2. Elaboració d’un inventari.
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3. Inspecció de tots els exemplars per confirmar o no la
presència de la plaga.
b) Mesures de prevenció i lluita:
1. La poda de les palmeres del gènere Phoenix sp. només
es pot realitzar entre els mesos de novembre i febrer.
La resta de l’any es restringeix únicament a la neteja
de les fulles mortes. En cas que fos estrictament
necessari realitzar la poda, es presentarà una
sol·licitud a l’Ajuntament demanant l’autorització
corresponent. Les activitats de poda en la resta
d’espècies de palmeres es poden efectuar durant tot
l’any.
2. Els tractaments han de ser efectuats per empreses o
entitats inscrites al Registre Oficial d’Establiments i
Serveis Plaguicides (ROESP) i amb personal degudament qualificat.
3. Els tractaments i la periodicitat depenen de les
substàncies actives, formulats i ha d’estar en funció del
tipus d’insecticida utilitzat. Només s’han d’utilitzar els
autoritzats pel Registre únic europeu de Productes
Fitosanitaris per la plaga i cultiu.
4. És obligatori tallar i destruir la part afectada de les
palmeres atacades per la plaga del morrut, seguint les
directius tècniques que indiqui el Servei de Sanitat
Vegetal.
5. Els particulars i professionals de la jardineria, dins del
terme municipal i davant d’una palmera afectada, han
de seguir els protocols d’actuació que l’Ajuntament
hagi establert amb el suport del Departament
d’Agricultura , Alimentació i Acció Rural.
6. Els propietaris i professionals de jardineria tenen l’obligació de notificar els òrgans competents de les diferents administracions la presència de la plaga. La no
comunicació d’aquest fet, pot ser sancionat per la Llei
de Sanitat Vegetal 13/2002, o normativa que la substitueixi i per la present Ordenança.
c) Les entitats que efectuïn treballs de sanejament així com
de tala i destrucció de les parts afectades de les palmeres
atacades, han de reunir els requisits següents:
1. El personal ha d’acreditar la capacitació necessària
per a la utilització i manipulació dels equips.
2. Han de complir amb la normativa vigent sobre
prevenció de riscos laborals.
3. Els titulars que adquireixin palmeres a partir de l’entrada en vigor de la present ordenança han d’acreditar
que han estat comprades en centres autoritzats, és a
dir, en empreses inscrites en el Registre Oficial de
Proveïdors de Material Vegetal (ROPMV), i disposar
del Passaport Fitosanitari CE.
4. Els propietaris de palmeres hauran de declarar als
serveis municipals de l’Ajuntament la seva titularitat a fi
i efecte de realitzar un cens d’exemplars.

ARTICLE 6.- INFRACCIONS
6.1. Sens perjudici de les infraccions i sancions previstes a la
legislació vigent sobre sanitat vigent, es considera infracció qualsevol
incompliment de les mesures de lluita establertes en aquesta ordenança. Aquestes infraccions són punibles mitjançant una sanció, la
quantia de la qual depèn de la qualificació d’aquesta infracció.
6.2. Les infraccions es classifiquen en lleus i greus.
6.3. Són infraccions lleus:
1. La desatenció de l’estat fitosanitari de les palmeres.
2. La utilització o la manipulació de mitjans de defensa fitosanitària sense observar les condicions d’ús o altres
requisits exigits, sempre i quan no suposi perill per a la
salut humana, la dels animals o la del medi ambient.
3. L’incompliment de l’obligatorietat de comunicar a
l’Administració Pública competent l’aparició de símptomes o la presència del morrut roig a les palmeres.
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4. Dificultar la tasca inspectora mitjançant qualsevol acció o
omissió que pertorbi o retardi la mateixa.
5. L’incompliment dels requisits en matèria de titulació o
qualificació del personal, quan així estigui establert per a
la utilització dels mitjans de defensa fitosanitària, sempre
i quan aquest incompliment no estigui tipificat com a
greu.
6.4. Són infraccions greus:
1. Incomplir o dificultar l’aplicació de les mesures fitosanitàries establertes per a combatre la plaga del morrut de
les palmeres.
2. La manipulació o utilització de mitjans de defensa fitosanitària no autoritzats, o dels autoritzats no respectant els
requisits establerts d’utilització, quan presenti un risc per
a la salut humana, la dels animals o la del medi ambient.
3. L´incompliment del requeriment de les Administracions
Públiques d’informar sobre l’estat fitosanitari de les
palmeres o donar informacions falses.
4. L´incompliment de l’obligatorietat de comunicar a
l’Administració pública competent l’aparició d’una plaga
de quarantena ( morrut a les palmeres).
5. Impedir l’actuació dels inspectors degudament acreditats.
6. L´incompliment dels requisits en matèria de titulació o
qualificació del personal, quan així estigui establert i
representi un risc per a a la salut humana, la dels animals
o la del medi ambient.
ARTICLE 7.- RÈGIM SANCIONADOR
7.1. Les infraccions catalogades com a lleus, es sancionen amb
multa pecuniària de fins a 750.- euros.
7.2. Les infraccions catalogades com a greus, es sancionen amb
multa pecuniària de fins a 1.500.- euros.
7.3. Les infraccions lleus prescriuen en el termini de sis mesos des
de que es van cometre i les greus en el termini d’un any des de que
es van cometre.
ARTICLE 8.- GRADUACIÓ DE LES SANCIONS
En la imposició de les sancions s'ha de tenir en compte, per a
graduar la quantia de les multes els criteris següents:
a. La transcendència social i el perjudici causat per la infracció
comesa.
b. L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la
comissió de la infracció.
c. La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
ARTICLE 9.- MULTES COERCITIVES
9.1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes per aquesta ordenança, l'autoritat competent la pot
requerir perquè, en un termini suficient, les compleixi, amb l'advertiment que, en el cas contrari, se li imposarà una multa coercitiva amb
assenyalament de quantia, si escau, i fins a un màxim de 100 euros,
sens perjudici de les sancions aplicables.
9.2. En cas d'incompliment, l'autoritat competent pot dur a terme
requeriments successius fins a un màxim de tres. En cada requeriment,
la multa coercitiva pot de ser incrementada el 20% respecte de la
multa acordada en el requeriment anterior.
9.3 Els terminis concedits han de ser suficients per poder dur a
terme la mesura de què es tracti i per evitar els danys que es puguin
produir si no s'adopta la mesura en el temps corresponent.
ARTICLE 10 .- PROCEDIMENT SANCIONADOR
10.1. El procediment sancionador per incompliment de la present
Ordenança seguirà els tràmits legalment previstos a la normativa
vigent aplicable en matèria de procediment sancionador.
10.2. L’òrgan competent municipal per imposar les sancions establertes en aquesta Ordenança és l’alcalde o alcaldessa, o òrgan en
el que delegui.
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ARTICLE 11.- EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA
11.1. En el compliment d’allò establert en la present ordenança,
quan es tracti d’obligacions que no siguin personalíssimes i es puguin
realitzar per subjectes diferents als obligats, l’Ajuntament, seguint el
procediment corresponent, podrà executar aquestes obligacions per
si mateix o mitjançant les persones que determini.
11.2. L’import de les despeses, els possibles danys i perjudicis
aniran a càrrec dels obligats.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i comença a
aplicar-se el mateix dia de la seva entrada en vigor.
Calafell, 6 d’octubre de 2010. --- La secretària accidental,
Àgueda Subirana Àlvarez.

2010/13974 – AJUNTAMENT DEL CATLLAR
Edicte
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del proppassat 7 d’octubre, aprovà inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans. L’ordenança es podrà consultar
a les oficines municipals durant un termini de 30 dies durant els que
es podran efectuar al·legacions i reclamacions. Si no es presenten
al·legacions ni reclamacions durant el referit termini d’exposició
pública, s’entendrà definitivament aprovada la modificació, sense
cap tràmit posterior, excepte el de publicació del text íntegre.
El Catllar, 11 d’octubre de 2010. – L’alcalde, Josep M. Gavaldà
i Colomina.

2010/13813 – AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Edicte
En data 07/10/2010 el Ple de l’Ajuntament de Deltebre va
aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit número
12/2010 i crèdit extraordinari número 10/2010, finançat
mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals i
anul·lacions i baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, el qual s’exposa al públic al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de
la publicació al BOP, durant els quals s’admetran reclamacions
davant d’aquesta corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.
Deltebre, 8 d’octubre de 2010. --- L’alcalde, Gervasi Aspa
Casanova.

Sr. Domingo Alcalà Sorribes, quart tinent d’alcalde
Sr. Jordi Casanova Casanova, cinquè tinent d’alcalde
La qual cosa es fa pública, de conformitat amb el que disposa
l’art. 46.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals.
Deltebre, 8 d’octubre de 2010. --- L’alcalde, Gervasi Aspa
Casanova.

2010/13816 – AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Edicte
Per Resolució de l’Alcaldia número 1783/2010, de data 8 d’octubre, es va modificar la Resolució d’Alcaldia número 346/2010, de
data 12 de març, i es van efectuar en favor dels regidors que s’indiquen a continuació les delegacions específiques d’atribucions,
d’acord amb l’article 43.4 del Real Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, per la gestió dels assumptes relacionats amb les següents
matèries:
Sr. Miquel Subirats Peña, primer tinent d’alcalde, tot el que afecta
a les àrees de salut, serveis socials, protocol i relacions institucionals.
Sr. Josep Ramon Casanova Bertomeu, segon tinent d’alcalde, tot
el que afecta a les àrees de governació i promoció
econòmica.
Sra. Sònia Bertomeu Tomàs, tercera tinent d’alcalde, tot el que
afecta a les àrees d’hisenda, personal, medi ambient i comunicacions.
Sr. Domingo Alcalà Sorribes, quart tinent d’alcalde, tot el que
afecta a les àrees d’urbanisme i obres públiques.
Sr. Jordi Casanova Casanova, cinquè tinent d’alcalde tot el que
afecta a les àrees de festes, obres i serveis i responsable de la
Urbanització Riumar.
Sra. Teresa Àngela Bo Bo, tot el que afecta a les àrees de cultura
i educació.
Sra. Susanna Gómez Castellà, tot el que afecta a les àrees de
fires, dones, turisme i agricultura, ramaderia i pesca.
Sra. Vanesa Ventura Benavent, tot el que afecta a les àrees de
joventut i comerç i consum.
La qual cosa es fa pública, de conformitat amb allò que disposa
l’art. 44.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals.
Deltebre, 8 d’octubre de 2010. --- L’alcalde, Gervasi Aspa
Casanova.

2010/13817 – AJUNTAMENT DE DELTEBRE
2010/13815 – AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Edicte
Edicte
Per Resolució de l’Alcaldia número 1784/2010, de data 8 d’octubre, es va modificar la Resolució d’Alcaldia número 345/2010, de
12 de març, i es van nomenar tinents d’alcalde de l’Ajuntament de
Deltebre, els regidors que tot seguit es relacionen:
Sr. Miquel Subirats Peña, primer tinent d’alcalde
Sr. Josep Ramon Casanova Bertomeu, segon tinent d’alcalde
Sra. Sònia Bertomeu Tomàs, tercera tinent d’alcalde

El Ple municipal en la seva sessió ordinària de data 7 d’octubre
de 2010 aprovà inicialment el conveni urbanístic entre la Sra. Raquel
Pérez Gilabert i l’ajuntament de Deltebre que té per objecte l’obertura
del tram de vial des de l’avinguda La Pau al carrer Doctor Joan Bonet.
L’esmentat conveni es sotmet a informació pública durant el termini
d’UN MES a efectes de que es puguin fer les al.legacions que es
considerin adients, de conformitat amb l’establert a l’article 101.4 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refòs de la Llei d’urbanisme.

