Butlletí
Oficial
de la Província de Tarragona

eBOP
Dimecres, 15 de març de 2006
Número 62

SUMARI
ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN ................................................................................2
Subdelegación del Gobierno en Tarragona
Secretaría General - Autoriz. Administrativas
Secretaría General - Infracciones Administrativas

MINISTERI DE FOMENT ............................................................................................3
Secretaría General de Infraestructuras - Dirección General de Ferrocarriles

MINISTERI DE MEDI AMBIENT ....................................................................................8
Confederación Hidrográfica del Ebro - Comisaría de Aguas
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS ..........................................................8
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Castellón - Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/01 de Tarragona
Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva
Instituto Nacional de la Seguridad Social - Dirección Provincial de Tarragona

ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ..................................................................................13
Secretaria
BASE - Gestió d’Ingressos

CONSELLS COMARCALS ........................................................................................14
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

AJUNTAMENTS

http://ebop.altanet.org
bop@altanet.org
Telèfon 977 296 621
Fax 977 296 646

Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

d’Albinyana ..............................................................................................18
de l’Ametlla de Mar ....................................................................................20
de l’Arboç ................................................................................................20
de Calafell ................................................................................................20
de Camarles ..............................................................................................36
de Cunit ....................................................................................................36
de Duesaigües............................................................................................37
de Freginals ..............................................................................................37
de Llorenç del Penedès ................................................................................37
de Mont-brió del Camp................................................................................37
de Móra d’Ebre ..........................................................................................45
de Móra la Nova ......................................................................................45
del Perelló..................................................................................................46
de Rasquera ..............................................................................................46
de Reus ....................................................................................................46
de Tarragona ............................................................................................48
de Torredembarra........................................................................................49
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ..............................................................49
del Vendrell ................................................................................................52

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS SOCIAL

Passeig Sant Antoni, 100
43071 Tarragona
Dipòsit legal: T. 610 - 1977

Barcelona - núm. 6, 14 ..............................................................................................53
Palma de Mallorca - núm. 1 ........................................................................................53
Tarragona - núm. 2 ....................................................................................................53

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
Tarragona - núm. 7 ....................................................................................................54

2

Dimecres, 15 - 3 - 2006

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 62

ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN
2006/2233 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA
Secretaría General - Autoriz. Administrativas

Edicto
Propaganda comercial aérea
D. Josep Mª Armengol Garriga, administrador solidario de la
empresa SUNFLY, S. L., con domicilio en c/ Sant Miquel, 125 de la
localidad de PREMIÀ DE MAR (Barcelona), se ha dirigido a esta
Subdelegación del Gobierno en solicitud de autorización, para
realizar trabajos de propaganda aérea sobre esta provincia.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 20 de diciembre de 1966 (B.O.E. 24.12.66), se
abre plazo de VEINTE días para que los Ayuntamientos de la
provincia, si lo consideran procedente, comparezcan en el expediente y aleguen lo que estimen oportuno en defensa de los intereses
municipales respectivos sobre la procedencia de la solicitud referenciada.
Transcurrido el citado plazo sin que hayan comparecido en el
expediente, se estimará emitido informe favorable, sin perjuicio de la
adopción de medidas de seguridad y salvaguarda de los intereses
generales.
Tarragona, 20 de febrero de 2006. --- EL DELEGADO DEL
GOBIERNO EN CATALUÑA. P.D. Resolución 17-5-05 Aptdo. 2º.2
(BOP 27-05-2005), LA SECRETARIA GENERAL, Carmen Puértolas
Sanz.

2006/2856 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA
Secretaría General - Infracciones Administrativas

N.º EXPTE
2319/5
2320/5
2467/5
2469/5
2604/5

NOMBRE Y APELLIDOS
OSCAR SANCHEZ BARRERO
FRANCISCO MARTIN LOPEZ ROLDAN
MANUEL DAVID CAUBERA JIMENEZ
ANTONIO TORRES DIAZ
GABRIEL RUIZ SAGARRA

D.N.I.
77786760R
39727986
80148132D
48003200S
77121502H

2109/5
2603/5
2346/5
2339/5
2338/5
2330/5
2272/5
2269/5
2255/5
2140/5
2323/5
2139/5
2124/5
2492/5
2493/5
1869/5

MANUEL GARCIA ENRIQUEZ
GHAZANFAR IQBAL KHAN
JOSE ALBERTOTEJADA ORTEGA
JUAN RAMON FONT VIZCARRO
JOSE ALBERTO TEJADA ORTEGA
YSYN SAHLI
ABDENNABI ZABATI
FOUAD OUAD AHMED
78702545H
SERGI SAGAYO CUSIDO
LEONOR ROMERA LUNA
ADIL ARIF
DANIEL ALGARRA PUENTE
ROCIO GUTIERREZ PEREZ
JUAN BRULL GIMENEZ
SERGI RUBIO PIÑOL

52303844G
X3670119D
X4416077P
39721624A
X4416077P
X2664141M
X3804483F
X1218713N
78702545H
47003679B
39921984X
X3111047K
45498879A
46750604E
39667167X
77316904N

2593/5
2554/5

ANTONIO TORRES DIAZ
DIEGO GARCIA BENEITO

48003200S
47764339D

2533/5
2509/5
2495/5

DANIEL FIJO RIVERA
MOHAMED EL HEMEOUI
PEDRO MARCUELLO GARCIA

45791355B
X3334689B
72531382P

2478/5
2417/5

MIGUEL VARGAS ESCUDERO
MOR TALLA SECK

28826935T
X2530866S

2401/5

JESUS ALARCON HIDALGO

38481735K

2387/5
2380/5
2294/5
2253/5
2251/5

AHMED BOUTAHAR
MIGUEL BACHILLER SANCHEZ
BILIAL EL AMRI EL BAAZA
YADIRA PERDOMO GONZALEZ
JOSE MARIA REVERTE PAPIO

X6133064E
25983810C
48000595D
X3007305D
78578608M

2243/5
2182/5
2178/5
2176/5
2173/5

AVDRIV RIZA
JOSE LEON GONZALEZ BAZ
MIGUEL GRAS DE MOLINS
JENIFFER ROCIO VADILLO
RAUL FERNANDEZ MORENO

X5412883V
76900599F
37635849Y
43527435G
79290963G

2171/5
2300/5
2277/5
2207/5
2461/5
2459/5
2424/5
2374/5
2372/5
2353/5
2290/5
2246/5
2210/5
2194/5
2442/5
133/6

ANTONIO FELIX MONTES PEREZ
DAVID ESCRIBANO MARTIN
RICARDO ZAMMIT AYALA
FERNANDO OLIVAN ROCA
MIGUEL VARGAS ESCUDERO
MOHAMED ESSOUNI
OUSMAN BAH AZNAR
JUAN ANTONIO PEREZ MEDINA
JESUS SANCHEZ MATEO
JUAN CARLOS RIOS HERNANDEZ
CARLOS CORTINAS BALMAS
CARLOS ROMERO GUTIERREZ
JUAN ANDRES TUZIO ROIG
ALEXABDRE M. RODRIGUES T. DA SILVA
CARLOS CORTINAS BALMAS
DAVID MARCOS HERNANDEZ

39714412J
39914810N
39726706W
39687223X
28826935T
X3199603G
39917751D
26147349Y
47766499F
X3873000F
36986679B
39913508K
39904688X
X6424381K
36986679B
39912162D

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se
indican, instruidos por la Subdelegación del Gobierno en Tarragona,
a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra esta resolución, que no es firme en vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el boletín oficial o diario oficial correspondiente, ante el Excmo.
Sr. Ministro del Interior, transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso de este derecho, la resolución será firme.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
infracciones Administrativas de la Subdelegación del Gobierno en
Tarragona.
N.º EXPTE
2159/5
2261/5
2306/5

NOMBRE Y APELLIDOS
DAVID RODAS DEL MORAL
JESUS MAYORAL ORIHUELA
MOHAMED EL CHAHMOUTI

D.N.I.
39738858X
30959987D
X3245613Z

LOCALIDAD
NULES
CORDOBA
EL VENDRELL

ART. INFRINGIDO
25.1. L.O. 1/92
25.1. L.O. 1/92
25.1. L.O. 1/92

IMPORTE
301,11
301,11
301,11

LOCALIDAD
ART. INFRINGIDO IMPORTE
EL VENDRELL
25.1. L.O. 1/92 301,11
EL VENDRELL
25.1. L.O. 1/92 301,11
CORDOBA
25.1. L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 25.1. L.O. 1/92 301,11
VILAFRANCA
DEL PENEDES 25.1. L.O. 1/92 602,22
CAMBRILS
25.1. L.O. 1/92 301,11
BADALONA
25.1. L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 25.1. L.O. 1/92 903,33
TARRAGONA 25.1. L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 25.1. L.O. 1/92 903,33
TARRAGONA 25.1. L.O. 1/92 301,11
L'ALDEA
25.1. L.O. 1/92 301,11
SALOU
25.1. L.O. 1/92 602,22
MORA LA NOVA 25.1. L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 25.1. L.O. 1/92 301,11
REUS
25.1. L.O. 1/92 301,11
SALOU
25.1. L.O. 1/92 602,22
L'AMETLLA DE MAR 25.1. L.O. 1/92 301,11
CALAFELL
26 i.) L.O. 1/92 90,15
CALAFELL
26 i.) L.O. 1/92 180,30
SANTA MARGARIDA
I MONJOS
26 i.) L.O. 1/92 90,15
TARRAGONA 26 i.) L.O. 1/92 90,15
BARBERA
DE LA CONCA 26 i.) L.O. 1/92 180,30
CASTELLDEFELS 26 i.) L.O. 1/92 90,15
EL VENDRELL
26 i.) L.O. 1/92 90,15
MONT-ROIG
DEL CAMP
26 i.) L.O. 1/92 90,15
TARRAGONA 26 i.) L.O. 1/92 90,15
PALMA
DE MALLORCA 26 h) L.O. 1/92 90,15
SANT BOI
DE LLOBREGAT 26 h) L.O. 1/92 90,15
L'AMETLLA DE MAR 26 h) L.O. 1/92 90,15
SALOU
26 h) L.O. 1/92 90,15
EL VENDRELL
23 a) L.O. 1/92 301,11
CALAFELL
23 a) L.O. 1/92 301,11
SANT CARLES
DE LA RAPITA
23 a) L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 23 a) L.O. 1/92 301,11
A GUARDA
23 a) L.O. 1/92 301,11
EL VENDRELL
23 a) L.O. 1/92 301,11
CAMBRILS
23 a) L.O. 1/92 301,11
SANTA MARGARIDA
I MONJOS
23 a) L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 23 a) L.O. 1/92 301,11
REUS
23 a) L.O. 1/92 602,22
TARRAGONA 23 a) L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 23 a) L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 23 a) L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 23 a) L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 23 a) L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 23 a) L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 23 a) L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 23 a) L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 23 a) L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 23 a) L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 23 a) L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 23 a) L.O. 1/92 301,11
TARRAGONA 23 a) L.O. 1/92 301,11
REUS
Ley Org. 2/2000 62.925,12

Tarragona, 3 de marzo de 2006. --- LA SECRETARIA GENERAL,
CARMEN PUÉRTOLAS SANZ.
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MINISTERI DE FOMENT
2006/2607 – SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
Dirección General de Ferrocarriles
Resolución de 24 de febrero de 2006, de la Segunda Jefatura de Construcción, de la Subdirección General de Construcción por la que, a
efectos expropiatorios, se abre información pública y se convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes
y derechos afectados por las obras del Proyecto: "CONEXIÓN FERROVIARIA CORREDOR MEDITERRÁNEO - L.A.V. MADRIDBARCELONA-FRONTERA FRANCESA. TRAMO: CARRETERA C-14-CONSTANTÍ. PLATAFORMA".
El Proyecto de referencia está dentro del ámbito de aplicación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, por lo
que en virtud de su artículo 6 queda establecida la urgencia de ocupación, a efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por las obras.
A tenor de todo ello, la tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar a lo previsto en el artículo 52 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Reglamento de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, haciendo uso de las facultades que otorga el artículo 98 de la citada Ley de Expropiación Forzosa y según lo señalado
en su artículo 52:
Esta Jefatura ha resuelto abrir Información Pública durante un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de publicación
en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona y Diarios "Diari de Tarragona" y "El Punt", en la forma dispuesta
en el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los propietarios que figuran en la relación adjunta, y
todas las demás personas o entidades que se estimen afectadas por las obras, puedan formular por escrito ante esta 2ª Jefatura de
Construcción (Plaza de los Sagrados Corazones, nº 7 - 28036 Madrid), o ante el Ayuntamiento del término municipal correspondiente, las
alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento para
su aplicación, así como consultar los planos parcelarios, lo que podrán hacer igualmente en las oficinas de los Ayuntamientos. Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio, a los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la modificación efectuada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Así mismo se convoca a los interesados que figuran en la relación que se acompaña al presente anuncio para que asistan al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, correspondientes a los bienes y derechos afectados por las obras mencionadas, acto que tendrá
lugar en las dependencias del los Ayuntamientos de Vila-Seca, Reus, Tarragona y Constantí, en la provincia de Tarragona, durante los días y
horas que se reseñan en el calendario que figura al final de esta convocatoria, sin perjuicio de proceder, a instancia de parte, de acuerdo
con la 3ª consecuencia del articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Del emplazamiento se dará traslado a cada uno de los interesados mediante citación individual.
Al acto convocado deberán comparecer todos los titulares de los bienes y derechos afectados por sí o representados por persona provista
de poder suficiente, exhibiendo los documentos acreditativos tanto de su personalidad (Documento Nacional de Identidad / Número de
Identificación Fiscal), como de la titularidad de los mismos y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo los comparecientes
que lo deseen hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario. Según establece el artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa, en
caso de incomparecencia se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal.
Calendario para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación

Ayuntamiento
REUS
TARRAGONA
CONSTANTÍ
VILA-SECA

Fecha
18, 19, 20, 25 y 26 de abril de 2006
27 de abril de 2006
9, 10, 11, 23, 24 y 25 de mayo de 2006
17 y 18 de mayo de 2006

Horas
De 09,30
De 09,30
De 09,30
De 09,30

a
a
a
a

13,30 y de 16,30 a 19,00
13,30
13,30 y de 16,30 a 19,00
13,30 y de 16,30 a 19,00

Madrid, 24 de febrero de 2006. --- EL INGENIERO JEFE DE LA 2ª JEFATURA DE CONSTRUCCIÓN, RAFAEL MIRAVETE MUÑOZ.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y BIENES AFECTADOS
CONEXIÓN FERROVIARIA CORREDOR MEDITERRÁNEO - L.A.V. MADRID-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. TRAMO: CARRETERA C-14-CONSTANTÍ. PLATAFORMA"
TÉRMINO MUNICIPAL DE VILA-SECA
DATOS CATASTRALES
N.º ORDEN POLÍG. PARC. SUPERF. (m²)
43.173-001
1
40
10.414
43.173-002
1
43
6.066
43.173-003
1
9112
85
43.173-004
1
41
5.669
43.173-005
1
23
10.797
43.173-006
1
9004
3.594

TITULAR
ROSA MOLINA ARANEGA
JUAN HERNÁNDEZ SERRANO
BARTOLOMÉ SÁNCHEZ GARCÍA
BARTOLOMÉ SÁNCHEZ GARCÍA
JOSÉ MANUEL PÉREZ MONTES
AYUNTAMIENTO DE VILA-SECA

APROVECHAMIENTO
Avellano regadío
Avellano regadío y olivar secano
Diseminado urbano
Avellano regadío y olivar secano
Algarrobo secano
Vía de dominio público

TIPO DE AFECCIÓN (m²)
EXPROP.
SERVID. OCUP. TEMP.
2.405
461
660
5.405
0
0
85
0
0
2.240
31
52
1
78
125
288
84
125

ACTA PREVIA
FECHA
HORA
17/05/2006 09:30
17/05/2006 10:00
17/05/2006 10:30
17/05/2006 10:30
17/05/2006 11:30

4
DATOS CATASTRALES
N.º ORDEN POLÍG. PARC. SUPERF. (m²)
43.173-007
1
19
57.907
43.173-008
2
9012
2.426
43.173-009
2
12
36.679
43.173-010
2
13
23.074
43.173-011
2
9014
549
43.173-012
2
20
10.166
43.173-013
2
19
4.473
43.173-014
2
18
5.159
43.173-015
2
17
44.343
43.173-016
2
14
11.024
43.173-017
2
9004 11.522
43.173-018
2
10
7.760
43.173-019
2
15
2.111
43.173-020
2
16
7.550
43.173-021
2
9005
4.230
43.173-022
3
9012
2.243
43.173-023
3
2
16.472
43.173-024
3
3
25.984
43.173-025
y 026
3
9002
861
43.173-233 45
22
12.128
43.173-234 45
9010
816
43.173-235 45
24
16.293
43.173-236 45
23
17.360
43.173-237 45
9104
164
43.173-238
1
9003
3.737
43.173-239
1
42
4.285
43.173-240
1
20
6.356
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TITULAR
JOSÉ MARÍA ELÍAS PRATS
AYUNTAMIENTO DE VILA-SECA
RAMÓN ADELL GORDO
JUAN MARÍA NOGUÉS VIDAL
AYUNTAMIENTO DE VILA-SECA
ASUNCIÓN VALDOSERA GÜELL
ROQUE CASADES ALBAREDA
RAMÓN FONTS SOLÉ
MARÍA ANTONIA MARTÍ PONS
ÁNGEL PERERA SAUNE
RENFE
JOAQUÍN LLADÓS TOLRA
ÁNGEL PERERA SAUNE
MARÍA ANTONIA MARTÍ PONS
AYUNTAMIENTO DE VILA-SECA
AYUNTAMIENTO DE VILA-SECA
JOAN GENOVÉS FERRANDO
ÁNGEL PERERA SAUNE

APROVECHAMIENTO
Avellano reg. y algarrobo sec.
Vía de dominio público
Avellano reg. y algarrobo sec.
Avellano y frutal regadío
Vía de dominio público
Olivar regadío
Frutal y olivar regadío
Frutal regadío
Olivar y frutal regadío
Avellano regadío
Vía de dominio público
Olivar secano
Avellano regadío
Olivar regadío
Vía de dominio público
Vía de dominio público
Avellano regadío
Avellano regadío

AYUNTAMIENTO DE VILA-SECA
FRANCESC SECALL MASIP
AYUNTAMIENTO DE VILA-SECA
CARLOS PUJOL COCHS
ANTONIO ROBLES CAMPOS
ANTONIO ROBLES CAMPOS
AYUNTAMIENTO DE VILA-SECA
FRANCISCO CASTELLÓN AYLLÓN
JOSÉ MAÑAS FERNÁNDEZ

Vía de dominio público
Algarrobo secano
Vía de dominio público
Algarrobo secano
Avellano y labor regadío
Diseminado urbano
Vía de dominio público
Almendro y algarrobo secano
Labor secano

TITULAR
MONTSERRAT TORRELL GRANELL
ESTEVE BLANCH PLANA
TERESA FERRÉ CORTS
TERESA FERRÉ CORTS
ELVIRA RIBÉ FIGUERAS
AYUNTAMIENTO DE REUS
TERESA FERRÉ CORTS
LOURDES SOLÉ VECIANA
MARÍA FONTS GRAN
ESTEVE ROFÉS SOLÉ
JOSEP PUJOL PIJUAN
MONTSERRAT PERRAMÓN CARRERAS
DIPUTACIÓN DE TARRAGONA
DIPUTACIÓN DE TARRAGONA
AYUNTAMIENTO DE REUS
INBAMAR, S.L.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
DESCONOCIDO
DOMINGO PAPIÓ SERRA
MONTSERRAT PAPIÓ SERRA
Mª ASUNCIÓN PAPIÓ SERRA
DOMINGO PAPIÓ SERRA
JAIME NOLLA FARGAS
RAMÓN PIÑOL VALLES
JOSEP BOVE RULL
JOSEP FORTUNY TOMÁS
AYUNTAMIENTO DE REUS
ROBERTO QUE FORTUNY
RAMÓN OLIVÉ GRAN
MINISTERIO DE FOMENTO
AYUNTAMIENTO DE REUS
IO, S.A.

APROVECHAMIENTO
Labor y avellano regadío
Avellano regadío
Olivar y avellano regadío
Urbano diseminado
Avellano regadío
Vía de dominio público
Avellano y olivar regadío
Avellano y olivar regadío
Labor regadío
Avellano y frutal regadío
Avellano y frutal regadío
Avellano regadío
Vía de dominio público
Vía de dominio público
Mimbreras o cañaverales
Labor regadío
Arroyo
Urbano diseminado
Avellano y frutal regadío
Avellano regadío
Avellano regadío
Improductivo
Avellano y huerta regadío
Olivar regadío
Olivar regadío
Labor y olivar regadío
Vía de dominio público
Labor y olivar regadío
Avellano regadío
Vía de dominio público
Vía de dominio público
Labor regadío

TIPO DE AFECCIÓN (m²)
EXPROP.
SERVID. OCUP. TEMP.
644
794
1.523
153
46
74
3
570
844
13.773
733
1.693
123
129
71
109
732
998
0
266
400
28
635
674
1.379
848
533
7.757
454
639
932
104
57
28
0
0
1.892
0
0
50
22
30
260
3
4
161
2
3
9.438
266
545
1
632
883
275
2
0
0
0
0
2
1
1

1
493
490
114
97
3
306
176
268

3
1.498
505
167
235
10
472
248
351

ACTA PREVIA
FECHA
HORA
17/05/2006 12:00
17/05/2006
17/05/2006

12:30
13:00

17/05/2006
17/05/2006
17/05/2006
18/05/2006
18/05/2006

16:30
17:00
17:30
09:30
10:30

17/05/2006
18/05/2006
18/05/2006

18:00
10:30
09:30

18/05/2006
18/05/2006

12:00
10:30

18/05/2006

12:30

18/05/2006
18/05/2006
18/05/2006

13:00
16:30
16:30

18/05/2006
18/05/2006

17:30
18:00

TÉRMINO MUNICIPAL DE REUS
DATOS CATASTRALES
N.º ORDEN POLÍG. PARC. SUPERF. (m²)
43.125-027 23
4
19.014
43.125-028 23
6
15.315
43.125-029 23
5
22.555
43.125-030 23
9101
734
43.125-031 23
9
33.808
43.125-032 23
9001
6.675
43.125-033 64
28
21.264
43.125-034 64
27
23.452
43.125-035 64
98
7.125
43.125-036 64
20
17.351
43.125-037 64
22
34.944
43.125-038 64
21
10.825
43.125-039 22
9001 17.009
43.125-040 63
9013
743
43.125-041 63
96
1.545
43.125-042 22
1
59.083
43.125-043 22
9014 12.122
43.125-044 22
9007 59.548
43.125-045 22
41
9.989
43.125-046 22
75
5.255
43.125-047 22
76
4.872
43.125-048 22
78
1.114
43.125-049 22
39
3.404
43.125-050 22
38
18.610
43.125-051 22
36
12.852
43.125-052 22
37
13.354
43.125-053 22
9003
4.026
43.125-054 60
5
11.783
43.125-055 60
8
1.292
43.125-056 60
9003 20.977
43.125-057 17
9009
776
43.125-058 17
2
58.706

TIPO DE AFECCIÓN (m²)
EXPROP.
SERVID. OCUP. TEMP.
6.749
1.175
5.936
8.117
404
566
5.108
337
522
0
7
0
30
193
309
388
0
0
8.558
366
749
6.568
0
0
378
0
0
14.004
0
0
2.030
0
49
5.015
0
66
426
0
135
381
0
133
166
0
79
216
85
123
212
73
148
10.920
1.066
4.732
1.142
53
125
3.959
0
0
963
0
0
346
0
0
2.210
0
0
7.112
13
72
549
9
51
6.078
0
0
291
0
0
7.337
0
0
1.122
4
0
300
5
91
504
13
12
6.741
915
46.693

ACTA PREVIA
FECHA
HORA
18/04/2006 09:30
18/04/2006 10:00
18/04/2006 10:30
18/04/2006 10:30
18/04/2006 12:00
18/04/2006
18/04/2006
18/04/2006
18/04/2006
18/04/2006
18/04/2006

10:30
12:30
16:30
17:00
17:30
18:00

18/04/2006
19/04/2006

13:00
09:30

18/04/2006
19/04/2006
19/04/2006
19/04/2006
19/04/2006
19/04/2006
19/04/2006
19/04/2006
19/04/2006

18:30
10:00
11:00
11:30
10:00
12:00
12:30
13:00
16:30

19/04/2006
19/04/2006

17:00
17:30

20/04/2006

09:30

Dimecres, 15 - 3 - 2006
DATOS CATASTRALES
N.º ORDEN POLÍG. PARC. SUPERF. (m²)
43.125-059 17
9002 12.106
43.125-060 60
9001 12.142
43.125-061 60
7
7.672
43.125-062 17
9003
973
43.125-063 17
39
5.272
43.125-064 60
4
15.782
43.125-065 17
1
16.716
43.125-066 16
9006
2.756
43.125-067 16
12
29.935
43.125-068 16
6
69.700
43.125-069 16
15
15.434
43.125-070 16
4
12.875
43.125-071 16
9008
547
43.125-072 16
2
11.949
43.125-073 16
9001
8.878
43.125-074 17
41
9.984
43.125-075 17
38
925
43.125-076 16
9010
832
43.125-077 16
9003 29.116
43.125-078 16
9002 13.076
43.125-079 16
9004
2.082
43.125-080 16
23
3.904
43.125-081 16
9009
93
43.125-082 16
24
17.818
43.125-083 16
25
828
43.125-084 16
13
9.560
43.125-085 16
7
45.440
43.125-086 16
9
20.177
43.125-087 12
9001 1.842.555
43.125-088 16
8
3.335
43.125-089 16
22
2.245
43.125-090 16
21
12.573
43.125-094 12
9002 24.148
43.125-095 13
19
70.156
43.125-096 13
26
5.366
43.125-097

13

43.125-098
43.125-101-1
43.125-103
43.125-104
43.125-105
43.125-106
43.125-107
43.125-108
43.125-109
43.125-110
43.125-111
43.125-112
43.125-113
43.125-114
43.125-115
43.125-232

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
64

25

5
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5.161

18
8.868
39
4.586
17
36.438
20
16.919
9003
4.220
16
26.763
13
26.101
9010
740
9011
716
34
21.784
35
194
15
20.434
3
162.839
4
34.857
7
16.503
24
23.966

TITULAR
MINISTERIO DE FOMENTO
MINISTERIO DE FOMENTO
RAMÓN OLIVÉ GRAN
AYUNTAMIENTO DE REUS
IO, S.A.
TERESA OLIVÉ BARRUFET
JOSÉ MARÍA GUINOVART SOLÉ
AYUNTAMIENTO DE REUS
RAMÓN FONTS SOLÉ
FRANCISCO YXART VENTOSA
MARGARITA ROUSSELL VALLET
ROSA ARBOLÍ GIRONA
AYUNTAMIENTO DE REUS
JUAN PLAZA TOUS
DESCONOCIDO
E.S. PRATS
JOSÉ CANADELL GINÉ
DESCONOCIDO
MINISTERIO DE FOMENTO
DESCONOCIDO
AYUNTAMIENTO DE REUS
FRANCISCO YXART VENTOSA
AYUNTAMIENTO DE REUS
IOSA 2, S.A.
FRANCISCA VIDAL GUINOVART
FRANCISCO YXART VENTOSA
IO, S.A.
FRANCISCA VIDAL GUINOVART
AENA
DESCONOCIDO
IO, S.A.
IO, S.A.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
MAS RIERA DE REUS, S.A.
COMUNIDAD DE REGANTES
MINA DOS HUERTAS
COMUNIDAD DE REGANTES
MINA DOS HUERTAS
MAS RIERA DE REUS, S.A.
MIGUEL MALE CASALS
MAS RIERA DE REUS, S.A.
MARÍA TERESA BOSCH ROSICH
AYUNTAMIENTO DE REUS
JUAN MARCA ALBERICH
JOSÉ SANROMA DOZ
JOSÉ SANROMA DOZ
JOSÉ SANROMA DOZ
TRANSMABER, S.A.
TRANSMABER, S.A.
TRANSMABER, S.A.
JOSÉ SANROMA DOZ
JOSÉ SANROMA DOZ
SEBASTIÁN ALBERICH PUIG
LEANDRO ALBIAC GIL

APROVECHAMIENTO
Vía de dominio público
Vía de dominio público
Frutal y olivar regadío
Vía de dominio público
Olivar y viña regadío
Olivar regadío
Avellano y olivar regadío
Vía de dominio público
Huerta regadío
Labor regadío
Labor regadío
Labor regadío
Vía de dominio público
Labor regadío
Urbano diseminado
Avellano y frutal regadío
Labor regadío
Urbano diseminado
Vía de dominio público
Urbano diseminado
Vía de dominio público
Labor regadío
Vía de dominio público
Labor regadío
Labor regadío
Labor regadío
Olivar regadío
Algarrobo secano y pinar
Improductivo
Labor y olivar regadío
Olivar regadío
Olivar regadío
Vía fluvial
Labor regadío

Labor regadío
Labor regadío
Labor secano
Labor regadío
Avellano regadío
Vía de dominio público
Avellano regadío
Labor regadío
Urbano diseminado
Urbano diseminado
Almendro y olivar secano
Improductivo
Almendro y olivar secano
Avellano regadío
Avellano regadío
Avellano y olivar regadío
Avellano regadío

TITULAR
IO, S.A.
IO, S.A.
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA
IO, S.A.
MIGUEL MALE CASALS
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

APROVECHAMIENTO
Olivar regadío
Olivar regadío
Vía de dominio público
Frutal y olivar regadío
Labor secano
Vía de dominio público

Labor y olivar regadío

TIPO DE AFECCIÓN (m²)
EXPROP.
SERVID. OCUP. TEMP.
4.032
0
653
518
0
352
148
0
307
177
0
59
4.524
0
77
60
0
0
6.990
309
793
643
26
59
6.108
255
396
17.249
19
0
2
601
909
1
137
218
0
169
259
2
258
369
1
62
98
7.022
0
0
6
0
0
108
61
85
0
1.366
1.682
2
537
806
1
280
389
1
152
168
24
5
0
12.311
688
494
0
4
18
6.357
943
1.109
3
2.627
3.371
1
1.499
2.020
37.033
2.247
14.938
0
396
528
3
886
1.061
1
625
813
1.712
355
266
14.896
3.292
3.721

ACTA PREVIA
FECHA
HORA

19/04/2006

17:30

20/04/2006
19/04/2006
20/04/2006

09:30
18:30
12:30

20/04/2006
20/04/2006
20/04/2006
25/04/2006

13:00
16:30
18:00
09:30

25/04/2006
20/04/2006
25/04/2006
25/04/2006
25/04/2006

10:00
18:30
10:30
11:00
18:00

25/04/2006

18:00

20/04/2006

16:30

20/04/2006
25/04/2006
20/04/2006
20/04/2006
25/04/2006
25/04/2006
26/04/2006
20/04/2006
20/04/2006

09:30
11:30
16:30
09:30
11:30
18:30
18:30
09:30
09:30

25/04/2006

16:30

1.753

529

617

25/04/2006

12:30

2
2
1
3.397
5.093
1.231
23.897
2.963
740
400
3.068
151
1.068
24.431
0
3.241
1

450
996
410
358
772
189
162
8
0
28
249
6
0
140
0
0
80

602
1.480
675
469
945
183
238
0
0
0
51
27
146
422
39
369
146

25/04/2006
25/04/2006
26/04/2006
25/04/2006
26/04/2006

12:30
16:30
18:30
16:30
09:30

26/04/2006
26/04/2006
26/04/2006
26/04/2006
26/04/2006
26/04/2006
26/04/2006
26/04/2006
26/04/2006
26/04/2006
26/04/2006

10:00
10:30
10:30
10:30
17:00
17:00
17:00
10:30
10:30
13:00
16:30

TÉRMINO MUNICIPAL DE TARRAGONA
DATOS CATASTRALES
N.º ORDEN POLÍG. PARC. SUPERF. (m²)
43.900-089-1 117
10
9.020
43.900-091 117
1
95.188
43.900-092 117 9001
2.158
43.900-093 117
3
63.694
43.900-099 101
2
11.399
43.900-100 117 9004
1.269

TIPO DE AFECCIÓN (m²)
EXPROP.
SERVID. OCUP. TEMP.
3
843
1.091
3
1.150
1.533
3
64
48
3
500
666
3
531
708
0
410
546

ACTA PREVIA
FECHA
HORA
27/04/2006 09:30
27/04/2006 11:00
27/04/2006
27/04/2006

12:00
10:00
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DATOS CATASTRALES
N.º ORDEN POLÍG. PARC. SUPERF. (m²)
43.900-101 101
4
14.661
43.900-102 101
5
10.728

TITULAR
MIGUEL MALE CASALS
JOSÉ SANROMA DOZ

APROVECHAMIENTO
Labor secano
Pastos

TITULAR
SEBASTIÁN ALBERICH PUIG
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
ENRIQUE ROCA BLESA
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
PERE VIRGILI FORTUNY
EUSEBIA MARTÍN MARTÍN
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
FERNANDO MAÑÉ BOFARULL
FERNANDO MAÑÉ BOFARULL
FERNANDO MAÑÉ BOFARULL
PABLO JANSA SOLANES
JARANSAL, S.L.
FRANCISCO EXPÓSITO CORTÉS
DOLORES SANAHUJA SOLANAS
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
ENTIDAD COSMOS RECICLAJE, S.L.
JUAN FONT ROIG
MARÍA TERESA FERRÁN VALLÉS
MIGUEL ALIAGA TERUEL
ANTONIO ROIG GAVALDO
MIGUEL ALIAGA TERUEL
MIGUEL ALIAGA TERUEL
JOSÉ FRANCISCO PERALES LORENTE
MARÍA TERESA GIL COLL
MARÍA TERESA GIL COLL
CASA BRUNET, S.L.
JOSÉ TORRENS GRAU
MARÍA DOLORES GOLORONS DOMENECH
MARÍA ANTONIA PASCUAL ROIG
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
MARÍA DEL CARMEN BERGADA PAPIOL
TERESA REIG GARRIGA
MARÍA GAVALDA CURRUL
MARÍA DEL CARMEN BERGADA PAPIOL
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
AGUSTÍ QUERALT BOFARULL
AGUSTÍ QUERALT BOFARULL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
INMOBILIARIA DE PROMOCIÓN
ESCOLAR, S.A.
JOSÉ ROIG GASOL
DOLORES ROIG RULL
INMOBILIARIA DE PROMOCIÓN
ESCOLAR, S.A.
JOAQUÍN ROJO LUENGO
BRÍGIDA PALAU FERRÁN
DIPUTACIÓN DE TARRAGONA
ANTONIO MASSÓ SANS
DIPUTACIÓN DE TARRAGONA
MARÍA SOLÉ GRAU
DIPUTACIÓN DE TARRAGONA
PEDRO MARTÍNEZ CUTILLAS
JUAN ROVIRA ESPAÑOL
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
JUAN ROVIRA ESPAÑOL
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
MARÍA TERESA FERRÁN VALLÉS

APROVECHAMIENTO
Avellano y olivar regadío
Vía fluvial
Avellano regadío y olivar secano
Vía de dominio público
Labor y olivar secano
Olivar y labor regadío
Vía de dominio público
Vía de dominio público
Olivar secano
Olivar secano
Almendro y olivar secano
Olivar secano
Labor y olivar secano
Olivar secano
Avellano reg. y algarrobo sec.
Vía de dominio público
Improductivo
Olivar y almendro secano
Olivar y almendro secano
Olivar secano
Avellano y olivar regadío
Olivar y almendro secano
Olivar y almendro secano
Olivar regadío
Labor y olivar secano
Labor y olivar secano
Olivar y viña secano
Olivar regadío
Almendro secano
Almendo y olivar secano
Vía de dominio público
Olivar secano
Olivar secano
Olivar secano
Olivar secano
Vía de dominio público
Olivar secano
Olivar secano y matorral
Vía fluvial

TIPO DE AFECCIÓN (m²)
ACTA PREVIA
EXPROP.
SERVID. OCUP. TEMP. FECHA
HORA
1
61
97 27/04/2006 13:00
0
7
18 27/04/2006 10:30

TÉRMINO MUNICIPAL DE CONSTANTÍ
DATOS CATASTRALES
N.º ORDEN POLÍG. PARC. SUPERF. (m²)
43.048-116 18
64
21.554
43.048-117 18
9004
3.445
43.048-118 18
2
16.354
43.048-119 18
9007
2.442
43.048-120 18
11
22.592
43.048-121 18
9
13.230
43.048-122 18
9001
4.627
43.048-123 18
9008
204
43.048-124 18
13
12.031
43.048-125 18
14
2.824
43.048-126 18
7
19.769
43.048-127 18
6
12.616
43.048-128 18
16
22.595
43.048-129 18
74
21.790
43.048-130 15
25
20.887
43.048-131 18
9009
448
43.048-132 17
9
55.454
43.048-133 18
26
8.940
43.048-134 18
35
7.294
43.048-135 18
36
7.311
43.048-136 18
34
5.758
43.048-137 18
38
7.432
43.048-138 18
37
7.013
43.048-139 18
40
44.221
43.048-140 18
53
7.352
43.048-141 18
54
6.022
43.048-142 18
71
73.123
43.048-143 18
55
15.414
43.048-144 18
61
20.608
43.048-145 18
51
22.146
43.048-146 18
9002
2.906
43.048-147 20
18
3.381
43.048-148 20
19
2.836
43.048-149 18
57
9.104
43.048-150 20
17
10.274
43.048-151 20
9012
5.371
43.048-152 20
16
2.253
43.048-153 20
15
9.907
43.048-154 20
9014
1.630
43.048-155 20
13
30.703
43.048-156
43.048-157
43.048-158

20
20
20

6
8
26

53.588
19.452
12.007

43.048-159
43.048-160
43.048-161
43.048-162
43.048-163
43.048-164
43.048-165
43.048-166
43.048-167
43.048-168
43.048-169
43.048-170
43.048-171

20
20
43
35
20
20
43
43
43
34
43
43
43

9
10
9004
26
9009
11
9020
113
115
9001
116
9013
171

15.290
8.717
159
6.395
541
7.274
1.602
14.867
15.383
1.266
11.342
1.671
15.068

TIPO DE AFECCIÓN (m²)
EXPROP.
SERVID. OCUP. TEMP.
5.012
0
295
369
0
30
7.217
174
688
374
22
41
315
7
240
789
0
62
0
0
279
0
0
204
0
0
149
0
0
8
8.590
205
456
656
297
557
4.100
0
10.371
6.009
0
657
4.340
0
348
0
0
448
0
0
41.439
2.857
0
210
2.798
0
138
10
0
34
1.968
0
0
2.914
0
151
479
0
129
7.529
0
225
1.742
0
0
669
0
0
10.617
0
0
221
0
0
1.590
0
0
7.196
0
78
415
0
0
3.085
0
0
50
0
0
354
0
0
4.064
0
0
210
0
0
1.011
0
0
4.988
0
0
322
0
0

ACTA PREVIA
FECHA
HORA
09/05/2006 09:30
09/05/2006

10:00

09/05/2006
09/05/2006

10:30
11:00

09/05/2006
09/05/2006
09/05/2006
09/05/2006
09/05/2006
09/05/2006
09/05/2006

11:30
12:00
12:00
13:00
13:30
16:30
17:00

09/05/2006
09/05/2006
10/05/2006
10/05/2006
10/05/2006
10/05/2006
10/05/2006
10/05/2006
10/05/2006
10/05/2006
10/05/2006
10/05/2006
10/05/2006
10/05/2006

18:00
17:30
09:30
10:30
12:00
10:30
10:30
12:30
13:00
13:00
16:30
17:00
17:30
18:00

11/05/2006
10/05/2006
11/05/2006
11/05/2006

09:30
18:30
10:30
09:30

11/05/2006
11/05/2006

11:00
11:00

Olivar secano
Almendro y olivar secano
Olivar regadío

25
9.133
108

0
0
0

0
0
0

11/05/2006
11/05/2006
11/05/2006

12:00
13:00
13:30

Labor y olivar secano
Almendro y olivar secano
Avellano y olivar regadío
Vía de dominio público
Avellano regadío
Vía de dominio público
Olivar secano
Vía dominio público
Improductivo
Avellano regadío
Vía de dominio público
Avellano regadío
Vía de dominio público
Avellano regadío

6.440
2.211
5.132
0
0
211
2
1.055
506
6.279
495
2
1
4

0
0
32
8
0
7
42
20
356
1.410
114
601
142
1.091

0
0
589
257
9
59
682
246
629
2.109
172
2.131
181
1.365

11/05/2006
11/05/2006
11/05/2006

12:00
16:30
17:00

11/05/2006

18:30

11/05/2006

17:30

11/05/2006
23/05/2006

18:00
09:30

23/05/2006

09:30

10/05/2006

09:30

Dimecres, 15 - 3 - 2006
DATOS CATASTRALES
N.º ORDEN POLÍG. PARC. SUPERF. (m²)
43.048-172 43
117
48.761
43.048-173 43
114
9.058
43.048-174 34
9009
660
43.048-175 34
45
2.140
43.048-176 34
9004
6.349
43.048-177 34
7
22.308
43.048-178 34
40
19.498
43.048-179 34
9003
2.493
43.048-180 34
73
5.475
43.048-181 34
9002
351
43.048-182 34
5
5.032
43.048-183 34
6
3.854
43.048-184 34
4
14.902
43.048-185 43
9019
200
43.048-186 43
162
3.744
43.048-187 34
3
9.685
43.048-188 34
2
2.958
43.048-189 34
9006
1.061
43.048-190 43
147
17.699
43.048-191 34
9007
363
43.048-192 34
1
16.848
43.048-193 33
9001 15.148
43.048-194 33
72
13.451
43.048-195 33
73
12.985
43.048-196
43.048-197
43.048-198
43.048-199
43.048-200
43.048-201
43.048-202
43.048-203
43.048-204
43.048-205
43.048-206
43.048-207
43.048-208
43.048-209
43.048-210
43.048-211
43.048-212
43.048-213
43.048-214
43.048-215
43.048-216
43.048-216-1
43.048-216-2
43.048-217
43.048-217-1
43.048-218
43.048-219
43.048-220
43.048-221
43.048-222
43.048-223
43.048-224
43.048-225
43.048-226
43.048-227
43.048-228
43.048-229
43.048-230
43.048-231

33
41
41
41
41
30
43
43
43
43
43
30
30
33
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

74
9012
44
43
99
9007
181
132
133
134
135
1
9009
77
9003
3
2
39
40
9008
38

54.691
4.124
46.240
4.743
8.027
1.274
5.179
5.535
1.489
4.536
10.086
80.055
1.835
34.487
2.764
3.596
5.092
6.463
8.377
632

49
47.705
50
45.816
50
45.816
9001
69
37
26.196
9002
9.846
1
110.803
9007
3.520
68
7.073
9010
907
67
2.085
113
3.057
66
3.614
65
30.009
101
17.752
70
8.940
63
7.161
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TITULAR
FRANCISCA GARCÍA URBANO
CONSUELO ANDREU DOMINGO
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
JOSÉ MARÍA GIL COLL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
ANTONIO ZAMORA LÓPEZ
FRANCISCO PEDRET PASCUAL
DIPUTACIÓN DE TARRAGONA
ANTONIO ZAMORA LÓPEZ
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
JUAN SABATE SABATE
JUAN SABATE SABATE
JUAN SABATE SABATE
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
JOSÉ MARÍA GAVALDA MARTÍ
JUAN SABATE SABATE
JOSÉ RIBAS GRAU
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
JOSÉ RIBAS GRAU
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
NOELIA BLANQUEZ CARMONA
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
JOSÉ M. PAPIOL MOLINE
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
BALVITRANS, S.L.
JUANA ESPAÑOL RAS
GENERALITAT DE CATALUNYA
Mª JOSEFA MADRIÑA MALLAFRE
SEBASTIÁN VILA MARTORELL
DESCONOCIDO
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
M. MONTSERRAT ROIG ROVIRA
MARÍA ROSA ESPAÑOL FONT
LLUÍS MARÍA ALEGRET SARDÁ
MONTSERRAT SARDÁ BONET
JUAN ALEGRET PINTALUBA
ANCOPE 2001, S.L.
GENERALITAT DE CATALUNYA
MARÍA ROSA RIVALTA ÁLVAREZ
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
PABLO COLL ALEU
CONSTRUSIS, S.L.
MANUEL FARNOS TREIG
FRANCISCA ROVIRA SANS
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
DESCONOCIDO
DIPUTACIÓN DE TARRAGONA
DESCONOCIDO
ANCOPE 2001, S.L.
ANCOPE 2001, S.L.
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
JOSÉ M. ROIG ALDASORO
DIPUTACIÓN DE TARRAGONA
RAMÓN ROIG RULL
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
RAFAEL RAVELL MARTÍ
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTÍ
PROVIDENCIA BOFARULL CERDÁ
JOSÉ PALAU VIDAL
JOSÉ PALAU MARTORELL
PABLO SALAS CAMBRAS
NATIVIDAD ADSERÍAS GAVALDA
JOSÉ MARÍA MASSÓ VILA
LUIS MASSÓ MANÉ

APROVECHAMIENTO
Avellano regadío
Olivar secano
Vía de dominio público
Olivar secano
Vía fluvial
Labor regadío
Avellano regadío y olivar secano
Vía de dominio público
Labor regadío
Vía de dominio público
Avellano regadío
Avellano regadío
Avellano regadío
Vía de dominio público
Avellano regadío
Avellano regadío
Avellano regadío
Vía de dominio público
Olivar regadío
Vía fluvial
Olivar y labor regadío
Vía fluvial
Labor regadío
Avellano regadío
Labor y viña regadío
Vía de dominio público
Frutal regadío
Labor secano
Labor secano
Vía de dominio público
Avellano regadío
Olivar regadío
Avellano regadío
Avellano regadío
Olivar regadío
Labor secano y pinar
Vía de dominio público
Olivar secano y matorral
Vía de dominio público
Almendro secano
Algarrobo secano
Algarrobo secano
Almendro secano
Vía de dominio público
Labor secano
Vía de dominio público
Labor secano
Labor secano
Labor secano
Improductivo
Labor secano
Vía de dominio público
Labor secano
Vía de dominio público
Almendro y viña secano
Vía de dominio público
Labor secano
Almendro secano
Almendro secano
Labor secano y monte bajo
Labor secano
Labor secano
Labor secano

TIPO DE AFECCIÓN (m²)
EXPROP.
SERVID. OCUP. TEMP.
4
920
1.217
3.884
0
1.155
65
0
148
0
0
719
1
116
464
3
2.045
2.850
3
1.147
1.468
31
123
474
2.880
225
477
170
0
0
190
275
389
4
675
846
4.575
1.130
1.419
0
0
12
3
63
92
4.498
154
185
1.541
285
397
107
20
73
43
0
0
101
0
0
512
0
0
3.124
141
179
3
84
130
0
9.678
1.154
778
1.211
1.513
158
240
532
115
558
86
20.493
1.462
3.732
401
9
62
2.519
731
361
15.384
4.636
3.940
1.378
44
9
11.904
779
5
0
3.368
470
1.989
2.246
474
4.179
1.406
1.944
3

469
2.301
0
371
557
561
26
0
0
0
0
0
885
0
913
39
48
351
545
681
59
1.255
0
133
0
0
251
220
143
43
20
443
66
64
275
245
2.913
32
592
29

584
3.078
0
1.005
1.861
1.808
95
0
0
0
0
0
6.896
54
1.043
107
97
856
1.094
1.215
33
2.218
1.540
566
2.560
0
448
318
92
88
32
721
108
79
494
479
4.243
88
1.258
59

ACTA PREVIA
FECHA
HORA
23/05/2006 10:30
23/05/2006 11:00
23/05/2006

11:30

23/05/2006
23/05/2006

12:00
13:00

23/05/2006

12:00

23/05/2006
23/05/2006
23/05/2006

16:30
16:30
16:30

23/05/2006
23/05/2006
24/05/2006

13:30
16:30
09:30

24/05/2006

09:30

23/05/2006

18:00

24/05/2006

10:30

24/05/2006
24/05/2006

11:00
11:30

23/05/2006
24/05/2006
24/05/2006

18:30
18:30
18:30

24/05/2006
24/05/2006
24/05/2006
24/05/2006
24/05/2006
24/05/2006

12:00
12:30
13:00
13:30
16:30
17:00

24/05/2006

18:00

25/05/2006
25/05/2006
25/05/2006
25/05/2006

09:30
10:00
10:30
11:00

25/05/2006

18:30

25/05/2006
24/05/2006
24/05/2006
09/05/2006
25/05/2006

18:30
17:00
17:00
13:00
11:30

25/05/2006

12:00

25/05/2006

12:30

25/05/2006
25/05/2006
25/05/2006
25/05/2006
25/05/2006
25/05/2006
25/05/2006

13:00
13:30
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
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MINISTERI DE MEDI AMBIENT

2006/1997 – CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Comisaría de Aguas

MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
2006/2854 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Castellón
Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva

Nota - anuncio
Jaime Vallés Fernández ha solicitado la concesión cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Jaime Vallés Fernández
Objeto: riegos
Cauce: río Ciurana
Municipio: El Molar (Tarragona)
Caudal medio equivalente mes máximo consumo: 0,07 l/seg.
Según la documentación presentada la captación se hará por la
margen derecha del río mediante un equipo de bombeo portátil y una
balsa reguladora de 10 m3 de capacidad. La finca que se pretende
regar se encuentra en el paraje Solanes.
Lo que se hace público para general conocimiento, y para que
quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan
presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación
Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles,
contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, a cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, P.º de Sagasta, núm. 24-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 24 de enero de 2006. --- El comisario de Aguas,
Rafael Romeo García.

Edicto
Dña. MARTA SILLA ALEIXANDRE, subdirectora provincial de
Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Castellón, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad por
ausencia o ignorado paradero, procede a la notificación del Trámite
de Audiencia a los posibles responsables en el procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria/subsidiaria y Mortis Causa,
según lo dispuesto en los artículos 12 a 16 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad social, aprobado por Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio (BOE de 25 de junio) y art. 651 del
Código Civil para estos últimos, para que en el plazo de quince días
siguientes a la notificación del presente edicto puedan presentar ante
esta Dirección Provincial cuantas alegaciones, justificantes y documentación estimen de su interés, que serán tenidos en cuenta a la
hora de redactar la correspondiente propuesta de resolución, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la mencionada Ley
30/1992.
Así mismo se advierte que el importe de la deuda se verá incrementado con las costas del procedimiento recaudatorio ejecutivo que
se pudieran causar.

Deudor Principal
HOTELES MAS SER 94, SL

Importe
Posible responsable
Localidad
23.307,25 MARÍA DOLORES VILA SERRA EL VENDRELL

Tipo de
responsabilidad
MORTIS CAUSA

Nº Expediente: 12/01/0143/05
2006/2193 – CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Comisaría de Aguas

La subdirectora provincial de Recaudación Ejecutiva, Marta Silla
Aleixandre.

Nota - anuncio
Francisco Domingo Boldó Monllaó y María Josefa Boldó
Monllaó, han solicitado la concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas a derivar de un pozo ubicado en el paraje
Sant Bernabé (finca nº. 66 del polígono 102), en la localidad de
Tortosa (Tarragona), con destino a riego de las fincas n.º 66 y 65
del polígono 102, para lo cual se solicita un volumen anual de
10.084 m3.
El aprovechamiento consiste en un pozo de sección rectangular
de 0,9 x 2 m y 27 m de profundidad, la extracción del agua se
realiza por medio de bomba sumergida (electrobomba) de 3 CV de
potencia.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que
quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan
presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación
Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles,
contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Província de Tarragona, a cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, P.º de Sagasta, 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 5 de febrero de 2006. --- El comisario de Aguas,
Rafael Romeo García.

2006/2924 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/01 de Tarragona
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO (TVA 502)
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Tarragona
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
HOLDINGCAR, SA,por deudas a la Seguridad social, y cuyo último
domicilio conocido fue en AV MARIA CRISTINA 36 BJ, se procedió
con fecha 06/02/2.006, al embargo de bines inmuebles, de cuya
diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto con número
de documento 43 01 501 06 000596829
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia HOLDINGCAR, SA, por deudas a la
Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencia de
apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación
se indica:

Dimecres, 15 - 3 - 2006
NÚMERO DE P. APREMIO
43 05 012701036
43 05 010138014
43 05 014866156
43 05 015625483
43 05 011690418
43 05 015904965
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01
10
02
03
11
04

IMPORTE PRINCIPAL:
RECARGOS DE APREMIO:
INTERESES
COSTAS DEVENGADAS:
COSTAS PRESUPUESTAS:
TOTAL DÉBITOS:

PERIODO
2005 / 01 2005
2004 / 10 2004
2005 / 02 2005
2005 / 03 2005
2004 / 11 2004
2005 / 04 2005

RÉGIMEN
111
111
111
111
111
111

12.555,76 euros.
3.991,97 euros.
583,20 euros
10,46 euros.
600,00 euros.
17.741,39 euros.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 1415/2005 de
11 de junio, (BOE del día 25), DECLARO EMBARGADOS los
inmuebles pertenecientes al deudor que se describen a continuación:
DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS
DEUDOR: HOLDINGCAR, SA.
FINCA Nº 1
DATOS FINCA NO URBANA
NOM. FINCA: PTDA.MONTEROLS I ROQUIS PROVIN.:
TARRAGONA LOCALIDAD: REUS TERMINO: REUS CULTIVO:
OLIVOS Y ALMENDROS CABIDA: , 089 Ha.
LINDE N.: CTRA. DEL PINAR LINDE E.: RAMON GRIFOLL
LINDE S.: FRANCISCA DOMENECH BRU
DATOS REGISTRO
Nº REG: 01 Nº TOMO: 955 Nº LIBRO: 570 Nº FOLIO: 2
Nº FINCA: 30111
DESCRIPCIÓN AMPLIADA
Pleno dominio, porcion de terreno, finca rustica sita en el termino
municipal de Reus Partida Monterols y Roquis. Tiene una superficie de
ochocientos noventa y ocho metros cuarenta y un centimetros
cuadrados, con olivos y almendros. Linda: al norte, con la Carretera
del Pinar; al sur, porcion de igual procedencia vendida a Francisca
Domenech Bru; al este, con Ramon Grifoll; y al oeste con camino
vecinal.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios,
indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se
indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de
salida, de no mediar objeción por parte del apremiado.
No obstante, si no estuviese conforme el deudor con la tasación
fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla:
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación
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Ejecutiva solicitará de los colegio o asociaciones profesionales
mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días
desde su designación. Dicha valoración, que será la definitiva aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con
los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincia para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los inmuebles embargados, en el plazo de 10 días a
contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación,
advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su
costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de UN
MES, contado a partir de recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(BOE del día 29), significándole que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.
Tarragona, 21 de febrero de 2006. --- El recaudador ejecutivo,
Santiago Sáiz Aguelo.

2006/2923 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva
De los antecedentes obrantes en esta Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social resultan constatados los
siguientes:
HECHOS
Primero. La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
emitió informe en fecha 20 de enero de 2005, en el que, como
resultado de las actuaciones efectuadas, se determina la responsabilidad solidaria de D. Jesús Ortíz Espinar respecto de las cotizaciones
adeudadas por la empresa BVILDING ESCORPIO, SL.
Segundo. La empresa BVILDING ESCORPIO, SL, con código de
cuenta de cotización 43106244773 es responsable del pago del
débito por cuotas a la Seguridad Social por un importe de
4.638,32 euros correspondiente al período de junio de 2003 a
octubre de 2004.
Tercero. La sociedad BVILDING ESCORPIO, SL, se constituye en
fecha 28 de marzo de 2003, el capital social asciende a 3.100
euros dividido en 100 participaciones sociales, de 31 euros de valor
nominal, suscribiendo D. Rafael Espinar Real 45 participaciones
sociales y D. Jesús Ortíz Espinar, 55 participaciones sociales. En este
mismo acto se nombra administrador único por tiempo indefinido a
D. Jesús Ortíz Espinar.

10

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 62

Cuarto. Según información que consta en el expediente de la
empresa BVILDING ESCORPIO, SL, no se ha inscrito disolución
alguna.
Quinto. En fecha 24 de octubre de 2005, se dicta resolución
declarando la insolvencia provisional de la sociedad.
Sexto. En fecha 12 de mayo de 2005, se notifica mediante
publicación en el BOP de tarragona del trámite de audiencia previo
a la reclamación de deuda por derivación de responsabilidad a D.
Jesús Ortíz Espinar en su calidad de administrador social de la
sociedad BVILDING ESCORPIO, SL.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La competencia para dictar el presente acuerdo viene
determinada en el artículo 12 del Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (BOE del 25), y otras disposiciones concordantes.
Asimismo, el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social antes citado dispone que la
responsabilidad solidaria alcanzará tanto a la deuda como, en su
caso, a los recargos, intereses y a las costas del procedimiento de
apremio impagados.
Segundo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en la
nueva redacción dada al mismo por la Ley 52/2003 de 10 de
diciembre, se establece que son responsables del cumplimiento de la
obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la
Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin
personalidad a las que las normas reguladoras de cada Régimen y
recurso impongan directamente la obligación de su ingreso y,
además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aquéllos, por concurrir hechos, omisiones,
negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en
aplicación de cualquier norma con rango de Ley que se refiera o no
excluya expresamente a las obligaciones de Seguridad Social, o de
pactos o convenios no contrarios a las Leyes. Dicha responsabilidad
solidaria, subsidiaria, o mortis causa se declarará y exigirá mediante
el procedimiento recaudatorio establecido en esta Ley y su normativa
de desarrollo.
En este sentido es necesario destacar la sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana de fecha 14 de julio de 2004, en cuyo
Fundamento de derecho Segundo se justifica el cambio de posicionamiento de la Sala en la nueva redacción del artículo 15 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social dada por el
artículo 12 de la Ley 52/2003, reconociendo la competencia administrativa en los pronunciamientos sobre solidaridad de los administradores sociales.
Tercero. El artículo 104, apartado 1, letra e) de la Ley 2/1995,
de 23 de marzo, establece que las sociedades de responsabilidad
limitada se disolverán cuando como consecuencia de pérdidas dejen
reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital
social, a no ser que este se aumente o reduzca en la medida suficiente.
Cuarto. El artículo 105 de la Ley 2/1995 dispone que en los
casos previstos en las letras c) a g) de apartado 1 del artículo 104
la disolución requerirá el acuerdo de la Junta General y que los administradores deberán convocar la Junta General en el plazo de dos
meses para que adopte el acuerdo de disolución. El mismo artículo
en el apartado 4 estipula que los administradores están obligados a
solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo
social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado. Y en
su apartado 5 establece que el incumplimiento de la obligación de
convocar la Junta General o de solicitar la disolución judicial determinará la responsabilidad solidaria de los administradores por todas
las deudas sociales.
Quinto. El artículo 69 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de
Sociedades de Responsabilidad Limitada, determina que la respon-
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sabilidad de los administradores de las sociedades de responsabilidad limitada se regirá por lo establecido para los administradores
de las sociedades anónimas, regulado en el artículo 133 del Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas.
Sexto. La doctrina que emana de las sentencias de los Tribunales
Superiores de Justicia de Baleares (14.10.1997), Comunidad
Valenciana (18.09.1999), Castilla y León (10.12.1999,
21.01.2000 y 25.02.2000) y Extremadura (25.01.2000) en sus
Salas de lo Contencioso Administrativo estipulan que carece de
fundamento calificar las leyes de sociedades de responsabilidad
limitada como leyes exclusivamente de derecho privado o bien que
no proceda su aplicación olvidándose de la unidad de que goza el
ordenamiento jurídico. Por ello, el acudir en este supuesto a instituciones del derecho mercantil, no supone ningún obstáculo para la
substanciación del procedimiento en la vía administrativa.
Séptimo. La declaración de responsabilidad solidaria de los
administradores de una sociedad anónima o de responsabilidad
limitada es un acto sujeto al derecho administrativo y no al derecho
privado, protegido por la auto tutela judicial expuesta en el artículo
57.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Octavo. Cabe hacer mención de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura (25.01.2000) en la que se
indica que si el capital social era de diez millones de pesetas y la
deuda con la Seguridad Social ascendía a veinte millones de
pesetas, no habiéndose localizado ningún bien susceptible de
embargo para garantizar las deudas sociales, con ello se está demostrando que estas pérdidas han dejado reducido el patrimonio de la
sociedad a una cantidad inferior a la mitad del capital social, puesto
que no puede entenderse de otra forma la citada deuda de veinte
millones de pesetas y la inexistencia de activos para hacerla efectiva.
La pérdida del patrimonio sin que los administradores hayan
procedido a convocar la junta general en el plazo de dos meses para
adopte el acuerdo, provoca un perjuicio evidente a socios y acreedores que no pueden controlar el destino de la liquidación del patrimonio de la mercantil. En este sentido el Tribunal Supremo (Sala de
lo Civil), dijo en su resolución de 29.04.1999 que "ante la insolvencia o falta de liquidez, no cabe, sino subrayar el deber del administrador, el cual está incurso en los artículos 260.4 en relación con
el 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas", y por extensión el
artículo 104 en relación con el artículo 105 de la ley 2/1995 de
Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Noveno. Asimismo, en la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias de 20 de marzo de 2003 nos indica que la
responsabilidad solidaria impuesta por el art. 262.5 de la Ley de
Sociedades Anónimas (L.S.A.) es de naturaleza "cuasi objetiva" y "ex
lege" y comienza en el mismo momento en que, conociendo la deficiente situación patrimonial de la empresa, no procedieran en la
forma prevista en el art. 262 de la L.S.A. de tal manera que la pasividad del administrador lleva aparejada su responsabilidad solidaria
por las obligaciones sociales a modo de consecuencia objetiva, sin
que les exima de tal responsabilidad el hecho de ser posible remediar
tal situación social mediante aumento o reducción de capital social.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, queda constatado que la deuda a la Seguridad Social de la
empresa BVILDING ESCORPIO, SL, supera el capital social y que D.
Jesús Ortíz Espinar como administrador único de la citada empresa
no procedió a convocar la Junta General de Socios para adoptar el
acuerdo de disolución.
Por todo lo expuesto, esta Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
ACUERDA
1. Declarar a D. Jesús Ortíz Espinar responsable solidario en el
pago de las deudas con la Seguridad Social de la empresa
BVILDING ESCORPIO, SL.
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2. Reclamar a D. 0Jesús Ortíz Espinar en su calidad de responsable solidario de los débitos a la Seguridad Social de la empresa
BVILDING ESCORPIO, SL, la cantidad de 4.638,32 euros, correspondiente a períodos comprendidos entre los meses de junio 2003
a octubre 2004, según detalle pormenorizado que se acompaña a
la presente reclamación administrativa de deuda, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social (BOE del 25).,
La presente reclamación de deuda deberá hacerse efectiva en
período voluntario hasta el día 5 o el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, si la notificación se produce ente el 1 y 15
o entre el 16 y el último día de cada mes, respectivamente, con el
recargo citado, utilizando los modelos que se adjuntan, de conformidad con el artículo 30 del Real Decreto 1415/2004, en cualquier
Entidad Financiera autorizada a actuar como Oficina Recaudadora
de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en los
artículos 21 y 64 del citado Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya justificado el cumplimiento de lo interesado en la reclamación se iniciará el procedimiento de apremio mediante la emisión de providencia de apremio
con la aplicación de un recargo del 20 ó del 35 por ciento, según
establecen los artículos 27, 28 y 33 del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social (BOE del 31), aplicables de
conformidad con la disposición transitoria primera del Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio. Una vez iniciada la vía ejecutiva, el
ingreso deberá realizarse ante la Unidad de Recaudación Ejecutiva
indicada en cada uno de los desgloses de la deuda.
Sin perjuicio de lo especialmente establecido para el recurso de
alzada contra la providencia de apremio, el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por la interposición de recurso administrativo
si el recurrente garantiza el pago de la deuda perseguida mediante
aval suficiente o consigna su importe a disposición de la Tesorería
General, en la forma prevista en el artículo 46 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.
Contra la presente reclamación de deuda, y en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el
citado artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación, en
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE del 14).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso
de alzada será de tres meses contados desde su interposición, transcurridos los cuales podrá considerarse desestimado por silencio administrativo, según dispone el mencionado artículo 115 de la Ley
30/1992.
Tarragona, 3 de marzo de 2006. --- EL JEFE DE SECCIÓN, JOSÉ
ANTONIO YERGA MAGRO.

2006/2800 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona

Anuncio
En el expediente 1999/53 de declaración de responsabilidad
empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el
trabajo, seguido en interés de Vicente Garrido Corpas, se ha dictado
por el director provincial, en fecha 6 de febrero de 2006, resolución,
cuya parte dispositiva dice:

RESUELVE:
1. Declarar la existencia de resposabilidad empresarial por falta
de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente
sufrido por el trabajador Vicente Garrido Corpas en fecha
07/09/1999.
2. Declarar, en consecuencia la procedencia de que las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo
citado serán incrementadas en el 40% con cargo a las empresas
CONSTRUCCIONES URANO 2000, SL, Y OSCAR S. ALBA, SL,
declaradas responsables solidariamente; que deberán constituir en la
Tesoreria General de Seguridad Social el capital coste necesario
para proceder al pago del incremento, durante el tiempo en que
aquellas prestaciones permanezcan vigentes, calculando el recargo
en función de su cuantía y desde la fecha en que se hayan declarado
causadas.
Contra esta resolución usted puede interponer reclamación previa
ante esta Dirección Provincial, en el plazo de treinta días contados a
partir del siguiente a la fecha de su recepción, de conformidad con
lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de
7 de abril (BOE del 11/04/1995) por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de procedimiento laboral
Y para que sirva de notificación a la empresa Construcciones
Urano 2000, SL, cuyo domicilio se desconoce y para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA, a los
efectos pertinentes, expido el presente edicto en Tarragona, a 28 de
febrero de 2006.
Nombre, Construcciones Urano 2000, SL; CIF B43539691;
domicilio, C/Ramón J. Sender, 34 de Reus (43204)
Tarragona, febrero de 2006. --- El director provincial, Narciso
Martín Sanz.

2006/2802 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona

Anuncio
En el expediente 1997/32 de declaración de responsabilidad
empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el
trabajo, relativo al accidente sufrido por Juan Solé Gómez, se ha
dictado por el director provincial, en fecha 13 de octubre de 2005,
resolución, cuya parte dispositiva dice:
RESUELVE:
1. Declarar la existencia de resposabilidad empresarial por falta
de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente
sufrido por el trabajador Juan Solé Gómez en fecha 26/05/1997.
2. Declarar, en consecuencia la procedencia de que las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo
citado serán incrementadas en el 40% con cargo a las empresas
JOSE VEGA SANTOS y JOSE MARIA ROVIROSA SOLE, SA, declaradas responsables solidariamente; que deberán constituir en la
Tesoreria General de Seguridad Social el capital coste necesario
para proceder al pago del incremento, durante el tiempo en que
aquellas prestaciones permanezcan vigentes, calculando el recargo
en función de su cuantía y desde la fecha en que se hayan declarado
causadas.
Contra esta resolución usted puede interponer reclamación previa
ante esta Dirección Provincial, en el plazo de treinta días contados a
partir del siguiente a la fecha de su recepción, de conformidad con
lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de
7 de abril (BOE del 11/04/1995) por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de procedimiento laboral
Y para que sirva de notificación a Mª Teresa Carmona Paje,
viuda de Juan Solé Gómez al haber sido devueltas las notificaciones
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enviadas en forma a través del servicio de correos y para su inserción
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA, a los
efectos pertinentes, expido el presente edicto en Tarragona, a 28 de
febrero de 2006.
Nombre, Mª Teresa Carmona Paje; NIF 39.694.094G; domicilio, C/Doce, 43 3-E de Bonavista (43100)
Tarragona, febrero de 2006. --- El director provincial, Narciso
Martín Sanz.

2006/2805 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona

Anuncio
El Servicio de Correos ha devuelto las notificaciones dirigidas
correctamente a los pensionistas abajo relacionados. Por consiguiente, mediante este anuncio, de acuerdo con el articulo 59,4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen juridico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo comun
(BOE del 27-11-92), se le notifica el siguiente oficio:

Iniciacion del procedimiento para la revisión del complemento
por minimos y el reintegro de prestaciones indebidas.
Esta Entidad Gestora se dirigió a usted para informarle que, de
los datos correspondientes a sus ingresos del ejercicio 2003 facilitados por la Administración Tributaria, sus ingresos eran superiores al
limite legalmente establecido para la percepcion del complemento
por minimos.
Habida cuenta que no ha presentado alegaciones en relación
con la información facilitada de sus ingresos en 2003, esta Dirección
Provincial acuerda iniciar el procedimiento para la revisión de oficio
del complemento por minimos asignado a su pensión durante el
periodo de enero a diciembre 2003, asi como las actuaciones encaminadas a hacer efectivo el reintegro de los importes indebidamente
percibidos que ascienden a un total de:
, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero,
por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de
las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas
(BOE dia 20).
Este procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de tres
meses, contados a partir de la fecha de este acuerdo.
Con el fin de adoptar la resolución correspondiente, se procede
a darle el trámite de audiencia, previsto en el articulo 3 del
mencionado Real Decreto 148/1996, informandole que dispone
de 15 dias, contados a partir de la recepción de esta notificación,
para que formule las alegaciones que estime convenientes en
defensa de su derecho, y manifieste su conformidad a la propuesta
de reintegro o formule, en su caso, una propuesta alternativa,
siempre que la misma sea superior a la fijada por esta Direccion
Provincial.
Pensionista
Francisca Aranda Gomez
Manuela Beltran Ramirez
Pilar Berengue Canaldas
Victoria Pinen Cartaña
Rosa Segalas Llach

Importe deuda Descuento mensual propuesto
122,22
2,04
964,88
55,00
240,80
46,00
1.734,04
74,00
334,84
74,00

El director provincial, p.d, la subdirectora provincial de pensionistas, Roser Recasens Vives.

2006/2806 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona

Anuncio
En cumplimiento de lo que establece el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27.11.92 1 14.01.99), al haber sido devuelta la notificación
enviada a MARTA ISABEL GARCIA FARRAN, con domicilio en JOAN
CARLES y, 36 de RODA DE BARA, notificada en forma a traves del
Servicio de Correos, y al desconocer su paradero, del presente
anuncio se notifica a esta persona la siguiente notificación:
En fecha 26.06.2003, le remitimos resolución relativa al expediente de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, en la
que le dábamos la opción de ingresar la totalidad de la deuda
mediante pago único por transferencia, y como quiera que no se
efectuó dicho ingreso, procedimos a efectuar el descuento de
152,04 euros en su pensión de Orfandad.
Con fecha de efectos 01.09.05, hemos dado de baja por plazo
máximo su pensión de Orfandad, asi como el descuento que se le
venía efectuando, quedando pendiente de abonar la cantidad de
1902,31 euros
El ingreso de dicha cantidad (1902,31 euros) podrá hacerlo
efectivo mediante ingreso en la cuenta 2073-0703-340110000868 de ingresos del INSS, dentro de los treinta dias
siguientes a la recepción de la presente resolución. (Si opta por esta
posibilidad deberá remitirnos a esta dirección provincial el justificante
de ingreso). Transcurrido el citado plazo sin que haya efectuado el
ingreso se dará traslado de la deuda a la dirección provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social de Tarragona, de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de
recursos del sistema de la Seguridad Social.
El director provincial, p.d., la subdirectora provincial de
Información Admva. y Pensionistas, Roser Recasens Vives.

2006/2807 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona

Anuncio
En cumplimiento de lo que establece el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27.11.92 1 14.01.99), al haber sido devuelta la resolución
enviada a ROGELIO CORNEJO BLAZQUEZ, con domicilio en
MURCIA, 40 de MIAMI PLAYA, notificada en forma a traves del
Servicio de Correos, y al desconocer su paradero, del presente
anuncio se notifica a esta persona la siguiente resolución:
El director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Tarragona, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas
en orden al reconocimiento de las prestaciones de la Seguridad
Social, tal como se indicó en el escrito de fecha 14.09.05, se ha
procedido a la iniciación de procedimiento general para el reintegro
de prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas,
con el siguiente contenido:
1. Por haber suspendido la pensión de Jubilación al realizar una
actividad laboral.
2. Periodo del cobro indebido, desde 03.09.05 a 31.10.05
3. Cuantía del cobro indebido: 481,20 euros.
El ingreso del importe adeudado podrá hacerlo efectivo mediante
ingreso en la cuenta 2073-0703-34-0110000868 de ingresos del

Dimecres, 15 - 3 - 2006

13

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 62

INSS, dentro de los treinta dias siguientes a la recepción de la
presente resolución. (Si opta por esta posibilidad deberá remitirnos a
esta dirección provincial el justificante de ingreso). Transcurrido el
citado plazo sin que haya efectuado el ingreso se dará traslado de
la deuda a la dirección provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social de Tarragona, de acuerdo con lo previsto en el Real
decreto 1415/2004, de 11 de junio por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación de recursos del sistema de la
Seguridad Social.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la
via jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30
dias contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 71 del texto refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real decreto legislativo
2/95 de 7 de abril (BOE 11 de abril).
El director provincial, p.d., la subdirectora provincial de
Información Admva. y pensionistas, Roser Recasens Vives.

2006/2801 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
DESESTIMACIÓN RECLAMACIÓN PREVIA
En relación con la reclamación previa interpuesta en fecha
25/08/2005, contra la resolución adoptada por esta entidad de
fecha 13/07/2005, y vistos los antecedentes que obran en el expediente de incapacidad temporal del régimen general de la Seguridad
Social, esta Dirección Provincial, en uso de las facultades conferidas
por Orden Ministerial de 19/9/79 (BOE del 21), ha resuelto DESESTIMAR la misma, en base a los siguientes
HECHOS:
1. En fecha 31/05/2005, solicitó el pago directo de la prestación de incapacidad temporal (IT) por una baja médica de fecha
15/03/2004, prestación que fue denegada el 13/07/2005, por
no reunir el periodo de cotización de 180 días dentro de los cinco
años inmediatamente anteriores a la fecha de baja, acreditaba 39
días.
2. Que en fecha 25/08/2005 presenta reclamación previa
contra la denegación de su solicitud, alegando que una de las
empresas en las que se encontraba de alta en el momento de la baja,
SEGUR GESTIÓN E INSPECCIÓN, SL, había incumplido la obligación de darle de alta y cotizar durante el periodo de
15/06/2000 a 01/02/2004 en el que Ud. se encontraba prestando servicios para la misma. Adjunta, asimismo denuncia ante la
Inspección de Trabajo.
3. Que en la reclamación formulada no se acredita que hayan
variado los hechos que motivaron la resolución impugnada ni ha sido
desvirtuada la correcta aplicación de los fundamentos legales en que
aquella se basó.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Artículo 130.a) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social (BOE de 29/06/94).
No obstante haber sido desestimada su reclamación, le indicamos que de producirse alguna modificación en sus datos de cotización y alta como consecuencia de la actuación de la Inspección
de Trabajo, podrá presentar la documentación relativa a dicha
actuación para que, si procede, revisemos su expediente de incapacidad temporal.
Contra la presente resolución podrá interponer demanda ante el
Juzgado de lo Social, en el plazo de 30 días contados a partir del
siguiente a la fecha de su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (BOE del 11 de abril).

El director provincial, p.d., el secretario provincial, Virgilio J. Royo
García.

ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
2006/2962 – SECRETARIA

Anunci
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de
data 24 de febrer de 2006, ha acordat modificar les bases del III
Premi Diputació de Tarargona de TVs Locals i II Premi Diputació de
Tarragona a la creativitat Audiovisual any 2006, les quals van esser
publicades en el BOP de Tarragona núm. 54 de 6 de març de 2006,
quedant de la següent manera:
Modificar la base tercera, apartat primer de la convocatòria del
III Premi Diputació de Tarragona de Televisions Locals, any 2006 on
diu: premi a un programa informatiu o de divulgació de producció
pròpia digui premi a un programa informatiu, reportatge o documental de producció pròpia.
A la mateixa base, on diu premi a un programa d'entreteniment,
magazín o de ficció, de producció pròpia digui premi a un programa
d'entreteniment o de ficció, de producció pròpia.
Així mateix, pel que fa al II Premi Diputació de Tarragona a la
Creativitat Audiovisual, any 2006, a la base cinquena, punt tercer,
apartat d, on diu certificat d'estar al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i davant de la seguretat social i amb
l'agència estatal d'administració tributària (AEAT) digui declaració
jurada del sol·licitant conforme està al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la seguretat social.
Tarragona, 9 de març de 2006. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

2006/3059 – BASE - GESTIÓ D’INGRESSOS

Edicte
El Consell Rector de BASE - Gestió d'Ingressos, Organisme
Autònom de la Diputació de Tarragona, va aprovar, en data 27 de
febrer de 2006, els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que ha de regir el concurs públic per a
contractar els treballs de consultoria, implantació i assistència tècnica
d'una plataforma de gestió integral dels recursos locals i govern
electrònic per a BASE-Gestió d'Ingressos.
De conformitat amb allò que estableix l'art. 277 del text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, s'exposa al públic els
esmentats plecs pel termini de vint dies, a la secretaria de l'organisme autònom, perquè es puguin formular reclamacions, que seran
resoltes pel mateix òrgan de contractació. Així mateix s'anuncia el
concurs, si bé s'ajornarà, en el supòsit que es presentin reclamacions contra els plecs reguladors, el temps necessari per tal de
complir amb el termini mínim de cinquanta dos dies de presentació
de proposicions.

ANUNCI de BASE-Gestió d'Ingressos, Organisme Autònom de la
Diputació de Tarragona, sobre el concurs públic per a contractar
els treballs de consultoria, implantació i assistència tècnica d'una
plataforma de gestió integral dels recursos locals i govern
electrònic per a BASE-Gestió d'Ingressos.
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1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: BASE-Gestió d'Ingressos.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria - Unitat de
contractació
c) Número d'expedient: 05/2005/S-C
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: Contracte dels treballs de consultoria, implantació i assistència tècnica d'una plataforma de
gestió integral dels recursos locals i govern electrònic per a
BASE-Gestió d'Ingressos.
b) Descripció per lots i número: -.
c) Lloc d'execució: BASE-Gestió d'Ingressos.
d) Termini d'execució o data límit de lliurament (mesos): 24
mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 2.500.000,00 euros.
5. Garantia Provisional.
50.000, 00 euros.

davant del jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini
de 2 mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
11. Despeses anuncis.
A càrrec de l'adjudicatari.
12. Data de tramesa de l'anunci al Diari Oficial de la Unió
Europea. 7 de març de 2006.
13. Si s'escau, portal informàtic o pàgina web on constin les
informacions relatives a la convocatòria on es poden obtenir els
plecs: www.base.es
Tarragona, 13 de març de 2006. --- El secretari p.d, Javier
Bolinches Vizcaíno.

CONSELLS COMARCALS
2006/2930 – CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ

Edicte

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: BASE-Gestió d'Ingressos.
b) Domicili: Av. Lluís Companys, 12.
c) Localitat i codi postal: Tarragona 43005.
d) Telèfon: 977 25 34 00 - 977 25 34 02.
e) Telefax: 977 22 73 02.
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: 19 de
maig de 2006.

Aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà
de data 15 de desembre de 2005, la modificació de l'Ordenança
fiscal reguladora del preu públic per a l'ajuda tècnica en la redacció
de projectes i direcció d'obres, publicada en el BOPT núm. 19, de
24 de gener de 2006, en el diari de data de 20 de gener de 2006,
en el tauler d'anuncis del Consell i exposada al públic en el termini
de 30 dies sense que s'hagi presentat cap reclamació ni suggeriment,
s'eleva a definitiva i es procedeix a la seva publicació íntegra.

7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació, si s'escau: (grups, subgrups i categoria): -.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i
professional: s'indica a la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars.

ORDENANÇA REGULADORA NÚM. 12

8. Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 22 de maig de 2006 a les
13.00 hores.
b) Documentació que cal presentar: s'indica a la clàusula
desena del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: BASE-Gestió d'Ingressos.
1. Entitat: BASE-Gestió d'Ingressos.
2. Domicili: Av. Lluís Companys, 12.
3. Localitat i codi postal: Tarragona 43005.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir
l'oferta (concurs): 3 mesos.
e) Admissió de variants: no s'admeten.
f) Si s'escau, nombre previst (o nombre màxim i mínim) d'empreses a les quals es pretén invitar a presentar ofertes
(procediment restringit):-.
9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: BASE - Gestió d'Ingressos.
b) Domicili: Col·legi d'Advocats de Tarragona - Enric
d'Ossò,1 2n
c) Localitat: Tarragona.
d) Data: 26 de maig de 2006.
e) Hora: 12.00 hores.
10. Altres informacions.
RECURSOS: contra la present convocatòria, que és definitiva en
la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu

DEL PREU PÚBLIC PER L'AJUDA TÈCNICA EN LA REDACCIÓ
DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES
Article 1. Concepte.
D'acord amb l'article 36,1 b) de la Llei 7/1985, reguladora de
les bases de règim local, el Consell Comarcal de la Conca de
Barberà estableix com a forma de cooperació municipal, entre altres,
la redacció de projectes i documents tècnics i direccions d'obra per
obres de titularitat municipal.
De conformitat amb el que preveu l'art. 127 en relació amb el
41 ambdós del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
s'estableix el preu públic per la prestació del servei de redacció de
projectes i documents tècnics i direccions d'obres als ens locals de la
comarca de la Conca de Barberà.
Article 2. Obligats al pagament.
Constitueix l'obligació de pagar, la prestació d'ajuda d'assistència tècnica de redacció de projectes o direcció d'obres, per
part dels serveis tècnics del Consell Comarcal, tan propis com
contractats.
Estan obligats al pagament, els ajuntaments als quals s'hagi
concedit i prestat l'ajuda tècnica demanada.
Article 3. Quantia.
3.1. El preu públic per l'ajuda tècnica ve determinat pel tipus de
treball a realitzar, segons les taules corresponents del annex I, annex
II, annex III i annex IV.
3.2. Al preu públic resultant, se li aplica l'impost sobre el valor
afegit, al tipus vigent.
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3.3. Els preus públics abonats en els supòsits de memòria
valorada i avantprojecte es descomptaran quan es realitzi la fase
última, és a dir, el projecte definitiu o constructiu.
3.4. Els preus públics per les ajudes tècniques corresponents a la
redacció d'informes i actes de control i inspecció d'activitats, venen
determinats per la classificació de l'activitat i de document a realitzar,
segons la taula corresponent a l'annex III.
3.5. Els preus públics per a treballs de planejament urbanístic
venen determinats segons la taula corresponent a l'annex IV.

2005, i començaran a aplicar-se a partir del dia següent de la publicació de l'acord definitiu del Ple del Consell Comarcal en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.

Disposició transitòria
El preu públic de les ajudes tècniques concedides amb anterioritat
a l'entrada en vigor de la present norma reguladora s'ha de calcular
d'acord amb la norma que sigui més beneficiosa per a l'Ajuntament.
ANNEX

Article 4. Obligació de pagament.
4.1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquestes
normes neix quan es realitza qualsevol dels serveis especificats en
l'art. 1.
4.2. Un cop efectuada l'ajuda tècnica, el cap del Departament
Tècnic ha de practicar la liquidació del preu públic a pagar, la qual
s'ha de traslladar a la Intervenció per al seu cobrament reglamentari.
4.3. Si l'Ajuntament no fa efectiu el pagament del preu públic
segons la liquidació notificada en el termini establert, aquell es
cobrarà per la via de constrenyiment, prèvia certificació de
descobert, expedida per la tresoreria.
Article 5. Gestió.
5.1. L'ajuda tècnica es dóna als ens locals de la comarca,
sempre que s'acrediti que estan mancats de serveis tècnics propis,
tant si és amb personal de plantilla com contractats, amb especial
preferència per als municipis de menys de 500 habitants.
5.2. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha d'acordar
prestar l'ajuda tècnica sol·licitada, sempre que ho permetin els seus
mitjans tant personals com materials, tenint en compte el següent ordre
de prioritats:
5.2.a) Obres que desenvolupen plans elaborats pel Consell
Comarcal de la Conca de Barberà.
5.2.b) Obres incloses en el Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya.
5.2.c) Obres que, en el seu finançament, hi participi el Consell
Comarcal, la Diputació o la Generalitat.
5.3. Les peticions d'ajuda tècnica s'han de presentar en el
registre general del Consell Comarcal, indicant en la sol·licitud la
classe d'obra i si aquesta està inclosa en algun pla elaborat pel
Consell Comarcal de la Conca de Barberà, en el Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya, o en algun altre programa d'obres, o si té
subvenció de la Generalitat, Diputació o altres.
5.4. Les ajudes tècniques de redacció de projectes i direcció
d'obres es concedeixen per separat. És a dir, l'ajuda de redacció de
projecte no comporta la direcció d'obra. Per a concedir aquesta
última, cal nova petició de l'Ajuntament i nou acord del Consell
Comarcal.
5.5. Si el Consell Comarcal acorda la concessió de l'ajuda, es
comunicarà a l'Ajuntament i al Departament Tècnic del mateix Consell
Comarcal.
5.6. Les ajudes tècniques de redacció de projectes i direcció
d'obres s'encarreguen sempre al Departament Tècnic, sense determinar el Servei en concret que donarà l'ajuda tècnica.
5.7. El cap del Departament Tècnic distribueix els encàrrecs
d'ajudes tècniques entre els diversos serveis i seccions que el formen,
atenent a criteris d'especialització i organització.

Disposició addicional
1. Per a la redacció de cada projecte tècnic i avantprojecte es
lliuraran 5 exemplars en suport paper i una còpia en format digital
(CD, DVD, etc...)
2. A la finalització de la direcció d'obra es lliurarà a l'Ajuntament
una còpia en suport paper i una còpia en format digital del projecte
final d'obra.
Disposició final
Aquestes normes van ser aprovades inicialment pel Ple del
Consell Comarcal, en sessió realitzada el dia 15 de desembre de

I

El preu públic per l'ajuda tècnica ve determinat per la fórmula
següent:
PEM
P = -------------- x CR x CPob x CT
2
En la qual:
P
és el preu públic per l'ajuda tècnica, amb euros.
PEM és la base d'aplicació, que ve determinada pel pressupost
d'execució material del projecte.
CR
és el coeficient de reducció, que varia segons el pressupost
d'execució material, d'acord amb la taula A.
CPob És el coeficient, que varia segons la població del corresponent Ajuntament, d'acord amb la Taula C. La població
serà la de l'any en que es realitzi l'actuació.
CT
és el coeficient que varia segons el tipus de treball a
realitzar, d'acord amb la taula B.
Les obres objecte d'ajuda tècnica són les especificades en la
taula de l'annex II.
TAULA A: CÀLCUL DEL COEFICIENT DE REDUCCIÓ (Cr)
Núm.
Coeficient
d'ordre tram
Euros
de reducció
1
0.00
i
12.020,24
0,095
2
12.020,25
i
24.040,48
0,090
3
24.040,49
i
36.060,73
0,085
4
36.060,73
i
48.080,97
0,080
5
48.080,97
i
60.101,21
0,075
6
60.101,22
i
84.141,69
0,070
7
84.141,70
i
108.182,18
0,065
8
108.182,18
i
138.232,78
0,060
9
138.232,79
i
168.283,39
0,055
10
168.283,40
i
198.333,99
0,050
11
198.334,00
i
234.394,72
0,045
12
234.394,73
i
270.455,45
0,040
13
270.455,45
i
330.556,66
0,035
14
330.556,66
i
390.657,87
0,030
15
390.657,87
i
450.759,08
0,025
16
450.759,08
i
510.860,29
0,020
17
510.860,29
i
601.012,10
0,015
18
>601.012,11
0,010
TAULA B: TIPUS DE TREBALL (Coeficient CT)
Direcció d'obra.
Projecte tècnic.
Avantprojecte.
Memòria valorada o projecte reduït.
Divisió en fases d'un projecte ja redactat.
Actualització de preus.
Reformat o modificat d'un projecte
Reformat o modificat d'una memòria o avantprojecte
Estudi bàsic de seguretat i salut a l'obra.
Estudi de seguretat i salut a l'obra/ Pla de seguretat
Coordinació de seguretat i salut en fase de projecte
Coordinació de seguretat i salut en fase de l'execució
de l'obra
13. Aprovació de plans de seguretat i salut i el seu seguiment
14. Control de qualitat
15. Còpies de projectes (cada còpia)
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

1,00
1,00
0,35
0,35
0,25
0,10
0,50
0,40
0,15
0,30
0,30
0,30
0,25
0,25
0,10
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TAULA C: COEFICIENT SEGONS EL NOMBRE D'HABITANTS (CPob)
POBLACIÓ
CPob
De 0 a 100 habitants
0,25
De 101 a 200 habitants
0,30
De 201 a 400 habitants
0,35
De 401 a 800 habitants
0,40
De 801 a 1600 habitants
0,50
De 1601 a 2000 habitants
0,60
De 2001 a 3000 habitants
0,70
De 3001 a 4000 habitants
0,80
Superior a 4000 habitants
0,90
El preu públic, una vegada aplicat el coeficient, no serà inferior
als següents imports:
TIPUS DE TREBALL
TÈCNIC MIG
01. Direcció d'obra
600
02. Projecte tècnic
600
03. Avantprojecte
500
04. Memòria valorada o projecte reduït
175
05. Divisió en fases d'un projecte ja redactat. 300
06. Actualització de preus
100
07. Reformat o modificat d'un projecte
300
08. Reformat o modificat d'una memòria
valorada o avantprojecte
100
09. Estudi bàsic de seguretat i salut a l'obra 300
10. Estudi de seguretat i salut a l'obra/pla
de seguretat
400
11. Coordinació de seguretat i salut
en fase de projecte
100
12. Coordinació de seguretat i salut en
fase de l'execució de l'obra
200
13. Aprovació de plans de seguretat
i salut i el seu seguiment
100
14. Control de qualitat
100
15. Còpies de projectes (cada unitat)
150
ANNEX

TÈCNIC SUPERIOR
1.000
1.000
600
200
300
100
400
175
-------

TIPUS D'OBRES
24. Canals secundaris, sèquies, evacuació d'aigües.
25. Estructures metàl·liques o de formigó armat.
26. Edificis de serveis i/o equipaments d'obra nova.
ANNEX III
Treballs qualificats no previstos
El preu públic per el treball qualificat no previst en la taula B (Tipus
de treball) ve determinat per la fórmula següent:
P = Σ (Nhtec x Phtec)
En la qual:
Nhtec Nombre d'hores treballades per la realització del treball
per part del tècnic o tècnics.
Phtec Preu/hora dels tècnics que participen en la realització del
treball, segons Taula D.
TAULA D: PREU/HORA DEL TÈCNIC
TÈCNIC
Phtec (euros)
Auxiliar administratiu
10
Administratiu
12
Delineant
14
Enginyer tècnic
40
Arquitecte tècnic
40
Tècnic informàtic
40
Tècnic promoció econòmica
40
Arquitecte
45
Enginyer
50

---

ANNEX IV

--100
150

El preu públic a treballs de planejament urbanístic ve determinat
segons:
1. Modificacions puntuals:
1.1 Residencial
300 x CRp x S
1.2 No residencial
240 x CRp x S

II

TIPUS D'OBRES
01. Obres d'abric i d'atracada.
02. Obres de canalització i defensa de marges.
03. Assuts i recloses fixes i mòbils.
04. Basses i dipòsits d'aigua.
05. Tancaments, murs de revestiment i sosteniment.
06. Coberta de lleres amb llum.
07. Cobertes.
08. Instal·lacions elèctriques públiques.
09. Pistes i camps d'esports i similars.
10. Vies urbanes noves, reformes i ampliacions.
11. Camins i carreteres.
12. Senyalització en vies urbanes.
13. Aprofitament de residus sòlids.
14 Projecte de reforma d'edificació:
- Casa Ajuntament
- Escoles
- Equipaments culturals i socials
- Habitatges de titularitat municipal
- Equipaments esportius
15. Decoració interior i exterior d'edificis. Moblament.
16. Xarxa de clavegueres i sanejament.
17. Canals i túnels per a reg.
18. Depuració parcial d'aigua potable i aigües residuals.
19. Pavimentacions.
20. Dipòsits de formigó armat.
21. Depuració completa d'aigües potables i residuals.
22. Murs de formigó armat.
23. Xarxes de distribució d'aigua.

2. Plans especials i plans de millora urbana:
El càlcul dels honoraris es farà mitjançant la formula de l'apartat
1 d'aquest annex.
3. Polígons d'actuació urbanística
3.1 Residencial
75 x S x CRp x P
3.2 No residencial
70 x S x CRp x P
En la
S
CRp
P

qual:
és la superfície de l'àmbit en hectàrees.
és el coeficient de reducció de planejament.
percentatge per la redacció de documents.

Superfície en hectàrees (S)
Fins a 5 ha
De 6 a 25 ha
De 26 a 50 ha
De 51 a 100 ha
De 101 a 250 ha
De 251 a 500 ha
Més de 500 ha
Tipus de document
Memòria justificativa i annexes
Plànols d'informació
Plànols de projecte
Ordenances reguladores
Pla d'etapes
Estudi econòmic i financer
Assessorament tècnic en les al·legacions

Valor de CRp
16
14
12
10
7
5
4
Percentatge (p)
20
10
45
15
5
15
15
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4. L'import mínim per a qualsevol tipus de treball urbanístic a
realitzar serà de 300 euros.
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar des del dia següent
de la seva publicació.
Montblanc, 8 de març de 2006. --- El secretari, Xavier Salvadó i
Vives.

2006/2936 – CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ

Edicte
Havent transcorregut el termini d'exposició pública de la modificació de les bases que regulen la convocatòria pública d'ajuts per al
servei d'ajuda a domicili, any 2006, aprovades pel Ple del Consell
Comarcal en sessió realitzada el dia 2 de febrer de 2006 (BOPT
núm. 35, d'11 de febrer de 2006), sense que s'hagi presentat cap
reclamació ni suggeriment, s'eleven a definitives i es procedeix a la
seva publicació íntegra del text modificat que corresponen als punts
8 i 11 de les bases.
BASES QUE REGIRAN LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER
AL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI, ANY 2006
"8. Límits dels ajuts
Les hores subvencionades pel servei d'ajuda a domicili seran com
a màxim de 2 h. per dia, amb un preu/hora màxim de 15 euros/h.,
de dilluns a divendres, amb la data límit de 31 de desembre per a
cada exercici econòmic.
Quan el servei comporti el desplaçament de la treballadora
familiar o auxiliar de la llar, aquest es pagarà a un preu màxim de
0,25 euros/km. Aquest import es subvencionarà independentment
que el sol·licitant superi els barems econòmics establerts per ser beneficiari del servei d'ajuda a domicili. Només es podrà denegar aquest
ajut quan es justifiqui, per part dels professionals de serveis socials
d'atenció primària del Consell Comarcal, que el desplaçament al
municipi ja està suportat pel Consell Comarcal.
El límit total de les subvencions estarà determinat pel crèdit de la
partida del pressupost de la corporació per a cada exercici
econòmic.
11. Incompatibilitats
L'ajut per cobrir el cost del SAD és incompatible amb:
- La pensió de gran invalidesa i el PUA per atenció domiciliària."
Montblanc, 8 de març de 2006. --- El secretari, Xavier Salvadó i
Vives.

2006/2890 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Edicte
El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en sessió de
data 27-2-2006, ha acordat aprovar inicialment les Bases reguladores de la concessió, durant el 2006, de subvencions públiques per
al reequilibri territorial comarcal als Ajuntaments de la comarca que
no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació
a dotacions i inversions en infraestructures locals.
L'acord esmentat, juntament amb l'expedient de què porta causa,
se sotmeten a tràmit d'informació pública per termini de vint dies en
compliment del que es disposa a l'article 124 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de
13/6/1995. Si durant aquest termini no es presentessin reclamacions ni al·legacions, l'acord s'entendrà definitivament adoptat.
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Simultàniament, es publiquen en annex les Bases aprovades, i
s'obren les corresponents convocatòries si bé condicionat resolutòriament al resultat del tràmit d'informació pública.
Móra d'Ebre, 8 de març de 2006. --- El president, Josep Solé i
Arnal.

Bases reguladores de la concessió, durant el 2006, de subvencions
públiques per al reequilibri territorial comarcal als Ajuntaments de la
comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals
amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals.
Taula de contingut
Clàusula 1ª. Convocatòria.
Clàusula 2ª. Beneficiaris.
Clàusula 3ª. Objecte dels ajuts i limitació quantitativa.
Clàusula 4ª. Procediment.
Clàusula 5ª. Actuacions inversores que constitueixen operacions
d'IVA deduïble.
Clàusula 6ª. Execució de les actuacions.
Clàusula 7ª. Control de la subvenció i justificació del compliment
del seu objecte.
Clàusula 8ª. Modificació dels actes d'atorgament i reintegrament de l'ajut.
Clàusula 9ª. Dret supletori.
Clàusula 1ª. Convocatòria.
El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en atenció al desequilibri territorial que dins la comarca provoquen les subvencions estatals
amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, obre
convocatòria per concedir, durant l'exercici de 2006, ajuts als ajuntaments que no poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions.
Clàusula 2ª. Beneficiaris.
Poden ser beneficiaris de la present convocatòria els municipis de
la comarca de la Ribera d'Ebre que no poden ser beneficiaris de les
subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures derivades de l'aplicació dels plans d'emergència nuclear.
Clàusula 3ª. Objecte dels ajuts i limitació quantitativa.
1.Poden ésser objecte d'ajut els projectes d'inversió que els ajuntaments dels municipis esmentats executin o hagin executat durant
l'exercici de 2006.
2. L'import màxim de l'ajut o els ajuts és, per l'any 2006, de
15.000,00 euros per municipi.
3. En cap cas, però, la concessió d'aquests ajuts podrà suposar
que el coeficient de finançament extern de l'actuació de què es tracti
superi la unitat. Es consideren fonts de finançament extern, a aquests
efectes:
a) Les contribucions especials.
b) Qualsevol altre ajut o subvenció rebut per a la mateixa finalitat.
Clàusula 4ª. Procediment.
1. El procediment per a l'atorgament de les subvencions regulades a les presents bases s'iniciarà a sol·licitud dels interessats
d'acord amb allò que es disposa a l'article 70 de la Llei 30/1992,
de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. Les sol·licituds s'adreçaran a la Presidència del Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre, en qualsevol de les formes previstes a
l'article 38.4 de la Llei esmentada, fins al 30/06/2006.
3. La sol·licitud anirà acompanyada en tots els casos d'una declaració, signada per l'interventor de fons municipal, que expressi si
l'ajuntament, en relació a l'IVA de l'actuació, és o no consumidor final,
als efectes del que es disposa a la clàusula següent; certificat expedit
per l'entitat corresponent de trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries i de la seguretat social i, finalment, fitxa de finançament
de l'actuació signada per l'Interventor de l'entitat.
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S'adjuntarà, a més:
- Quan es tracti d'actuacions no executades i amb despesa
encara no disposada, en què hom pretén comptar, justament,
amb el finançament extern que aquestes subvencions constitueixen:
- Projecte tècnic o memòria valorada que pugui ésser considerada documentació tècnica suficient per a l'execució de
l'obra, d'acord amb allò que es determina als articles 56, i
121 a 124 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16/6/2000, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, i 24 a 35 del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat
per Decret 179/1995, de 13/6/1995, o en el seu cas,
per a l'execució del subministrament d'immobilitzat. Si es
tractés d'execució d'obres per administració, per determinar
el pressupost total de l'actuació s'estarà al que disposen els
articles 131 i 179 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, i 27.3 del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat
per Decret 179/1995, de 13/6/1995.
- Memòria comprensiva del finançament de l'actuació, amb
indicació del coeficient inicialment previst per a cadascuna
de les fonts de finançament extern.
- Quan es tracti d'actuacions ja executades:
- Certificat comprensiu del finançament consolidat de l'actuació amb indicació del conjunt d'obligacions reconegudes,
dels drets liquidats per cada font de finançament extern, i del
coeficient de finançament que cadascun d'aquests drets
liquidats suposa.
- Còpia fefaent de l'acta de recepció de l'obra, o de l'acte
equivalent formal i positiu de recepció i conformitat a què es
refereix l'article 110 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16/6/2000, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques. Si es tractés
d'obres executades per administració, s'aportarà en canvi
acta de reconeixement i comprovació redactada per tècnic
diferent del que hagi dirigit l'execució de les obres, d'acord
amb el que prescriu el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques aprovat per Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
4. La Comissió de Govern Comarcal, a la vista de les sol·licituds
presentades, resoldrà els expedients individuals de cada ajuntament.
5. El termini màxim per resoldre les sol·licituds és de tres mesos
comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud al Registre
General del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi emès resolució expressa, la
sol·licitud s'entendrà desestimada.
Clàusula 5ª. Actuacions inversores que constitueixen operacions
d'IVA deduïble.
Quan l'actuació inversora subvencionada, subjecta a l'IVA i no
exempta, constitueixi per a l'ajuntament una operació d'IVA deduïble,
es considerarà a tots els efectes que el cost que l'actuació té per a
l'ajuntament, és únicament i exclusiva l'import de la base imposable.
Clàusula 6ª. Execució de les actuacions.
1. Els canvis de destinació de les subvencions i les modificacions
substancials de projectes subvencionats han de ser expressament
autoritzats per la Comissió de Govern Comarcal. A aquests efectes,
els ajuntaments beneficiaris presentaran, conjuntament amb la
sol·licitud, la documentació complementària de substitució a què es
refereix la clàusula anterior.
2. Els ens beneficiaris són obligats a justificar el compliment de
l'objecte de la subvenció, d'acord amb el que es determina a la
següent clàusula, abans de l'1/12/2006.
Clàusula 7ª. Control de la subvenció i justificació del compliment
del seu objecte.

1. Per poder accedir al cobrament dels ajuts els ajuntaments
beneficiaris, un cop executada l'actuació inversora de què es tracti,
són obligats a presentar al consell comarcal la documentació justificativa que es determina a la present clàusula.
2. Es considerarà documentació justificativa suficient, als efectes
del que es disposa al punt anterior:
a) La/les certificació/ns d'obres signada/es per tècnic
competent.
b) Si s'escau, còpia fefaent de les factures corresponents a
l'actuació realitzada.
En qualsevol dels dos casos s'haurà d'adjuntar certificat d'aprovació de la documentació justificativa per part de l'òrgan competent
de l'ajuntament.
3. Les subvencions atorgades a projectes inversors no executats a
la data de sol·licitud, d'acord amb el que es determina a la clàusula
4.3, hauran de presentar, a més, la documentació que aquella
clàusula exigeix per a la presentació de sol·licitud d'ajut per a actuacions ja executades.
Clàusula 8ª. Modificació dels actes d'atorgament i reintegrament
de l'ajut.
Procedirà la incoació d'expedient per a modificar els actes d'atorgament i declarar el deure de reintegrament total o parcial de l'ajut:
a) Per incompliment de les obligacions de justificació imposades
al beneficiari.
b) Quan s'hagi obtingut la subvenció sense reunir les condicions
requerides.
c) Per incompliment de la finalitat per a què va ésser concedida
la subvenció.
d) Quan es donin els supòsits previstos a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
Clàusula 9ª. Dret supletori.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera
expressa, serà d'aplicació el que es disposa als articles 240 a 242
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 118 a 129
del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per
Decret 179/1995, de 13/6/1995, i 8 i concordants de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i també, al
RD 2225/93, de 17/12/93, pel qual s'aprova el Reglament de
procediment per a la concessió de subvenciones públiques.

AJUNTAMENTS
2006/2867 – AJUNTAMENT D’ALBINYANA

Anunci
Aprovat pel Ple de la corporació, en sessió de data 3 de març
de 2006, el plec de clàusules administratives que han de regir el
concurs per l'adjudicació d'una llicència per a la prestació del servei
al públic de transport urbà i interurbà de viatgers discrecional amb
vehicles fins a nou places, s'exposa al públic durant un termini de vint
dies hàbils comptats a partir del següent al de la inserció d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per tal que
puguin presentar-se reclamacions.
Simultàniament s'anuncia concurs si bé l'adjudicació s'ajornarà,
quan resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions
contra el Plec de clàusules, que es transcriu a continuació:
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A L'ADJUDICACIÓ
MITJANÇANT CONCURS D'UNA LLICÈNCIA D'AUTO-TAXI PER AL
SERVEI DE TRANSPORT URBÀ I INTERURBÀ DE VIATGERS DISCRECIONAL AMB VEHICLES FINS A NOU PLACES
PRIMERA. L'objecte de la present convocatòria és l'adjudicació
pel procediment de concurs obert d'una llicència de transport per a
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vehicles amb una capacitat de fins nou places, inclosa la persona
que condueix, que s'efectua per compte d'altri mitjançant el
pagament d'un preu, així com les corresponents autoritzacions que
habiliten per a la prestació de serveis públics interurbans.
SEGONA. Els sol·licitants de la llicència hauran d'acreditar les
següents condicions:
Ser persona física o jurídica, en forma de societat mercantil,
societat laboral o cooperativa de treball associat.
Acreditar la titularitat del vehicle en règim de propietat, lloguer,
arrendament financer, rènting o un altre règim admès per la normativa
vigent.
Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal,
laboral i social, incloses les relatives a les condicions del centre de
treball, establerts per la legislació vigent.
Tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguin
ocasionar en el transcurs del servei, en els termes establerts en la
normativa vigent.
Tenir el permís de conducció classe B2 o de la classe B amb l'autorització corresponent(BTP), expedit per la Prefectura de Trànsit.
No patir cap malaltia infecto-contagiosa o impediment físic que
impossibiliti o dificulti el normal exercici de la professió.
Condició específica: compromís d'aportar un vehicle de fins a 9
places de capacitat , adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
i amb una antiguitat màxima, des de la primera matriculació, de dos
anys.
TERCERA. Tots els interessats en presentar sol·licitud per a l'adjudicació al seu favor d'una llicència de transport de viatgers amb un
nombre de places no inferior a nou, inclosa la del conductor, hauran
de presentar instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, en
el termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
La sol·licitud es presentarà acompanyada de la següent documentació :
a) Sol·licitud on es detallin les condicions personals i professionals que reuneix el sol·licitant que es valoraran d'acord amb allò
que s'estableix a la Base quarta. Les condicions personals i professionals hauran d'ésser acreditades fefaentment mitjançant els documents originals o còpies compulsades que acreditin aquelles condicions.
b) Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant.
c) Fotocòpia compulsada del carnet de conduir classe B2 o BTP
o altre de categoria superior.
d) Justificants, originals o còpia compulsada, de la seva antiguitat
en la inscripció i cotització a la Seguretat Social, en el cas de
conductors assalariats. En el cas de fills de titulars, alta i cotitzacions
en el règim d'autònoms. Cas de no poder gaudir a temps d'aquesta
documentació compromís d'aportar-los en el termini d'un mes , si en
resultés l'adjudicatari.
e) Certificat mèdic a on s'acrediti no patir cap defecte físic o
psíquic que impossibiliti per l'exercici de l'activitat.
QUARTA. Els mèrits al·legats es valoraran amb referència a la
data de tancament del termini de presentació de sol·licituds, de
conformitat amb el barem següent:
a) Ser resident al municipi d'Albinyana amb una antiguitat mínima
d'un any, condició que s'acreditarà mitjançant l'aportació del corresponent certificat: 2 punts.
b) Característiques del vehicle amb el que es pretén prestar el
servei, l'antiguitat, estat de conservació, confort que ofereix, etc..,
màxim 2 punts.
c) Per dedicació acreditada en la professió de conductor de transports de servei públic: un punt per cada any fins un màxim de 2
punts.
d) Altres mèrits a al·legar que seran valorats discrecionalment, fins
a un màxim d'un punt.
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CINQUENA. Un cop finalitzat el termini de presentació
d'instàncies, la Presidència de la corporació , aprovarà la llista provisional d'admesos que es comunicarà als interessats, per tal que
puguin formular al·legacions en el termini de 15 dies. En el cas que
no existeixin reclamacions, l'esmentada llista s'entendrà definitivament
aprovada.
En l'esmentada resolució, s'indicarà el nom dels membres titulars
i suplents del tribunal, fixant la data i hora en que es reunirà per la
seva constitució, i la valoració dels mèrits al·legats.
Un cop iniciades aquesta primera sessió, la resta d'acords i
propostes del tribunal seran exposats al tauler d'edictes de la corporació .
SISENA. El tribunal qualificador per la valoració continguda en la
base quarta, estarà constituït pels següents membres :
President: l'alcalde, Joaquim Nin Borreda
Secretari: Josep Gomis Nin
Vocals: el regidor de serveis, Francisco Cohard Ordoñez
El regidor de Mobilitat: Pedro Melero Esteve
L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ajustarà al que
preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència
d'almenys la meitat dels seus membres, titulars o suplents, indistintament. Les seves decisions es prendran per majoria de vots
presents.
SETENA. El Tribunal, una vegada realitzada la valoració a que
fa referència la base quarta, farà públic un llistat ordenat amb les
puntuacions finals atorgades als sol·licitants, elevant proposta a la
Junta de Govern Local per l'atorgament de la llicència al sol·licitant
que hagi obtingut major puntuació.
VUITENA. L'adjudicatari de la llicència està obligat a prestar el
servei amb el vehicle corresponent, en el termini de seixanta dies
naturals, comptats des de la data de la concessió de la llicència,
l'adscripció del vehicle corresponent que haurà de tenir una antiguitat
inferior a dos anys, la qual cosa ho acreditarà presentant el permís
de circulació i la targeta d'inspecció tècnica, així com; satisfer la taxa
per la concessió de Llicències d'autotaxis i, satisfer els preus dels
anuncis inserits en el BOPT en relació a la celebració d'aquest
concurs i a la seva adjudicació.
L'adjudicatari de la llicència haurà de tramitar l'autorització de
transport interurbà davant del servei de Ports i Transports de
Tarragona.
En el cas de que el candidat proposat no realitzi aquests tràmits
en el termini establert, el concurs es resoldrà favorablement a favor
del segon candidat segons l'ordre de puntuació obtinguda en el
concurs; i en defecte d'altres candidats es procedirà a declarar desert
el concurs.
NOVENA. La llicència que s'atorgui com a conseqüència de
l'aplicació d'aquestes bases, s'entén subjecta a la resta de normativa
municipal, autonòmica i estatal que regula les llicències actualment en
vigor. La llicència en cap cas podrà ser objecte de cessió ni transmissió de cap tipus, sense l'autorització municipal, procedint-se a
valorar el compliment del plec de clàusules i la convocatòria si
s'escau, d'un nou concurs.
DESENA. En tot allò que no estigui expressament regulat per les
disposicions de les presents bases, s'aplicarà el Reglament nacional
dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers,
així com la normativa autonòmica d'aplicació i demés normativa
vigent.
La qual cosa es fa pública als efectes de la convocatòria per l'adjudicació de la llicència indicada.
Albinyana, 6 de març de 2006. --- L'alcalde, Quim Nin Borreda.
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2006/2931 – AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR

Data límit d'obtenció de documents i informació: la fixada com a
límit per a la presentació d'ofertes.

Edicte
L'alcalde, mitjançant Decret núm. 098 de 07/03/2006, ha
acordat aprovar inicialment el projecte tècnic de l'obra Modificació
del projecte d'accés i aparcament a la platja de l'Estany Tort, redactat
per l'enginyer de CCiP Sr. Jordi Galofré Saumell.
En compliment dels articles 235 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 37 i 38 del Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals aprovat per decret 179/1995, de
13/6/1995, s'exposa el projecte al públic per un període de trenta
dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació del
present edicte. Durant aquest període el projecte podrà ésser
examinat i es podran presentar les reclamacions que s'estimin oportunes. Cas de no presentar-se, l'acord s'entendrà definitivament
adoptat.
L'Ametlla de Mar, 8 de març de 2006. --- L'alcalde, Andreu Martí
i Garcia.

Requisits del contractista: els que figuren a la clàusula catorzena
del plecs de condicions.
Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: vint dies hàbils des de la darrera
publicació al BOPT o al DOGC.
b) Documentació a presentar: la que figura a la clàusula
catorzena del plec de clàusules.
c) Lloc de presentació: Departament de Secretaria
d) Entitat: Ajuntament de l'Arboç
e) Domicili: carrer Major, 26
f) Localitat i codi postal: l'Arboç - 43720
Obertura d'ofertes econòmiques:
a) Entitat: Ajuntament de l'Arboç
b) Domicili: carrer Major, 26
c) Localitat: l'Arboç
d) Data: primer dijous hàbil després de la finalització del termini
de presentació de proposicions.
e) Hora: 18h.

2006/3061-U – AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ

Edicte
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 9 de març
de 2006, ha declarat desert el concurs per l'adjudicació del contracte
per gestió indirecta del servei de neteja viària al terme municipal de
l'Arboç. En la mateixa data, la Junta de Govern Local ha aprovat un
nou plec de clàusules administratives que haurà de regular la adjudicació del contracte per gestió indirecta del servei de neteja viària;
quedant exposat al públic l'esmentat plec per un termini de vint dies
hàbils, als efectes d'examen i reclamació.
Simultàniament i d'acord amb allò que estableix l'article 122 i
123 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, i altres normes concordants, s'anuncia la licitació obrint-se un termini de vint dies hàbils per
a la presentació de propostes, si bé la licitació s'ajornarà el que
calgui fins la resolució de les reclamacions o al·legacions que puguin
formular-se contra el plec de clàusules administratives i prescripcions
tècniques .
LICITACIÓ

Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de l'Arboç
b) Dependència: Secretaria
c) Núm. Expedient: 860/05
Objecte del contracte.
Prestació del servei de neteja viària en règim d'arrendament
Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs
Tipus de la licitació: 89.500,00 euros IVA inclòs, xifrà màxima a
la que hauran d'ajustar-se o millorar les proposicions econòmiques
dels oferents.
Obtenció de documentació i informació:
Entitat: Ajuntament de L'Arboç.
Domicili: C/ Major núm. 26.
Localitat i codi postal: L'Arboç 43720
Telèfon: 977 67 00 83
Telefax: 977 67 02 57

Despeses i impostos: seran a càrrec del contractista adjudicatari
els anuncis, despeses i els tributs que s'originin en la licitació,
execució i formalització del contracte.
L'Arboç, 13 de març de 2006. --- L’alcalde accidental, Joan Plana
i Pons.

2006/2928 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte
Transcorregut el termini d'exposició al públic de l'ordenança municipal de Convivencia i us dels espais publics del municipi de Calafell
aprovada definitivament pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària
de data 7 de març de 2006, publicat inicialment al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona el dia 11 de gener de 2006, nº 8,
havent-se presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments, l'esmentat acord s'eleva a definitiu.
Transcorregut el termini al qual fan referència els arts 65,2 i 70
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d'abril, es procedeix a
la publicació del text íntegre.
Contra els mateixos, que esgoten la via administrativa, podreu
interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, davant
la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, d'acord amb els articles 10.1.a), 14, 25 i 46 de la Llei
de la jurisdicció contenciosa administrativa, 107.3 de la Llei
30/1992.
Això sense perjudici de qualsevol altre recurs que cregueu oportú.

Ordenança general de convivència ciutadana
i ús dels espais públics de Calafell
Títol preliminar
Disposicions generals
Article 1 (Objecte)
1. Aquesta Ordenança estableix les normes fonamentals relatives
a la convivència ciutadana i a l'ús dels espais públics en el municipi
de Calafell, tot assumint la promoció d'una convivència cívica regida
pels principis de respecte mutu i tolerància, sense perjudici dels drets
i obligacions derivats de la resta de l'ordenament jurídic i, en parti-
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cular, de la resta de reglaments municipals en allò que no siguin modificats per aquest.
2. Pel que fa als principis generals recollits en aquest títol,
aquesta Ordenança serà d'aplicació general en l'activitat dels poders
públics municipals i de les persones que actuïn en el seu nom.
Article 2 (Àmbit d'aplicació)
1. Aquesta Ordenança s'aplicarà dintre dels límits del terme municipal de Calafell, sense més excepcions que les que ella mateixa
prevegi o aquelles que derivin de normes de rang superior. 2. Els
drets i deures recollits en aquesta Ordenança s'atribueixen als
ciutadans i ciutadanes de Calafell aixi com empreses que operen en
el municipi, entenent com a tals, aquelles persones que estiguin empadronades en el seu terme municipal així com els propietaris d'habitatges. Així mateix, s'atribuiran a totes aquelles persones que es trobin
en el municipi durant el temps que hi romanguin, sempre que no es
tracti d'un dret o deure que, per la seva naturalesa, només hagi de
correspondre a aquells ciutadans i ciutadanes.
Article 3 (Tolerància i respecte mutu)
1. El municipi de Calafell assumeix com a propi el valor de la
tolerància, la qual constituirà un principi fonamental en l'actuació dels
poders públics municipals.
2. L'Ajuntament:
a) Promourà el respecte mutu i la tolerància entre la ciutadania a través de polítiques actives per tal d'aconseguir i
mantenir un clima de convivència cívica coherent amb els
principis d'aquesta Ordenança i els valors constitucionals.
b) Difondrà, amb l'objectiu de promoure la convivència
ciutadana, el contingut d'aquesta Ordenança a través de
mitjans eficaços que permetin tant el compliment d'allò que
s'hi disposa com la promoció dels valors que la informen.
c) Vetllarà per l'educació cívica dels ciutadans i ciutadanes
de Calafell, particularment, en l'àmbit escolar i educatiu,
tot promovent els valors i principis de convivència que es
recullen en aquesta Ordenança.
3. Els ciutadans i ciutadanes evitaran tota conducta que posi en
perill la convivència o que expressi una manca de respecte cap als
altres, així com aquelles que contribueixin al deteriorament de la
ciutat.
4. En la interpretació de les infraccions previstes en aquesta
Ordenança i, en general, de les previstes en qualsevol norma municipal, es tindrà sempre en compte en la determinació de la sanció fins
a quin punt s'han vulnerat els principis que estableix el paràgraf
anterior.
Article 4 (Llibertat)
1. Tota persona té el dret d'actuar amb llibertat. Només es
limitarà aquest dret en cas que el seu ús dificulti o impedeixi l'exercici
dels drets dels altres o sigui contrari a la dignitat de les persones.
2. Les disposicions limitadores de la llibertat que es recullen en
aquesta Ordenança i en la resta de la normativa municipal s'interpretaran de forma restrictiva.
Article 5 (Accés als serveis i els béns públics)
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de fer ús dels serveis
públics municipals en les condicions que determini l'ordenament
jurídic. L'Ajuntament vetllarà per l'eliminació dels obstacles que puguin
impedir l'exercici d'aquest dret en condicions d'igualtat.
2. Els béns públics municipals han de poder ser aprofitats per la
ciutadania. L'Ajuntament en facilitarà l'accés i el gaudi sempre que
això sigui possible, eliminant per això les barreres urbanístiques,
arquitectòniques i de comunicació que ho dificultin.
Article 6 (Integritat de les persones i els béns)
1. Tothom té el dret que es respecti la seva integritat i la dels seus
béns. 2. L'Ajuntament garantirà el dret recollit en l'article anterior i
perseguirà, de conformitat amb la legislació aplicable, les conductes
que el violin. Així mateix, col·laborarà amb les altres administracions
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per protegir-lo en l'àmbit del terme municipal i promourà una política
coordinada de seguretat.
3. La Policia Local vetllarà per la seguretat ciutadana i l'ordre
públic en el municipi, la utilització dels espais públics de conformitat
amb aquesta Ordenança, particularment en l'ordenació i la regulació
del trànsit, i exercirà les funcions de policia administrativa i judicial
d'acord amb el que prevegi la llei.
Article 7 (Inspecció i comprovació municipal).
1. El personal tècnic municipal segons les seves atribucions o el
que designi l'alcaldia singularment podrà realitzar en tot moment totes
les inspeccions que s'estimin necessàries per comprovar el compliment
del que disposa aquesta Ordenança i les disposicions legals i reglamentàries que regulin els diferents àmbits de l'actuació municipal.
El personal tècnic efectuarà la comprovació de les activitats, les
instal·lacions i les obres mitjançant el reconeixement d'aquestes. Els
titulars d'aquestes i totes les persones afectades hauran de facilitar les
tasques d'inspecció municipal.
2. Si de resultes de la inspecció es produeixin fets que representin
amenaça de pertorbació greu de la convivència ciutadana o de l'ús
dels espais públics, cautelarment, es podrà ordenar el cessament
immediat del funcionament de l'activitat, sense que aquest cessament
pugui tenir mai caràcter sancionador.
3. Constitueixen infraccions greus:
a) La negativa o la resistència a facilitar la labor inspectora o
de vigilància de l'Administració.
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar
la informació que demanin les autoritats competents o els
seus agents, per complir les seves funcions, i subministrar
informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o
que indueixi a error, explícitament o implícitament.

Títol primer
Ordenació de l'ús i la preservació dels espais públics
Capítol I
Definició i identificació dels espais públics
Article 8 (Definició d'espai públic)
1. Als efectes de l'aplicació de la present Ordenança, es consideraran espais públics les avingudes, carrers, places, parcs, jardins,
ponts i fonts així com els camins públics reconeguts situats al terme
municipal de Calafell.
2. També serà d'aplicació el que s'estableix en aquest títol als
passatges interiors d'accés o ús col·lectiu, als vehicles destinats al
transport públic, vehicles municipals i als espais oberts del terme municipal subjectes a servitud de pas de persones i vehicles.
3. Qualsevol espai del terme municipal anàleg als esmentats en
els apartats anteriors tindrà també la consideració d'espai públic als
efectes d'aquesta Ordenança quan estigui obert al pas o a l'estada
de persones o vehicles, tant si ho està permanentment com si ho està
només en casos específics.
4. La consideració d'un espai com a públic no impedirà que,
atenent a circumstàncies relatives a l'ordenació del seu ús, particularment, pel que fa a la seguretat o a la higiene, s'hi puguin establir
limitacions a l'accés.
Article 9 (Identificació dels espais públics)
1. Cada espai públic que, per la seva naturalesa, hagi de tenir
un nom propi s'ha d'identificar amb una denominació que no coincideixi amb la de cap altre.
2. La denominació dels espais públics es farà d'ofici o a petició
dels particulars
3. La retolació que identifiqui els espais públics ha de ser ben
visible.
4.Tant la retolació com la numeració hauran de tenir unes característiques tals que facilitin perfectament la seva localització,
mitjançant un bon contrast del rètol amb el parament en què s'instal·li,
i facilitar la lectura amb una tipografia clara de bon contrast figura-
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fons, i, finalment, amb un tamany que garanteixi adientment la seva
visibilitat a llarga distància.
Article 10 (Numeració)
1. El rètol del número que identifiqui cada adreça en la via
pública l'ha de col·locar el propietari corresponent en un lloc ben
visible, seguint les indicacions o els requisits que fixi l'Ajuntament, i
s'ha de conservar, en tot moment, en bon estat.
2. En el cas d'edificis de nova construcció, la col·locació dels
rètols identificadors de la numeració corresponent a l'immoble en la
via pública és a càrrec del promotor.
3. La inexistència en una finca determinada del rètol amb el
número corresponent o la discordança del que hi ha instal·lat amb la
numeració oficial vigent donaran lloc a la col·locació d'un indicador
amb la numeració correcta per part dels serveis municipals a càrrec
del propietari de l'immoble.
4. Quan en un solar numerat s'aixequin dues o més cases o quan
de la demolició d'una casa en sorgeixin dues o més, es conservarà
l'antic número, amb l'afegit d'una lletra majúscula seguint l'ordre
alfabètic per a cadascuna de les finques que ocupen l'espai corresponent a l'antic número. La modificació s'anotarà als registres oberts
a la secció corresponent.
5.Quan de dos o més solars numerats o de la demolició de dues
o més cases en resulti l'edificació d'una de sola, s'hi posaran els
antics números, els uns a continuació dels altres i separats per un
guionet.

Capítol II Activitats que afecten a la configuració dels espais públics
Secció primera: Manteniment i conservació de les edificacions
Article 11 (Condicions de seguretat, salubritat i conservació)
1. Els propietaris d'immobles o, subsidiàriament, els usuaris tenen
l'obligació de mantenir-los en les condicions adequades de seguretat,
de salubritat i de conservació. 2. Les edificacions hauran de mantenirse, en els seus tancaments i cobertes, estanques al pas de l'aigua;
comptar amb la protecció de la seva estructura davant l'acció del foc,
i mantenir en bon estat els elements de protecció contra caigudes i
accidents. Els elements de la seva estructura hauran de conservar-se
defensant-los dels efectes de la corrosió i d'agents agressius, així com
de les filtracions que puguin lesionar els fonaments. Igualment, hauran
de conservar-se els materials de revestiment de les façanes, de
manera que no causin risc a les persones i als béns.
3. Les xarxes de servei hauran de mantenir-se en bon estat, de
manera que es garanteixi la seva aptitud per a l'ús. Es mantindran tant
l'edifici com els espais lliures en unes condicions de neteja que impedeixin la presència d'animals que puguin ser causa d'infeccions o
perill per a les persones. Es conservaran en bon estat de funcionament
els elements de reducció i control d'emissions de fums, partícules i
sorolls.
Article 12 (Preservació de les edificacions)
1. L'obligació de manteniment i conservació inclou: les façanes,
els terrats i les cobertes, les parets mitgeres descobertes, els rètols i la
numeració de carrers, la identificació comercial, els accessos, els
espais lliures o enjardinats i les instal·lacions complementàries dels
immobles, com també els portals profunds que es deixen veure a
través de reixes o des de la façana, i, en general, totes les parts dels
immobles que siguin visibles des de la via pública.
2. Els propietaris estan obligats, de forma permanent i immediata,
a realitzar els treballs de manteniment, neteja, arrebossat, pintura o
revestiment, quan siguin necessaris per motius de seguretat, salubritat
o conservació.
3. Els propietaris també tenen l'obligació de mantenir netes xemeneies, dipòsits, celoberts, conduccions d'aigua, gas i electricitat,
desguassos, parallamps, antenes de televisió i qualsevol altra
instal·lació complementària dels immobles. I garantir que plantes o
arbres de la seva propietat no envaeixin la via pública, amb els riscos
que pot comportar pels vianants. Tampoc no es podrà instal·lar
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elements ornamentals, veles o mobiliari que envaeixi les voreres ni
zones de pas de vianants.
4. L'Ajuntament podrà requerir els propietaris perquè duguin a
terme les obres, la neteja o les actuacions de conservacions
necessàries o aquelles que calguin per reparar el mal estat observat
en una finca o immoble.
5. Quan les circumstàncies ho aconsellin i per obtenir millores
d'interès general, l'Ajuntament pot efectuar les obres i les operacions
de conservació o de neteja a què es refereix aquest article, repercutint-ne el cost als propietaris en tot allò que es refereixi al deure de
conservació que els correspon.
6. L'incompliment per part dels propietaris de les obligacions
recollides en aquest article tindrà la consideració de falta greu, llevat
dels casos en què s'hagi generat una situació de perill, en què es
considerarà falta molt greu.

Secció segona: Obres, conduccions i canalitzacions
Article 13 (Obres en els espais públics)
1. La realització de qualsevol obra en els espais públics requerirà
una autorització municipal prèvia en la qual es fixaran els dies, els
horaris i les condicions a les quals obligatòriament es trobaran
subjectes els sol·licitants, de conformitat amb el condicionat del
Departament d'Urbanisme.
2. La realització d'obres en un espai públic pot justificar una limitació total o parcial de la circulació rodada o de vianants, que, en
qualsevol cas, haurà de senyalitzar-se oportunament, seguint les
instruccions de conformitat amb l'informe emes per la Policia Local i
fent-ne constar el motiu.
3. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article
tindrà la consideració de falta greu, llevat dels casos en què s'hagi
generat una situació de perill, en què es considerarà falta molt greu.
4. La realització d'obres en el perímetre de l'illa de vianants de
Calafell platja es regularà de conformitat amb l'article 16 de l'ordenança municipal de l'Illa de Vianants.
5. La realització d'obres en un espai públic serà de dilluns a
divendres excepte festius l'horari de treball ha d'estar comprès entre
les 8 i les 19 hores. Només en casos especials, que per la seva
gravetat o urgència així ho requereixin, podrà variar-se aquest horari
amb prèvia sol·licitud a l'Ajuntament, el qual determinarà els nous
horaris
Article 14 (Preservació dels espais públics en cas de realització
d'obres)
1. Per evitar la brutícia i per raons de seguretat, els qui facin
obres als espais públics les han de protegir mitjançant la col·locació
d'elements adequats al voltant dels enderrocs, les terres i la resta de
materials sobrants de l'obra, de manera que s'impedeixi l'escampada
i l'abocament d'aquests materials fora de la zona estrictament
afectada pels treballs, d'acord amb l'autorització municipal corresponent.
2. Les superfícies immediates als treballs de rases, de canalitzacions i de connexions que es duguin a terme en un espai públic s'han
de mantenir sempre netes i lliures de tota mena de materials residuals.
En aquest cas, les terres extretes s'hauran de protegir, en tot cas,
d'acord amb el que disposa el paràgraf anterior.
3. Quan es realitzin obres en espais públics o confrontants, s'hi
hauran d'instal·lar tanques, elements de protecció i senyalització
adequats també a les persones amb discapacitats, així com tubs per
carregar i descarregar els materials i els productes d'enderroc, els
quals hauran de reunir les condicions necessàries per impedir que
s'embrutin els espais públics, que es generi pols en excés, que es
produeixin danys a persones o coses, o, en general, que es
produeixin molèsties a tercers. En finalitzar les obres s'hauran de
reposar els elements afectats o deteriorats, d'acord amb les indicacions dels tècnics municipals, així com netejar els espais utilitzats.
4. Els vehicles destinats als treballs de construcció han de complir
les prescripcions que s'estableixen en aquesta Ordenança sobre trans-
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ports i abocaments de terres i runes i hauran de circular amb la
preceptiva protecció. A més, hauran d'evitar deixar rastres de les
roderes en els espais públics, els quals, en cas de ser inevitables,
hauran de ser netejats o reparats de manera immediata.
5. L'incompliment de les obligacions consignades en els paràgrafs anteriors serà considerat falta lleu.
Article 15 (Aplicació de la normativa d'edificació i circulació)
1. El transport, la càrrega i la descàrrega de qualsevol material
que sigui susceptible d'embrutar a la via pública, amb independència
del que prescriuen els articles precedents, han de subjectar-se a allò
que s'estableix a les normatives d'ordenació de l'edificació, de circulació i l'ordenança de Circulacio.
2. Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de productes contenidors, materials de construcció o similars
es realitzaran entre les 8:00 h fins les 20:00 hores del mateix dia.
En casos excepcionals, podrà modificar-se aquest horari, amb prèvia
sol·licitud a l'autoritat municipal corresponent.
3. L'horari de la carrega i descarrega dins l'illa de vianants sera
l'establert en l'article 8 apartats 5) i 6) de conformitat amb l'ordenança municipal de l'illa de vianants.
Article 16 (Reparació i conservació dels espais públics)
1. Correspon a l'Ajuntament la realització dels treballs de reparació i conservació dels espais públics de titularitat municipal i dels
elements que els conformen.
2. Resten sotmesos a autorització municipal l'execució o encàrrec
de qualsevol obra o actuació que comporti modificacions dels espais
públics o del seu mobiliari.
3. Les autoritzacions per a fer obres en els espais públics o per a
ocupar-los a fi d'efectuar-ne les reparacions adients comportaran
l'obligació de reposar els elements afectats o deteriorats d'acord amb
les indicacions dels tècnics municipals. Les autoritzacions esmentades
només es podran concedir una vegada dipositada la fiança fixada
en cada cas per l'Ajuntament.

Capítol III
Ocupació dels espais públics
Secció primera: Disposicions generals relatives a l'ocupació
d'espais públics
Article 17 (Obligacions generals)
1. Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi
en la seva utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització
municipal. La manca d'autorització serà considerada una falta greu,
que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció
immediata de l'activitat, així com la retirada a càrrec de l'infractor
dels obstacles que s'haguessin col·locat en els espais públics. La
Policia Local actuarà d'ofici i podrà demanar la col·laboració d'altres
serveis municipals per a l'execució d'aquestes operacions.
2. Els responsables de les activitats autoritzades que constitueixin
una ocupació de la via pública, hauran d'adoptar les mesures
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la, i procediran a
netejar la part de la via utilitzada en cas que fos necessari.
L'incompliment d'aquesta obligació serà considerat falta greu.
3. Quan l'ocupació de la via pública consisteix a col·locar
mercaderies o altres objectes a l'exterior dels establiments o de
manera que sobresurti de la seva línia de façana, la manca de
llicència serà considerada falta lleu.
4. Davant de l'incompliment de les obligacions consignades en
aquest article, l'Ajuntament podrà executar-les de forma subsidiària i
a càrrec de l'infractor.
Article 18 (Activitats subjectes a autorització)
Sense perjudici del que disposa l'article anterior, es consideraran,
en qualsevol cas, ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions musicals; les
actuacions teatrals; la instal·lació d'atraccions i fires; la instal·lació de
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quioscos, parades o barraques; la col·locació de terrasses; la
col·locació de tanques, bastides, materials de la construcció, grues o
sacs de residus; l'aturada de vehicles de mudances en servei, les
accions de càrrega i descàrrega, i altres ocupacions que es puguin
produir. Aquestes ocupacions tindran sempre caràcter temporal
Article 19 (Venda ambulant)
1. Té caràcter de venda ambulant la realitzada fora d'un establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional,
periòdica o continuada, en els perímetres i en els llocs degudament
autoritzats.
2. Per a exercir la venda ambulant els comerciants hauran de
complir els següents requisits:
a) El material instal·lat serà d'artesana, no es permetrà cap
parada que no compleixi amb les condicions establertes
b) En la sol·licitud s'especificarà els productes a vendre i
s'acompanyarà fotografia del mateix, qualsevol instància
que no compleixi amb aquest requisit serà arxivada
automàticament.
c) Complir els requisits establerts per les reglamentacions
específiques d'aplicació als productes disposats a la
venda.
d) Disposar de les autoritzacions municipals
e) Satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixin per a l'exercici de l'activitat.
f) Els mercats setmanals que es realitzen en els nuclis de
Calafell i Segur de Calafell es regulen de conformitat amb
l'ordenança reguladora de l'exercici de venda fora d'un
establiment comercial permanent ".
3. Per a exercir la venda ambulant en la zona de l'Estany els
comerciants hauran de complir a demes els següents requisits:
a) Instal·lar para-sols de color beig
b) Instal·lar el material sobre taulell de fusta
c) Condició d'assistència tots els dies, en cas de no ocupar
la parada mes de 3 dies consecutius aquests perdran al
dret i les taxes abonades, poden l'ajuntament cedir a un
altre, aquest lloc.
d) No canviar de parada adjudicada, ni sobrepassar dels
metres autoritzats.
e) Queda totalment prohibit instal·lar material al terra, poden
existir alguna excepció a criteri de l'ajuntament.
f) Tenir la llicencia / carnet /autoliquidacio en el lloc, per
qualsevol control que es pugui realitzar.
g) L'ajuntament es reserva el dret d'escollir el material a
instal·lar i sense cap exclusivitat.
h) No es pot pujar cap vehicle sobre el passeig, tan sols els
temps imprescindible per carregar i descarrega.
i) No es permès acampada (aparcament) de vehicles que
serveixin d'habitatges, de conformitat amb l'article 40.
j) Les parades seran totes de 3 metres deixant entre elles 1
metre de pas.
k) En el cas que l'Ajuntament instal·li punts de llum, els paradistes es faran càrrec del cost del consum.
4. Els comerciants estrangers hauran de posseir el permís de
residència i de treball per compte propi.
5. L'autorització municipal és personal i intransferible, però
podran exercir l'activitat en nom del comerciant, el seu cònjuge i els
seus fills. A l'autorització hi ha de constar l'indret precís on s'exerceix
l'activitat, així com també els productes concrets per als quals és
vàlida, els dies permesos d'activitat i les dates d'expedició i caducitat. Les autoritzacions concedides tenen validesa de temporada,
segons s'especifica en la carta de pagament.
6. Els llocs de venda han de complir les condicions de seguretat
i d'higiene exigides per la normativa específica vigent.
7. L'Ajuntament vigilarà i garantirà que els titulars de les autoritzacions compleixin tot allò que estableix la Llei, i podran arribar, com
a mesura cautelar, en cas de presumpta infracció, a intervenir els
productes exhibits pel venedor, sense perjudici de les sancions que,
si s'escau, correspongui imposar legalment al presumpte infractor.
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8. Quan els productes intervinguts siguin peribles o estigui
prohibida la seva venda en aquesta modalitat, així com en els casos
de productes de poc valor o de naturalesa il·legal, es procedirà a la
seva destrucció o lliurament a institució benèfica, restant en els altres
casos a disposició del que disposi la instrucció del corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeixi en el termini
màxim de 15 dies.
Transcorregut aquest termini sense adopció de cap resolució
respecte al destí que s'ha de donar a les mercaderies intervingudes,
es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució benèfica.
9. L'Ajuntament, excepte en el supòsit dels mercats periòdics que
es trobin degudament reglamentats i autoritzats, només concedeix
autoritzacions per a aquest tipus de venda amb caràcter excepcional
i en llocs i dates molt característiques.
10. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article
tindrà la consideració de falta greu, llevat dels casos en què s'hagi
generat una situació de perill, en què es considerarà falta molt greu.
Article 20 (Esdeveniments especials)
1. La realització de revetlles, festes, balls i altres celebracions
populars, així com d'actes culturals, esportius o recreatius, es troba
subjecta a autorització municipal, que determinarà les condicions i
l'itinerari en què s'han d'efectuar. L'Ajuntament podrà imposar condicions per a la seva celebració en relació amb la possible generació
de sorolls i la preservació de la via pública, així com per motius de
seguretat i salubritat.
2. Es podrà fixar i limitar l'horari d'aquestes celebracions
acomodant-se, en la mesura del possible, als usos i costums de la
població i tenint en compte el que disposa la Llei que regula els
espectacles, activitats recreatives i els establiments públics
3. La realització d'una activitat de les esmentades en aquest
article sense l'autorització corresponent o incomplint les condicions
que aquesta fixi serà considerada falta greu i comportarà la seva
suspensió immediata.

Secció segona: Guals
Article 21 (Disposicions generals)
1. L'accés de vehicles des de la via pública als locals o recintes,
o a I'inrevés, constitueix un ús comú especial de béns de domini
públic i, en conseqüència, estarà subjecte a llicencia municipal,
d'acord amb les especificacions d'aquesta ordenança, i al pagament
de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que hi sigui d'aplicació,
segons Ies disposicions vigents en cada moment.
2. S'entén per gual el dret del pas per permetre l'accés de
vehicles als immobles, comporti o no la modificació de l'estructura de
la vorera. En tot cas, el gaudi del gual restarà sotmès a autorització
municipal
3. Els guals podran concedir-se amb caràcter indefinit o amb
durada prefixada. Així mateix, podran ser d'ús permanent o d'horari
parcial.
4. Els guals amb delimitació d'horari autoritzat, no es podrà estacionar cap vehicle al seu davant.
5. El que disposa el paràgraf anterior no impedirà la detenció de
vehicles davant dels guals durant un període breu de temps, sempre
que es trobi present el conductor, que haurà de desplaçar-lo quan
sigui necessari.
6. En cas que es construeixi un gual o accedeixin vehicles des de
la via pública a un local o recinte sense haver-ne obtingut la llicència,
els serveis de l'Àrea de la Via Pública requeriran el titular de l'activitat,
propietari o arrendatari del local, segons el cas, perquè en el termini
de 15 dies efectius, al seu càrrec, les obres que calgui fer per deixar
la vorera en el seu estat inicial o, si es reuneixen els requisits necessaris, perquè tramiti la llicència corresponent, previ pagament de
drets de llicència dobles.
7. Un cop exhaurit l'esmentat termini sense haver iniciat els tràmits
establerts en l'apartat anterior l'Administració municipal podrà iniciar
un expedient, amb imposició de les sancions econòmiques que siguin
d'aplicació.
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8. Si en qualsevol dels casos en què el titular de la llicència té
l'obligació de deixar la vorera en el seu estat inicial, d'acord amb el
que estableix aquesta ordenança, aquest no procedeix a fer-ho,
l'Ajuntament efectuarà les obres subsidiàriament, i aniran a càrrec de
l'interessat el cost material de l'obra i els danys i perjudicis que se'n
puguin derivar, segons el que preveuen l'article 95 i següents de la
Llei 30/92, de procediment administratiu.
9. El deute contret pel titular d'un gual amb l'Ajuntament pels
conceptes exposats en l'apartat anterior seran exigibles, si no es fan
efectius dins el termini concedit, pel procediment de constrenyiment
previst en el Llibre III del Reglament general de recaptació, en aplicació del que preveu l'article 97 de la Llei 30/92.
10. Per a I'atorgament de Ia Llicencia es tindran en compte Ies
circumstàncies urbanístiques, de trànsit, Ia manca d'espai d'estacionament del sector, i d'altres de justificades que podran ser motiu de
denegació de Ia Llicencia.
Article 22 (Llicència del gual)
1. Podran ser titulars de la llicència del gual els propietaris i/o
arrendataris de la finca per a l'accés a la qual se sol·liciti. Quan el
sol·licitant no sigui el propietari de la finca, caldrà acreditar la conformitat d'aquest. El titular de la llicència i, subsidiàriament, el propietari
de la finca afectada seran responsables de les obligacions que l'autorització comporta.
2. Les llicències de guals se sol·licitaran mitjançant imprès normalitzat, acompanyades de la documentació següent:
a) Títol de propietat o qualsevol altre que acrediti I'ocupació
o utilització del local.
b) Llicència d'activitats en els casos que sigui preceptiu
segons Ia Legislació vigent.
c) La documentació haurà de presentar-se al Departament de
Via Pública de l'Ajuntament amb la finalitat de verificar-ne
Ia validesa i suficiència
3. Per poder recollir la placa de senyalització, el sol·licitant del
gual haurà d'haver pagat a l'Ajuntament:
a) Els drets que assenyala l'Ordenança fiscal de llicències
corresponent al gual concedit.
4. Els guals s'autoritzaran sempre discrecionalment i sense
perjudici de tercers, vistos els informes tècnics i administratius corresponents. El titular podrà ser requerit en qualsevol moment, per causa
justificada, perquè el suprimeixi a càrrec seu i reposi la vorera al seu
estat primitiu.
5. La llicencia serà concedida un cop presentada tota la documentació, per part de Via Publica es tramitarà la llicencia amb els
corresponents informes tècnics, sent els serveis tècnics d'urbanisme els
que verificaran si el rebaix de la vorera s'ajusta a la normativa establerta.
6. Quan siguin necessàries, les obres de construcció, pintura i
reforma o supressió del gual seran realitzades sota la inspecció
tècnica de l'Ajuntament i aniran a càrrec del titular
7. Per tal d'obtenir Ia Llicencia de gual, caldrà justificar mitjançant
informe dels serveis tècnics municipals que el local reuneix Ies condicions establertes de conformitat amb la normativa i planejaments
vigents en els apartats següents:
1. Per a tots els locals:
1.1 Que el tipus d'activitat exigeixi necessàriament I'entrada
i sortida de vehicles.
1.2 Complir els requisits que exigeixen Ies Ordenances d'edificació, industrials o d'altres vigents en el moment de Ia
sol·licitud, pel que fa a tot allò que afecti I'accés, Ia ventilació, Ia il·luminació i Ia protecció contra sorolls, vibracions, incendis i superfície mínima per plaça d'aparcament.
2. Ús industrial, comercial o de serveis.
2.1 Posseir Llicencia municipal per al desenvolupament de
I'activitat de què es tracti o sol·licitar-Ia simultàniament
amb Ia sol·licitud de Llicencia de gual.
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3. Garatges coberts.
3.1 Caldrà que es tracti d'una edificació amb obligació Iegal
de tenir garatge i que aquest ús i destinació figurin
inclosos en Ia preceptiva Llicencia d'obres.
4. Garatges a l'aire lliure.
4.1 Hauran de complir amb les condicions que en cada cas
o moment determinin els serveis tècnics municipals.
8. Podran autoritzar-se reserves especials:
a) De parada per a vehicles de serveis públics.
b) De parada en Ilocs determinats per facilitar I'accés a
hotels, residències, esglésies, sales d'espectacles,
cinemes, teatres, instal·lacions esportives, edificis públics,
seus d'organismes oficials i altres establiments similars,
sempre que I'interès públic ho requereixi i no s'entorpeixi Ia
circulació.
c) De càrrega i descàrrega, només de forma excepcional
quan, per circumstàncies que el peticionari haurà d'acreditar a vastament, siguin clarament insuficients per poder
garantir el correcte desenvolupament de Ies tasques
pròpies dels locals comercials, Ies zones de càrrega i
descàrrega que, amb aquesta finalitat, hi ha habilitades al
terme municipal.
9. Per autoritzar reserves especials de parada en llocs determinats, s'exigirà que s'acrediti degudament la necessitat de la
reserva.
10. La Llicencia podrà ser concedida per a un ús permanent o un
horari Iimitat.En aquest últim cas només es Iimitarà I'estacionament
durant Ia jornada Iaboral, Ia qual serà, amb caràcter general, Ia
següent:
- Dies Iaborables: de 8 a 14 hores i de 16 a 20 hores (de
dilluns a divendres).
- Díssabtes no festius: de 8 a 15 hores.
11. Es concedirà Llicencia d'accés permanent als locals
destinats a garatges de comunitats de propietaris, edificis unifamiliars i plurifamiliars, als garatges o aparcaments annexos a habitatges i a aquells, altres locals de negocis que ho sol·licitin i en
puguin justificar Ia necessitat, fonamentant-la en I'activitat que s'hi
desenvolupi, de conformitat amb els requisits establerts en l'apartat
7 d'aquest article.
12. En compliment de la normativa vigent d'integració social de
minusvàlids, es podran crear i autoritzar reserves especials de places
d'aparcament a la via pública per a vehicles que siguin de propietat
de persones minusvàlides que tinguin limitada la possibilitat de
desplaçar-se. Per tal de sol·licitar l'esmentada reserva, els interessats
hauran d'acreditar estar en possessió de la targeta d'aparcament de
vehicles per a persones minusvàlides prevista en l'article 42 del
Decret 135/95, de la Generalitat de Catalunya.
13. La senyalització de les esmentades places consistirà en senyal
identificador, pintat a la calçada, contenint el símbol internacional
d'accessibilitat, d'acord amb les característiques i disseny previstos en
l'annex 6.1 del Decret 135/95, i la instal·lació a la vorera d'un
senyal vertical, que efectuarà la policia local, el qual identifiqui la
reserva amb indicació de la matrícula del vehicle autoritzat.
14. Aquestes reserves especials d'aparcament s'atorgaran
sempre amb caràcter discrecional, no crearan cap dret subjectiu al
seu titular i podran ser modificades per l'Ajuntament sempre que ho
requereixin les necessitats de trànsit.
Article 23 (Obligacions del titular de la llicència)
El titular de la llicència de gual estarà obligat a:
a) La perfecta conservació del paviment de la vorera i, si és el
cas, de la placa de senyalització.
b) Al manteniment de la pintura de la vorera en perfectes condicions de visibilitat.
c) A adoptar qualsevol altra mesura que pugui determinar
l'Ajuntament.
d) No canviar-ne Ia titularitat ni Ies característiques físiques o d'utilització del gual i del local sense autorització prèvia de
I'administració municipal.
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e) EI pagament de les taxes establertes en Ies Ordenances Fiscals
vigents.
f) Està prohibida qualsevol altra forma d'accés mitjançant rampes
o elements equivalents, provisionals o definitius que permetin l'accés
rodat a les finques per sobre de la vorera
g) El titular de la llicència d'accés o qui se subrogui en la utilització del gual, serà responsable de totes les obligacions que es
derivin d'aquesta Ordenança.
Article 24 (Instal·lació i manteniment del gual)
1. Les vorades dels guals s'hauran de pintar com a prohibició
d'estacionament d'acord amb el que disposa el Codi de circulació
vigent.
2. Els titulars dels guals hauran de proveir-se, a l'Administració
municipal, de la placa de senyalització.
3. Les vorades dels guals s'aixamfranaran d'acord amb el que
indiquin, en cada cas, els serveis tècnics municipals.
4. El paviment de la vorera no es podrà modificar, en cap cas,
mantenint la rasant existent, salvat que els serveis tècnics municipals
considerin el reforçament de l'estructura de la vorera.
5. Realitzar, al seu càrrec, Ies obres de construcció, reparació,
reforma i d'altres que necessiti el gual, d'acord amb Ies especificacions d'aquesta ordenança i Ies específiques sobre mesures correctores i de protecció del local que indiquin els serveis municipals
corresponents.
Article 25 (Modificacions de la llicència)
1. Les altes, les ampliacions, les reduccions o les baixes de guals
hauran d'ésser sol·licitats pels titulars en la forma assenyalada en l'article 26.
2. Les reduccions i ampliacions de la longitud de senyalització
donaran lloc, si s'escau, a la reducció o l'increment respectivament de
la taxa corresponent.
3. Quan se sol·liciti la baixa del gual,sera concedida sempre i
quant es comprovi que l'accés de vehicles des de la via pública als
locals o recintes, o a I'inrevés, no constitueix un ús comú especial de
béns de domini públic. En el cas de ser concedida si la vorera està
en mal estat o fora de rasant, el titular tindrà l'obligació de reposarla i arreglar-la en tal cas haurà de retornar la placa oficial del gual,
que serà destruïda.
4. Les baixes per no tenir entrada ni sortida de vehicles, per
obres, etc, una vegada comprovades, donaran lloc, a petició del
titular, a la baixa en el Padró de contribuents per aquest concepte,
amb efectes a partir del dia següent al 30 de juny o al 31 de
desembre de l'any en què se sol·liciti, si amb anterioritat a les dites
dates s'han acomplert tots els requisits exigits en aquesta Ordenança.
Article 26 (Revocació de la llicència)
1. Les llicències de gual es revocaran:
a) Per no ús o ús indegut del gual.
b) Per no tenir el local la capacitat exigida o per no destinarse plenament a les finalitats que s'hi indiquen.
c) Per haver canviat les circumstàncies en les quals es basà la
concessió.
d) Per haver canviat de titular i no haver-se legalitzat la transmissió.
e) En general, per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en aquesta Ordenança.
f) Per qualsevol altre cas d'interès general.
2. La revocació a què es refereix l'apartat anterior no donarà dret
a cap tipus d'indemnització.
Article 27 (Característiques tècniques del gual)
1. Al davant dels accessos autoritzats, es pintarà a la calçada, a
una distància de 20 cm de la vorada i paral·lela a aquesta, una línia
discontínua de 10 cm d'amplària de color groc (segons norma UNE48.103 referència B502), a trams iguals de 0,5 a 1 m de llargada
i amb la longitud concedida a la llicència, a més de dues línies
perpendiculars a l'anterior, situades en els extrems, d'un metre de
longitud.
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2. La longitud autoritzada a la llicència serà igual a l'amplada
que quedi lliure per al pas exclusiu dels vehicles en la línia de façana,
augmentada, com a màxim d'un metre. No es computarà com a
amplada reservada per al pas exclusiu de vehicles la part reservada
per a la sortida de vianants, la qual haurà d'estar degudament
protegida.
3. En carrers de menys de 6 m de calçada, per facilitar l'entrada
i sortida de vehicles, es podrà autoritzar prolongar la senyalització
horitzontal un metre més a cada banda, si, un cop construït el gual
amb la màxima longitud que permet el punt anterior, persisteixen les
dificultats d'accés.
4. Exceptuant-ne aquells carrers que no tinguin vorera diferenciada n'alçada, i que queda determinada quant l'alçada de la
vorada sigui igual o inferior a 6 cm., serà obligatòria la construcció
del gual davant dels locals amb llicència d'accés, si bé, en tots els
casos, es reforçarà la vorera d'acord amb el que preveuen els
apartats 12,13 i 14 d'aquest article.
5. Quan el gual serveixi d'accés a camions de gran tonatge, la
llargada del gual podrà ser superior en dos metres i mig a la de la porta.
6. En casos especials, i en particular en les zones industrials,
podran autoritzar-se, de forma excepcional, longituds superiors a les
determinades en els apartats precedents, sempre que, a criteri de
l'administració municipal, s'acreditin circumstàncies que així ho aconsellin.
7. En casos especials i amb informe previ de la policia o
inspector de via publica es podra concedir contragual, amb el
pagament de les taxes corresponents.
8. Pel que fa a les característiques tècniques dels accessos,
regiran les ordenances per regular la construcció de garatges, aparcaments i altres instal·lacions de conservació i guarda d'automòbils.
9. En els supòsits que exigeixin les especials circumstàncies de la
llicència, i amb un informe previ dels serveis tècnics municipals,
l'Ajuntament podrà obligar el titular del gual a la instal·lació de
senyals d'avís per evitar possibles accidents.
10. Fins a un pes màxim autoritzat de 3 tn, es mantindrà el
paviment original de la vorera, amb un fonament de formigó en
massa de 150 kg/cm2 de resistència característica, amb un gruix
mínim de 15 cm sobre terreny compactat al 95% del Proctor modificat.
11. Quan el gual serveixi d'accés a vehicles de més de 3 tn. de
pes màxim autoritzat, el paviment de la zona compresa entre la
vorada i la porta d'accés es col·locarà sobre una base de formigó en
massa de 175 kg/cm2 de resistència característica, amb un gruix de
20 cm, i reforçada amb una malla d'acer B500T de 150X150 mm
i diàmetre 6 mm, sobre terreny compactat al 95% del Proctor modificat.
12. Els materials utilitzats en l'acabat superficial de les voreres i
vorades que s'hagin de modificar en un gual seran els que determina
l'annex, o en el seu cas el que determinin els serveis tècnics municipals.
13. Està totalment prohibit modificar la rasant de la vorera, la
qual haurà de mantenir un perfil longitudinal uniforme, paral·lel a la
rasant de la calçada. En cas que la vorera hagi estat modificada
prèviament, serà condició per a l'atorgament o renovació de la
llicència de gual la restitució de la rasant, a càrrec del sol·licitant. Així
mateix, es procurarà que la vorera conservi una amplada mínima de
90 cm d'acord amb el preveu la Llei 20/1991, de 25 de novembre,
de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la
Llei 20/1991.
14. Qualsevol adequació necessària originada pel desnivell del
carrer, entre el pla inclinat de la vorera i el pla horitzontal d'accés al
local, s'efectuarà dins de la finca afectada, a partir de la línia de
façana.
15. Les característiques de disseny i els materials utilitzables en la
construcció dels guals són els que es detallen en l'annex d'aquesta
ordenança (Models oficials de gual), hauran d'ajustar-se a les prescripcions en matèria de supressió de barreres arquitectòniques vigents
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i seran d'aplicació en tots els guals nous que es construeixin a partir
de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança.
16. El model de gual al Passeig Marítim de Sant Joan de Deu a
Segur de Calafell, compres entre els carrers Tajo i Duero, serà el
núm. 1 a l'objecte de mantenir el model existent i que es va utilitzar
a la urbanització d'aquest tram de Passeig.
17. Per autoritzar llicencia per un contragual s'exegira que
s'acrediti degudament la necessitat i es podra concedir la llicencia
mitjançant informe dels tècnics municipals de viabilitat tenint en
compte les característiques del carrer i l'edifici, abonant els drets municipals corresponents.
Article 28 (Guals per a obres)
1. Tota obra de reparació o nova construcció d'immobles que
exigeixi el pas de camions per les zones reservades al pas de
vianants comportarà la construcció del corresponent gual, prèvia
autorització municipal que, exigirà el pagament dels drets corresponents i establirà el termini de vigència.
2. A l'efecte d'aquest article, podrà aprofitar-se, sense perjudici
d'acord municipal en contra, el paviment existent, amb la protecció
que requereixin els serveis tècnics municipals i amb l'obligació de
mantenir-lo transitable en tot moment. Un cop realitzats els treballs, es
procedirà a la reconstrucció de la vorera, d'acord amb la direcció
dels serveis tècnics municipals.
Article 29 (Sancions)
1. Quan es construeixi un gual sense haver obtingut l'autorització corresponent, l'Ajuntament requerirà el responsable perquè,
en un termini de quinze dies, reposi a càrrec seu la vorera al seu
estat primitiu i se li imposarà la sanció corresponent a un falta
lleu.
2. Si, transcorreguts trenta dies des del requeriment fet per
l'Ajuntament, el titular del gual no ha complert el que estableix el
paràgraf anterior, l'obra serà realitzada per l'Ajuntament i a càrrec de
l'infractor.
3. Si el gual reuneix les condicions i els requisits establerts en
aquesta Ordenança, l'infractor podrà sol·licitar la seva legalització
dins del termini indicat, sense perjudici que se li imposi la sanció establerta al paràgraf primer.
4. Per no haver fet efectiu les taxes per entrada de vehicles,
abans de Ia finalització de I'any corrent, es considerara falta greu.

Secció Tercera: Circulació de vianants i vehicles
Article 30 (Sistema de fonts en matèria de circulació)
1. En la circulació de vianants i vehicles per les vies públiques del
nucli urbà del municipi. Aquesta es regula en el que disposa la
normativa vigent en matèria de trànsit i l'ordenança de l'illa de
vianants, i s'aplicarà a totes les vies urbanes del municipi d'acord
amb la delimitació oficial dels espais pertanyents al nucli urbà.
Article 31 (Matriculació de vehicles)
Els vehicles que circulin per un espai públic hauran d'estar matriculats, si escau, per l'Administració competent.
Article 32 (Limitació i interrupció de la circulació)
A criteri de l'Ajuntament, per raons excepcionals, la circulació de
vehicles podrà ser limitada o, fins i tot, prohibida en algun espai
públic, si així ho aconsella el manteniment de la fluïdesa general del
trànsit, la seguretat de les persones o la realització d'esdeveniments
especials.
Article 33 (Prohibició de la col·locació d'obstacles a la circulació)
Es prohibeix dipositar, abandonar o col·locar en qualsevol espai
públic, així com a les seves immediacions, qualsevol objecte que
pugui entorpir, dificultar o fer perillosa la circulació tant dels vianants
com dels vehicles, o impliqui la modificació de les condicions normals
de circulació.
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Article 34 (Excepcions a la prohibició de col·locar obstacles a la
circulació)
1. Si resulta necessària, per causa degudament justificada, la
col·locació de qualsevol impediment per a la circulació, serà
preceptiva la prèvia autorització municipal, la qual haurà d'assenyalar les condicions i temps de la ocupació, que, en qualsevol cas,
haurà de fer-se en el lloc on s'ocasioni la menor pertorbació per al
trànsit.
2. Tot obstacle autoritzat que distorsioni la circulació normal de
vianants o vehicles haurà d'estar degudament protegit i senyalitzat,
així com il·luminat en hores nocturnes.
3. La protecció, senyalització i il·luminació esmentades en l'article
anterior aniran a càrrec del sol·licitant de l'autorització sota la supervisió dels serveis municipals corresponents.
Article 35 (Retirada d'obstacles a la circulació)
1. Els agents de l'autoritat procediran a la retirada dels objectes
que puguin ser considerats obstacles a la circulació en els supòsits
següents:
a) Quan no s'hagi obtingut la corresponent autorització.
b) Quan desapareguin o es modifiquin les circumstàncies que
justificaven la seva col·locació.
c) Quan no es respectin les condicions fixades en l'autorització o es sobrepassi el temps permès.
2. Les despeses originades per la retirada de l'obstacle o per la
seva especial senyalització, en el cas d'obstacles autoritzats, aniran
a càrrec del seu titular. En el cas d'obstacles no autoritzats, aquestes
despeses seran, així mateix, a càrrec del titular, al qual, a més, se li
podrà aplicar la sanció corresponent.

Secció quarta: Acampada lliure
Article 36 (Acampada lliure)
1. Es considera acampada lliure la que tingui lloc fora dels establiments de càmping per grups integrats per un nombre màxim de
quatre tendes amb una permanència màxima de quatre dies al mateix
lloc. En tot cas, aquests agrupaments hauran de mantenir una
distància mínima de 250 metres en relació amb agrupaments
anàlegs.
2. Resta prohibit realitzar acampades lliures en tot el terme
municipal. No obstant això, en casos excepcionals i per motius
culturals, esportius o qualsevol altre d'interès general, l'Ajuntament
hi podrà concedir autoritzacions d'acord amb les condicions
següents:
a) Comptar prèviament amb l'autorització del propietari del
terreny.
b) El lloc d'acampada ha de ser a més d'1 quilòmetre del
nucli de població o càmping més propers, a més de 100
metres de qualsevol carretera i a més de 300 metres dels
punts de captació d'aigua potable, i en general, lluny de
línies elèctriques i instal·lacions industrials. Aquesta
condició podrà modular-se per al cas de les persones amb
discapacitats.
c) No es pot acampar en cap cas als llits secs dels rius, rieres
o rambles, ni en zones on hi hagi risc d'inundació, ni
tampoc en indrets l'accés als quals hagi estat restringit a
causa de l'alt risc d'incendi o per exigències d'interès
públic.
d) Els practicants de l'acampada lliure resten obligats a
deixar els llocs on han estat en les mateixes condicions en
què els van trobar.
e) Només es podrà usar com a combustible el gas envasat.
3. La utilització d'un vehicle, caravana o similar com a habitacle tindrà la consideració en tot cas d'acampada no autoritzada.
4. L'incompliment d'aquests preceptes serà sancionat com a falta
lleu.

Capítol IV
Publicitat en els espais públics
Secció primera: disposicions generals
Article 37 (Concepte)
S'entén per publicitat, als efectes d'aquesta Ordenança, tota
acció encaminada a difondre entre el públic qualsevol tipus d'informació, en particular les relatives a activitats, productes o serveis i
també el captar imatges plantantel trípode a terra, ja siguin de
vídeo,cinema o qualsevol altre mitjà audiovisual,
Article 38 (Modalitats)
1. Són modalitats de publicitat les següents:
a) Publicitat estàtica: aquella realitzada sobre instal·lacions o
suports fixos que siguin visibles des de la via pública o
espais públics.
b) Publicitat dinàmica: aquella que és mostrada sobre
objectes mòbils o movibles.
Pot ser terrestre, aèria o marítima.
2. Dins de la publicitat dinàmica, i d'acord amb la normativa
general aplicable, es consideraran les següents modalitats de publicitat:
a) Publicitat manual o repartiment d'impresos en paper o a
través de mecanismes semblants, a la via pública i de
forma individualitzada.
b) Repartiment domiciliari de publicitat o distribució
mitjançant lliurament directe als propietaris o usuaris d'habitatges, oficines i despatxos, o la seva introducció en
bústies individuals o col·lectius dels immobles.
c) Publicitat lliurada mitjançant l'ús de vehicles, estacionats o
en circulació, i la difusió de missatges publicitaris per
instruments.
d) Publicitat audiovisual i telemàtica, desenvolupada
mitjançant el suport d'instruments audiovisuals, mecànics,
elèctrics o electrònics, situats a qualsevol superfície, fixa o
mòbil. S'hi inclourà la publicitat realitzada a través de
mitjans informàtics diversos.
3. Les activitats publicitàries regulades per aquesta normativa
podran realitzar-se amb els mitjans, suports o instal·lacions següents:
rètols, veles publicitàries, cartelleres, cartells, pancartes i banderoles,
aparells audiovisuals, Opis o qualsevol altre que pugui permetre l'exposició o exhibició d'un missatge dirigit al públic, de contingut fix,
mòbil o variable, transitori o permanent, ja siguin situats físicament als
edificis, a la via pública o en qualsevol altre espai terrestre, marítim
o aeri susceptible d'ús per col·locar-hi publicitat.
4. En tot cas, no s'entendran com a publicitat les activitats de
difusió realitzades per les administracions públiques, les associacions
sense ànim de lucre o els partits polítics, sempre que actuïn dins de
les funcions que els són pròpies. Particularment, restarà exclosa de
l'aplicació de les disposicions d'aquesta secció la publicitat electoral.
5. Tota activitat desenvolupada anteriorment a l'aprovació
d'aquesta ordenança quedarà suspesa i pendent de l'aprovació municipal.
Article 39 (Llicència)
1. Per poder realitzar alguna de les modalitats de publicitat
descrites a l'article anterior, caldrà obtenir prèviament l'autorització
municipal corresponent, sol·licitada mitjançant imprès normalitzat i
acompanyada de la documentació que l'Ajuntament determini.
2. Només podran obtenir la llicència corresponent el titular de
l'activitat, producte o servei que es vol anunciar o l'empresa publicitària.
3. L'otorgament de llicencia per aquest tipus d'activitat enemerats
en l'article anterior apartat 3), s'haurà de donar a partir de la convocatòria d'un concurs públic obert, seguint les indicacions qie s'inclouran al Plec de Condicions que redactarà l'Ajuntament de Calafell.
3. L'Ajuntament denegarà, mitjançant resolució motivada, la
llicència sempre que l'activitat per a la qual se sol·licita constitueixi
una infracció de l'ordenament jurídic o indueixi a l'incompliment de
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normes o actes administratius. Així mateix, podrà denegar-la per
raons urbanístiques, ètiques, de seguretat en el trànsit o de neteja
pública.
4. L'Ajuntament designarà els llocs fixos per a la col·locació de
publicitat.
5. La publicitat acústica o sonora només s'autoritzarà dintre dels
marges de l'horari comercial oficial i sense excedir els valors mínims
d'emissió sonora a l'ambient exterior en funció de les zones de sensibilitat acústica definides en els documents municipals corresponents.
Article 40 (Exempció de l'autorització)
Resten exemptes d'autorització municipal les activitats següents:
a) Instal·lació de plaques o escuts identificatius de dependències
públiques, seus de representacions oficials estrangeres, centres d'ensenyament, hospitals, clíniques privades, dispensaris, farmàcies, institucions benèfiques, establiments professionals, organitzacions polítiques, sindicals, empresarials i en general les que no tinguin ànim de
lucre, sempre que es col·loquin sobre o al costat de les portes
d'accés. Aquest serveis seran responsables de l'adopció de totes les
mesures de precausió necessàries per evitar situacions de perill per als
ciutadans i ciutadanes, com a conseqüencia de la instal·lació de
suports indicatius.
b) Anuncis col·locats a l'interior de les portes, vitrines o
aparadors d'establiments comercials, sempre que es limitin a
indicar els horaris d'atenció al públic, preu dels articles oferts,
motius de tancament temporal del local, trasllat de les instal·lacions,
liquidacions o rebaixes, o altres de similars, sempre amb caràcter
temporal.
c) Rètols o cartells que es limitin a assenyalar les situacions
de venda o lloguer d'un immoble, col·locats en el mateix
immoble.
Article 41 (Obligacions del titular de l'autorització)
La concessió de l'autorització per a activitats publicitàries
comporta:
a) L'assumpció de les responsabilitats que es deriven de les
instal·lacions i dels missatges publicitaris corresponents.
b) L'obligació del pagament dels impostos, preus públics i qualsevol altra càrrega fiscal que es doni sobre la instal·lació o acció
publicitària.
c) El deure de conservar i mantenir el material publicitari en
perfectes condicions d'ornamentació i seguretat.
d) L'adopció de totes aquelles mesures de precaució que fossin
necessàries en l'execució i muntatge de les instal·lacions, amb l'objecte d'evitar situacions de perill. Les empreses autoritzades hauran de
disposar obligatòriament d'una ssegurança de responsabilitat civil per
a l'activitat per la qual tenen autoritzacó.
Article 42 (Vigència de l'autorització)
Les autoritzacions per a instal·lacions publicitàries o l'exercici
d'activitats d'aquesta naturalesa tindran la vigència que s'estableixi a
la resolució que les atorgui. Si no s'estableix termini de vigència, s'entendran atorgades amb caràcter indefinit, a excepció de cartelleres,
veles publicitàries, grans rètols o similars, que tindran un període
màxim d'un any.
Article 43 (Revocació i suspensió de l'autorització)
1. Les autoritzacions per a instal·lacions publicitàries podran ser
revocades o suspeses d'acord amb la normativa vigent de règim
local.
2. No hi haurà dret a indemnització quan la llicència es revoqui
per causa de la demolició de l'edifici o per edificació del solar en el
qual estigui col·locat l'anunci publicitari.
3. Les llicències que autoritzin la instal·lació de rètols o cartells en
establiments comercials o industrials amb la seva denominació
restaran sense efecte i sense dret a indemnització en el cas de canvi
de titularitat o cessament de l'activitat.
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Secció segona: publicitat en els espais públics o a domicili
Article 44 (Fixació de cartells)
1 Només es poden utilitzar per a la publicitat estàtica les cartelleres publicitàries permanents degudament autoritzades, les tanques
de protecció d'obres i de tancament de solars i les portes i aparadors
dels establiments comercials, sempre que en cada cas s'hagi obtingut
el consentiment del seu titular i, si escau, la llicència municipal corresponent. L'Ajuntament posarà a disposició dels partits aquells espais o
elements adients per a la col·locació de publicitat.
2. Per anunciar actes o opcions polítiques o sindicals en períodes
de campanya electoral, festes populars o tradicionals i altres activitats
o informacions d'interès públic, com fires, exposicions, competicions
esportives de relleu o altres de similars, l'Ajuntament podrà autoritzar
la col·locació de publicitat estàtica, totems.
3. En el cas de fixació de cartells fora de les previsions dels paràgrafs anteriors, s'ordenarà la seva retirada al responsable, que es
determinarà d'acord amb les previsions de l'article 50. Si no ho fes,
els retiraran els serveis públics municipals a càrrec del responsable.
Article 45 (Repartiment de publicitat)
1. Únicament podran realitzar l'activitat de repartiment domiciliari
de publicitat els mateixos anunciants o les empreses de distribució de
material publicitari legalment constituïdes amb aquesta finalitat, les
quals hauran d'estar donades d'alta a efectes tributaris i estar en
possessió de les llicències i permisos municipals corresponents.
2. El material publicitari haurà d'ésser dipositat a l'interior de les
bústies particulars o en aquells espais que els veïns o les comunitats
de propietaris hagin disposat per a la seva recepció, i haurà d'estar
plegat degudament tenint en compte les dimensions de les boques de
les bústies. Es prohibeix expressament deixar la publicitat a les
entrades, als vestíbuls, als accessos de finques i als elements comuns
dels immobles no destinats a la recepció de correspondència o publicitat, com ara taules, cadires o jardineres.
3. Les empreses distribuïdores de material publicitari i els anunciants que en facin la distribució directament hauran d'abstenir-se de
dipositar publicitat en aquelles bústies o finques que tinguin adherit
algun rètol identificatiu de la voluntat expressa dels seus titulars o
usuaris de no rebre'n. L'Ajuntament imprimirà un adhesiu gratuït pels
ciutadans i ciutadanes que no desitgin publicitat a casa seva.
Article 46 (Prohibicions generals)
1. Es prohibeix la fixació de cartells a les façanes dels edificis,
als monuments, als temples religiosos, al cementiri, a les fonts, als
arbres, al mobiliari urbà i en altres llocs anàlegs. Així mateix, es
prohibeix la realització de qualsevol activitat publicitària que pugui
pertorbar el trànsit, la seguretat vial o la visió d'elements urbanístics
d'interès especial o que ocasioni molèsties als veïns.
2. Resten prohibides aquelles activitats publicitàries que pel seu
objecte, forma o contingut siguin contràries a l'ordenament jurídic.
Particularment, resta prohibida tota forma de publicitat que atempti
contra la dignitat de la persona.
3. No s'autoritzaran les activitats publicitàries que utilitzin l'ésser
humà o els animals de forma violenta o vexatoria amb l'única finalitat
de convertir-se en suport material del missatge o instrument de
captació d'atenció, així com les manifestacions de publicitat
enganyosa, deslleial, subliminal o que infringeixin allò que disposa la
normativa específica sobre publicitat de determinats productes, béns,
activitats o serveis.
4. Resta prohibida l'intal·lació de tanques publicitaries al voltan
de carreretes, de conformitat amb la legislacio vigent de Carreteres
llei 7/1993 de 30 de setembre.
Article 47 (Infraccions)
1. Sempre que la legislació sectorial no disposi una altra cosa,
l'incompliment dels preceptes d'aquesta secció tindrà la consideració
de falta lleu, excepte en el cas de manca de llicència, en què la
infracció es considerarà greu. En els casos que la publicitat no la
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distribueixi una empresa autoritzada o que el distribuïdor no es pugui
identificar, seran responsables de les infraccions comeses el subjecte
que anuncia.
2. En el cas de la realització en espais públics d'activitats publicitàries no autoritzades, l'Ajuntament procedirà a la retirada dels
elements o materials utilitzats sense perjudici de l'aplicació de les
sancions corresponents.
3. En cas d'activitats publicitàries autoritzades, quan es produeixi
un perill imminent per a les persones o béns, el mitjà o suport publicitari utilitzat serà retirat per l'Ajuntament. Cas que sigui una empresa
o particular, el cost serà revertit per l'Ajuntament a l'empresa o particular.

Capítol V
Neteja dels espais públics
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Article 52 (Obligacions relatives als vehicles de transport)
Els vehicles de transport hauran de dur convenientment assegurada la càrrega, de manera que no hi hagi perill d'abocament o
vessament. Així mateix, hauran d'anar convenientment nets de terra,
pols o substàncies similars, de manera que no embrutin els espais
públics. En cas d'incompliment, els agents de l'autoritat podran immobilitzar el vehicle fins que no es corregeixin les deficiències detectades.
Article 53 (Retirada d'objectes i materials)
1. L'Ajuntament retirarà qualsevol objecte o material abandonat
en un espai públic, sense perjudici de repercutir els costos de l'operació i aplicar la sanció corresponent al responsable.
2. L'Ajuntament establirà un servei de retirada de mobles i estris
dels espais públics, aquesta retirada es farà amb preavís i en circunstancies especials.

Secció primera: obligacions generals
Article 48 (Obligacions dels ciutadans i ciutadanes)
1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el deure general de
preservar nets els espais públics, d'acord amb el que disposa aquest
capítol i les disposicions complementàries que pugui dictar
l'Ajuntament en l'exercici de les seves facultats.
Article 49 (Prohibicions)
1. Es prohibeix llençar o abandonar als espais públics qualsevol
tipus d'objecte o producte
1. Els residus sòlids de petit format com papers, embolcalls o
similars han d'ésser dipositats a les papereres instal·lades a aquest
efecte.
3. Es prohibeix abocar burilles de cigars, cigarretes o altres
matèries enceses a les papereres. Només es podran dipositar a les
papereres un cop apagades o bé s'utilitzaran els cendrers que
s'instal·lin a aquest efecte.
4. Resta prohibit rentar o reparar vehicles i màquines als espais
públics.
5. L'incompliment d'aquests preceptes serà sancionat com a falta
lleu. En el cas que es generin residus en quantitats importants en
relació a l'activitat realitzada, la infracció serà considerada falta
greu.
Article 50 (Activitats que poden embrutar els espais públics)
1. Totes les activitats que puguin embrutar els espais públics, sigui
quin sigui el lloc on es duguin a terme i sense perjudici de les
llicències o de les autoritzacions que en cada cas siguin procedents,
exigeixen dels seus titulars l'obligació d'adoptar les mesures
necessàries per evitar-ho, així com també la de netejar les parts i els
elements urbans que n'hagin estat afectats i la de retirar-ne els materials residuals resultants.
2. L'Ajuntament pot exigir, en tot moment, les accions de neteja i
sanejament corresponents, en atenció al que estableix l'apartat
anterior.

Secció segona: neteja dels espais públics com a conseqüència
d'obres o activitats similars
Article 51 (Obligació de neteja)
1. Quan es tracti d'edificis en construcció, l'obligació de netejar
la via pública correspondrà al contractista de l'obra i, subsidiàriament, al titular de la llicència.
2. Després de les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o
entrada a obres o magatzems de qualsevol vehicle, els titulars dels
establiments o de les obres on s'hagin efectuat hauran de netejar
l'espai públic utilitzat en cas que s'hagi embrutat, retirant-ne, si escau,
els productes vessats.
3. L'incompliment de les obligacions contingudes en aquesta
secció serà sancionat com a falta lleu, sense perjudici de la reparació
dels danys que s'hagin produït o, si escau, la immobilització del
vehicle infractor.

Capítol VI
Recollida, transport i abocament de terres i runes
Article 54 (Concepte de terres i runes)
1. Tindran la qualificació de terres i runes els materials següents:
a) Les terres, les pedres i els materials similars procedents
d'excavacions.
b) Les runes i les deixalles resultants de treballs de construcció,
demolició i enderroc, així com, en general, tots els
sobrants d'obres majors i menors.
c) Qualsevol material residual assimilable als anteriors i els
que, en circumstàncies específiques, determini l'Ajuntament.
2. Les disposicions d'aquest capítol no s'aplicaran a les terres i
altres materials assimilables quan siguin destinats a la venda o al
subministrament per a treballs d'obra nova.
Article 55 (Materials utilitzats en les obres i runes)
1. Els qui executin obres no podran envair els espais públics ni
ocupar-los amb deixalles o materials, excepte quan tinguin l'autorització pertinent, concedida, per a casos justificats, a judici de
l'Ajuntament.
2. No es podran col·locar runes fora de la preceptiva tanca de
l'obra.
3. Les runes s'hauran de dipositar en sacs especials homologats
o altres recipients similars autoritzats per l'Ajuntament.
4. La inobservància del que disposen els anteriors apartats serà
considerada com a falta greu.
Article 56 (Residus procedents de les obres)
1. Resta prohibit abandonar o deposar directament en un espai
públic qualsevol material residual o abocar-lo en qualsevol dels
elements que en formen part, com ara escocells dels arbres, voravies
i embornals. En qualsevol cas, els residus s'hauran de dipositar en els
espais públics dintre d'elements de contenció homologats per
l'Ajuntament, amb llicència municipal prèvia.
2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article
tindrà la consideració de falta greu, llevat dels casos en què s'hagi
generat una situació de perill, en què es considerarà falta molt greu
Article 57 (Llicència)
1. La col·locació de sacs de recollida de runes necessita l'autorització prèvia de l'Ajuntament, llevat que se situïn a l'interior de zones
d'obres.
2. Els sacs de recollida de runes solament podran ser utilitzats
pels seus titulars.
3. Un cop plens, els sacs han de ser tapats immediatament de
forma adequada, a fi que no produeixin abocaments a l'exterior de
materials residuals. Així mateix, és obligatori tapar diàriament els sacs
en acabar l'horari de treball
4. El titular de l'autorització és responsable dels danys causats als
espais públics en les operacions de manipulació de les runes.
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Article 58 (Sacs de recollida de runes)
1. La utilització de sacs per a recollida de runes de les obres és
sempre preceptiva quan els materials d'extracció o de recollida totals
excedeixin la quantitat d'1 metre cúbic de volum, excepte en el cas
d'obres d'urbanització en els espais públics o de la realització de
rases i canalitzacions. En tot cas, en aquests sacs hi haurà de figurar
de forma visible la identificació del seu responsable.
2. Els sacs de runes de les obres hauran de retirar-se dels espais
públics en els supòsits següents:
a) Quan hagi expirat el termini de la concessió de la
llicència.
b) A requeriment de l'autoritat municipal, quan motius d'interès general així ho aconsellin.
c) Per buidar-los, una vegada estiguin plens.
d) En tot cas, dins les 24 hores següents a l'acabament de les
obres.
e) Els caps de setmana i dies festius, així com aquells dies
que l'Ajuntament determini, advertint-ne convenientment els
afectats.
3. Sobrepassat el termini de 24 hores que assenyala l'apartat d)
anterior, els materials abandonats a la via pública seran retirats
d'aquesta, sense que l'afectat pugui reclamar a l'Ajuntament les
pèrdues ocasionades per l'eliminació d'aquests materials i sense
perjudici de la repercussió del cost de la prestació del servei corresponent i de les sancions que hi corresponguin.
Article 59 (Ubicació dels sacs)
1. Per decidir la ubicació els sacs de runes, en la concessió de
l'autorització es tindran en compte les prescripcions següents:
a) S'han de situar preferentment davant l'obra a què serveixin
o tan a prop com sigui possible, de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment a les cruïlles,
respectant les distàncies establertes per als estacionaments
en la normativa general de circulació.
b) No podran situar-se als passos de vianants ni davant seu,
ni en guals ni reserves d'estacionament i parada, llevat que
aquestes reserves hagin estat sol·licitades per a l'obra
mateixa. Tampoc no poden situar-se a les zones de prohibició d'estacionament.
c) No podran situar-se sobre les tapes d'accés de serveis
públics, sobre boques d'incendi, hidrants, vàlvules, escocells dels arbres ni, en general, sobre cap element urbanístic la utilització del qual pugui dificultar-se en
circumstàncies normals o en cas d'emergència.
2. La col·locació de sacs de runes en un espai públic haurà de
deixar una zona de pas lliure, d'acord amb les condicions següents:
a) en les voreres, d'un metre com a mínim
b) en les calçades d'un sol sentit de circulació, 2,75 m. com
a mínim
c) en les calçades de doble sentit, 6 m com a mínim
3. Quan els sacs estiguin situats a la calçada, hauran de
col·locar-se a 0,20 m de la vorera, de manera que no impedeixin
que les aigües superficials arribin a l'escorredora i hi discorrin fins a
l'embornal més proper. Cada sac haurà de senyalitzar-se, com a
mínim, amb tres cons de trànsit col·locats a la via pública en línia
obliqua pel costat del sac més proper al de la circulació.
4. Quan els sacs hagin de romandre al carrer durant la nit,
hauran de dur incorporats senyals reflectors o lluminosos suficients per
fer-los identificables.
Article 60 (Substàncies prohibides als sacs de recollida de runes)
1. No és permès dipositar als contenidors d'obres o sacs de runa
ni abocar en un espai públic o en terrenys que no hagin estat
designats per l'Ajuntament per a aquesta finalitat:
a) Residus que continguin materials o substàncies inflamables,
explosives, nocives, tòxiques o perilloses.
b) Residus susceptibles de putrefacció o de produir olors
desagradables.
c) Mobles, estris o andròmines vells, així com qualsevol
material residual similar.
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d) Qualsevol mena de material residual, no especificat en els
apartats anteriors, que pugui causar molèsties als veïns o
als usuaris dels espais públics.
2. L'incompliment del que disposa el paràgraf anterior serà considerat com a falta molt greu en el cas de l'apartat a) i com falta greu
en els altres apartats.
Article 61 (Lliurament i abocament de runes)
1. El lliurament de terres i runes per part dels veïns es pot efectuar
de les maneres següents:
a) Directament en els sacs de runes autoritzats.
b) Directament als llocs d'acumulació de terres i runes que
pugui establir l'Ajuntament.
c) Directament als abocadors autoritzats.
2. Les terres i les runes abocades en llocs no autoritzats seran retirades pel responsable de l'abocament a requeriment de l'autoritat
municipal.
3. La deposició de terres i runes als sacs s'ha de fer durant les
hores en què no causi molèsties al veïnat.
4. L'incompliment de les prescripcions d'aquest article tindrà la
consideració de falta greu.
Article 62 (Transport de terres i runes)
1. El transport de terres i runes per les vies públiques s'ha de fer
dintre dels horaris que fixi l'Ajuntament.
2. Els vehicles en què s'efectuï el transport de terres i runes han
de tenir les condicions adequades per a evitar l'abocament del
contingut a la via pública.
3. En la càrrega de vehicles, s'han d'adoptar les precaucions
necessàries per impedir que s'embruti la via pública.
4. Els materials transportats han de cobrir-se i protegir-se de
manera que no se'n desprengui pols ni es produeixin abocaments de
materials residuals.
5. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà
considerat com a falta greu.

Títol segon
Ordenació de la convivència ciutadana
Capítol I
Normes generals per a la preservació de la convivència ciutadana
Article 63 (Límits generals del comportament ciutadà)
1. No són permesos cap acte, activitat o comportament a la via
pública, als edificis i instal·lacions municipals o als transports públics
que ocasionin danys als esmentats béns o al medi ambient, molèsties
a altres persones i/o alterin la convivència ciutadana o el descans
dels veïns.
2. Tampoc es permeten els actes, activitats o comportaments dels
ocupants d'immobles, d'edificis o d'instal·lacions de titularitat privada
quan aquestes actuacions afectin la part exterior de les edificacions,
la convivència ciutadana o el medi ambient.
3. Tots els ciutadans i ciutadanes han de respectar la integritat i
la titularitat dels béns de domini públic.
4. Les persones que no respectin les normes de comportament a
la via pública seran requerides per tal que cessin en la seva actitud
i, en cas de resistència, podran ser-ne desallotjades.
5. Els serveis municipals podran desallotjar de la via pública les
persones o retirar-ne els béns quan raons de seguretat o de salut i d'higiene així ho aconsellin.

Capítol II
Civisme i convivència ciutadana
Secció primera: convivència i respecte a les persones
Article 64 (Infraccions de la convivència)
1. No és permès:
a) Fer burles o fer objecte de maltractament qualsevol
persona, vulnerant la seva dignitat.
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b) Llençar a terra puntes de cigarret, xiclets o papers, llevat
de fer-ho als espais o papereres habilitats expressament a
tal efecte; escopir o realitzar necessitats fisiològiques a la
via pública, en edificis i instal·lacions municipals o als
transports públics.
c) Elevar globus aerostàtics o disparar coets, petards i, en
general, focs d'artifici, sense prendre les precaucions
degudes per tal d'evitar accidents i molèsties a les
persones i, en tot cas, amb subjecció al que disposi la
normativa vigent.
d) Espolsar catifes, estores, roba o altres efectes d'índole
personal des dels balcons, finestres o plantes baixes de les
cases; adobar i netejar llana, catifes, estores, etc., cosa
que només podrà fer-se fora de les zones edificades.
e) Regar torretes i plantes col·locades als balcons i finestres,
quan aquesta activitat provoqui molèsties als veïns o
vianants a causa del sobreeiximent d'aigua.
f) Estendre i eixugar roba a la vista del públic als balcons,
les finestres i les baranes exteriors de les terrasses; penjar
qualsevol altre objecte que sigui contrari a l'estètica de la
via pública o que sobresurti de les façanes de les cases o
de les portes de les botigues, llevat d'autorització municipal.
g) Fumar i escopir durant els espectacles que se celebrin en
locals tancats. Nomes es podra fumar el espais destinats a
fumadors.
h) Fumar en les dependències i edificis municipals, llevat dels
espais destinats a aquest efecte.
i) Fumar en els transports públics municipals.
j) Romandre a la via pública o als edificis i transports municipals sense observar unes condicions mínimes de neteja i
higiene personal.
k) Encendre fogueres, brasers o fogons o fer foc tant a la via
pública com a les portes, balcons i finestres, llevat d'autorització municipal.
l) Rentar cap objecte, llençar brossa, rentar-se, banyar-se o
banyar animals a les fonts i/o enterbolir-ne les aigües.
m) Dipositar i donar menjar als animals en els espais públics.
2. L'incompliment dels anteriors apartats serà considerat com a
falta molt greu (apartats a, k) ; com a falta greu (apartat c); com a
falta lleu (apartats b, d, e, f, g, h, i, j, l, m).

Secció segona: conservació dels béns situats en espais públics
Article 65 (Danys al béns situats en espais públics)
1. No és permès:
a) Causar destrosses, sacsejar, arrancar, trencar, ratllar o
embrutar: parets o interiors d'edificis i instal·lacions municipals; vehicles municipals; tanques, bardisses o parets
divisòries; fonts públiques; fanals d'enllumenat, pals de
línies d'electricitat; conduccions d'aigües; senyalització
vertical i horitzontal; semàfors; mobiliari urbà, entès com
aquells elements que serveixin d'ornamentació, suport de
serveis i activitats d'esplai i recreatives, com papereres,
fonts, estanys, jocs infantils, jardineres, bancs, marquesines, suports publicitaris, contenidors i escultures; i, en
general, tots aquells béns i serveis que siguin elements
estructurals de la via pública, formin part del seu contingut
o regulin la mobilitat de persones i vehicles.
b) Embrutar les zones enjardinades, trepitjar-les o realitzar-hi
qualsevol activitat, en aquest darrer cas llevat d'autorització municipal.
c) Pintar dibuixos, missatges, signatures, escrits, rascades,
gravats o simplement embrutar mitjançant pintures, esprais
o altres mitjans les façanes, parets, instal·lacions, edificis i
mobiliari urbà, llevat d'autorització municipal i/o del titular
del bé afectat per a realitzar pintures murals de caràcter
artístic.
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2 L'incompliment dels apartats anteriors serà considerat com a
falta greu (apartat a); com a falta lleu (apartat b). A més, l'infractor
responsable dels danys es farà càrrec del cost de la reparació o reposició dels béns malmesos.
3. Pel que fa a l'apartat c), la falta serà sancionada segons la
intensitat, el contingut i el perjudici causat per l'esmentada conducta
de conformitat amb els criteris següents:
a) Seran considerades infraccions molt greus les pintades que
causin deteriorament als edificis o altres béns d'interès
històric o artístic del municipi.
b) Seran considerades infraccions greus aquelles que causin
un deteriorament a les façanes dels edificis i els elements
que en formen part confrontants a la via pública i aquelles
que tinguin un contingut racista, xenòfob, sexista o que
menystingui algun dels drets fonamentals o de les llibertats
públiques dels ciutadans i ciutadanes.
c) Seran considerades infraccions lleus les pintades que pel
seu caràcter i intensitat no puguin incloure's en els anteriors
apartats.
4. En tots els casos, l'infractor responsable dels danys es farà
càrrec del cost de la reparació o reposició dels béns malmesos.
Article 66 (Ocupació i usurpació de béns de domini públic)
1. Els particulars que sostreguin béns municipals o hi facin actes
d'ocupació, estaran obligats a reparar els danys i perjudicis que
causin o a restituir el que hagin sostret, així com a abandonar els
espais que hagin ocupat.
2. Sempre que la seva conducta no estigui tipificada penalment,
seran sancionats per la comissió d'una infracció administrativa.
L'import de la sanció es calcularà d'acord amb el valor del dany
causat, sense excedir en cap cas el doble d'aquest.

Secció tercera: comportaments i activitats inadequades
als espais públics
Article 67 (Prohibicions)
Als espais públics del terme municipal de Calafell estan prohibits
els següents comportaments:
a) La petició de diners o donatius exercida de forma coactiva, de
paraula u obra, amb violència o intimidació, o de forma que causi
molèsties als ciutadans.
b) L'oferiment d'objectes a canvi d'una quantitat de diners o
donatiu, tal com mocadors, bosses, etc.
c) La prestació de serveis no requerits, sense autorització ni
llicència, a canvi d'un preu o donatiu, tal com la neteja de vidres dels
vehicles, aparcament i vigilància de vehicles, interpretacions musicals
i artístiques, etc.
d) La realització de qualsevol altra activitat no autoritzada encaminada a obtenir del ciutadà diners o donatius.
La intervenció municipal sobre aquests comportaments es durà a
terme d'acord amb les polítiques socials establertes per l'Ajuntament
adreçades a la prevenció i eradicació d'aquestes conductes.
Article 68 (Persones responsables)
Seran responsables dels fets esmentats en l'article anterior els
següents subjectes:
a) Les persones majors d'edat que els exerceixin.
b) Els pares, tutors o persones encarregades dels menors d'edat
que els realitzin.
c) Les persones que es facin acompanyar de menors d'edat,
siguin o no de la seva família, amb l'objecte de produir llàstima i
implorar la caritat pública.
Article 69 (Intervenció municipal)
La Policia Local requerirà als que practiquin les activitats en els
termes descrits abans per tal que cessin en la seva actitud, actuant en
tot moment de conformitat amb el previst en la present Ordenança i
en la resta de l'ordenament jurídic.
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Si encara persistissin en la seva conducta, o fossin reincidents, la
Policia Local els requerirà per tal que es presentin als Serveis Socials
municipals, els quals estudiaran la seva situació, i procedirà, com a
mesura cautelar, a la retirada i dipòsit dels fons que hagin obtingut
amb aquesta activitat, així com dels elements utilitzats per al seu
exercici, posant-los a disposició dels Serveis Municipals o, en el seu
cas, a disposició judicial.
Els elements requisats o intervinguts que tinguin un cert valor
restaran en dipòsit pendents de la resolució que s'adopti a l'expedient
sancionador durant un termini màxim de 15 dies, transcorregut el qual
es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució benèfica. Si
els objectes són de poc valor, es procedirà d'immediat a la seva
destrucció.
L'incompliment d'aquestes normes serà considerat com a infracció
lleu.
La sanció que s'imposarà serà de multa, la quantia de la qual
s'establirà com a mínim en 30 euros i com a màxim en 300 euros,
tenint en compte per a la seva graduació la reincidència i altres
circumstàncies que concorrin en els fets.
Aquesta sanció podrà implicar la pèrdua de subvencions i ajuts
municipals de caràcter discrecional que per les seves circumstàncies
socioeconòmiques rebi l'infractor.
Una vegada resolt l'expedient amb imposició de multa, en el cas
d'impagament aquesta s'executarà per la via de constrenyiment,
procedint al cobrament de la sanció a través dels diners incautats i
dels elements requisats si aquests existeixen.
Article 70 (Reiteració dels incompliments)
Qualsevol conducta o activitat que incompleixi reiteradament i de
manera inequívoca i manifesta l'expressat en aquesta secció de
l'Ordenança podrà ser considerada com a desobediència a l'autoritat i es podrà entendre com a resistència activa o passiva a complir
un manament d'aquesta, amb menyspreu de l'ordre jurídic que ha
d'ésser garantit en tot moment pels organismes públics als quals es
confia aquesta missió, i s'interposarà en aquest sentit l'oportuna
denúncia davant l'òrgan judicial corresponent.

Secció quarta: consum de begudes alcohòliques i drogues
Article 71 (Prohibició del consum i venda de begudes alcohòliques en espais públics)
1. Resta prohibit el consum, la venda i la distribució de begudes
alcohòliques als espais públics, incloent-hi la realitzada mitjançant
màquines automàtiques, amb excepció als actes polulars organitzats
per entitats, Ajuntament, degudament controlats
2. Els establiments on sigui permès el consum o la venda de
begudes alcohòliques no podran disposar d'espai per a la seva distribució directa a l'exterior.
3. L'incompliment d'aquest article serà considerat, pel que fa al
consum, com a falta lleu, i pel que fa a la venda i la distribució, com
a falta greu. Es tindrà en compte per a la graduació de la sanció la
seva repercussió pública, el fet que hi hagi reiteració en la comissió
de la mateixa falta i, per al cas de la venda, que els compradors
siguin menors o persones que calgui protegir especialment .
Article 72 (Prohibició del consum de drogues)
1. Resta prohibit el consum de drogues, estupefaents o
substàncies psicotròpiques considerades il·legals per la legislació
vigent, així com l'abandonament als esmentats llocs dels estris utilitzats
per al seu consum en els espais públics.
2. L'incompliment de la prohibició establerta en aquest article
serà considerat com una falta lleu. Per a la graduació de la sanció es
tindran en compte les circumstàncies esmentades a l'article anterior.
Article 73 (Altres comportaments relacionats amb les drogues)
1. No és permès als espais públics:
a) La preparació, manipulació o tinença de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques considerades il·legals
per la legislació vigent.

b) L'administració d'injectables de qualsevol tipus, excepte els
administrats per personal sanitari en els casos d'urgència o
de força major.
c) Els comportaments previstos en el paràgraf anterior seran
considerats com a falta greu.

Capítol III
Comportament a la via pública
Article 74 (Ordre públic)
1. Sempre que no siguin constitutius d'infracció penal per la seva
gravetat, els següents comportaments seran considerats faltes greus:
a) Originar desordres als espais o establiments públics.
b) Desobeir els mandats de l'autoritat.
2. Les sancions seran graduades segons la intensitat de la
infracció, la seva repercussió pública, el fet que els perjudicats siguin
menors o persones que calgui protegir especialment o que hi hagi
reiteració en la comissió de la mateixa falta.
3. Si es produeixen fets susceptibles de ser subsumits en l'apartat
1.a) d'aquest article, els agents de l'autoritat podran instar els
infractors perquè deposin la seva actitud i, si és necessari, podran
desallotjar-los de l'espai o establiment on s'estigui produint l'incident.
Article 75 (Jocs infantils)
1. Els jocs infantils es practicaran en les zones reservades a tal
efecte o, en absència d'aquestes, en aquells espais públics en què no
comportin un perill per als practicants o una molèstia per a la resta
d'usuaris. Resta expressament exclòs a aquest efecte l'ús dels espais
reservats a la circulació de vehicles.
2. Els pares, tutors o responsables dels menors vetllaran pel
respecte del que disposa el paràgraf anterior.

Capítol IV
Sorolls
Secció primera: disposicions generals
Article 76 (Actuació davant dels sorolls molestos per a la
convivència ciutadana)
1. Els infractors de les disposicions contingudes en aquest capítol
seran requerits a cessar en l'activitat pertorbadora. Quan no es pugui
localitzar la persona responsable de la infracció, es prendran les
mesures necessàries per fer cessar la molèstia provocada als veïns.
2. Excepcionalment, no seran objecte de denúncia els infractors
d'emissió de sorolls que a requeriment dels agents de l'autoritat cessin
immediatament en aquesta activitat. En cas de negativa, continuació
o reincidència en la molèstia es cursarà la denúncia corresponent.
3. Es considerarà falta greu desatendre els requeriments municipals per desistir de continuar amb l'activitat que generi sorolls
molestos o per a la correcció de les deficiències observades, i es
podrà considerar igualment com a delicte de desobediència a l'autoritat.

Secció segona: Sorolls als edificis
Article 77 (Prohibicions)
1. No és permès:
a) Cantar o parlar en un to de veu excessiu a l'interior dels
habitatges i per les escales i els patis dels edificis, especialment des de les 22 hores fins a les 8 hores del matí.
b) Tancar amb estrèpit portes i finestres, especialment en el
període horari assenyalat a l'apartat anterior.
c) Qualsevol classe de soroll evitable a l'interior dels habitatges, particularment els produïts per reparacions de
caràcter domèstic o trasllat de mobles, especialment de les
22 fins les 8 hores.
d) Deixar entre les 22 i les 8 hores en patis, galeries, balcons
o finestres qualsevol animal que, amb els seus cants, sons,
crits o altres activitats, pertorbi el descans dels veïns.
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Durant les hores restants, també hauran d'ésser retirats pels
seus propietaris o encarregats quan notòriament ocasionin
molèsties als altres ocupants de l'immoble o als dels habitatges propers. Tampoc no podran produir molèsties
encara que els animals estiguin a l'interior dels pisos o
locals de què es tracti.
e) En general, la realització de qualsevol activitat que
provoqui molèsties al veïnat per causa del soroll.
2. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà
considerat com a falta greu.

2. Les persones que portin en funcionament aquests aparells
hauran de tancar-ne la connexió en el cas que els ho requereixi qualsevol persona autoritzada, per causa justificada.
3. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà
considerat com a falta lleu.

Article 78 (Obligacions)
1. Els propietaris o els usuaris de receptors de ràdio i de televisió,
tocadiscs, magnetòfons, altaveus, instruments musicals i altres
emissors acústics hauran d'abaixar-ne el volum o utilitzar-los de
manera que no ocasionin molèsties als veïns, especialment de les 22
fins a les 8 hores. Durant la resta del dia ho hauran de fer si ho
demana qualsevol veí que manifesti que hi ha persones malaltes al
seu domicili o qualsevol altra circumstància que requereixi silenci.
2. Les activitats musicals o artístiques de qualsevol altre tipus i les
festes en domicilis particulars s'atendran al que estableix l'apartat
anterior.
3. En qualsevol cas, mai no es podran superar els límits previstos
en l'article següent.
4. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà
considerat com a falta greu.

Article 84 (Música ambiental)
L'emissió de música ambiental al carrer restarà sotmesa a l'autorització de l'Ajuntament, i es limitarà als períodes o dates tradicionals
en zones comercials o anàlogues. Per a la localització dels equips o
instal·lacions musicals serà necessària la conformitat prèvia dels veïns
als quals pugui correspondre suportar la fixació o connexió material
des de la seva façana o habitatge. Els límits de l'horari d'emissió es
fixaran entre les 8 i les 22 hores, amb un període de descans
almenys entre les 14 i les 17 hores.

Article 79 (Nivells màxims admissibles a l'ambient interior
produïda per les activitats i el veïnat)
Sense perjudici de les infraccions previstes en els articles anteriors, en cap cas es podran superar els nivells d'emissió sonora establerts en l'ordenança municipal de sorolls.
L'incompliment d'aquests valors serà constitutiu de falta greu.
Article. 80 (Nivells màxims admissibles de soroll a l'exterior dels
edificis)
Sense perjudici de les infraccions previstes en els articles anteriors, en cap cas es podran superar els nivells d'emissió sonora establerts en l'ordenança municipal de sorolls.

Secció tercera : sorolls provocats des dels espais públics
Article 81 (Prohibicions)
1. No és permès:
a) Pertorbar la tranquil·litat pública amb crits, escàndols,
baralles i tumults.
b) La realització de treballs en la via pública i en la construcció a partir de les 20 h i fins a les 8 h, excepte en el
cas d'obres urgents i aquelles autoritzades per l'Ajuntament
que pel perill o els inconvenients que comportin no es
puguin efectuar en horari diürn.
c) Accionar sense causa justificada qualsevol sistema d'avís
acústic (alarmes, sirenes, etc.) instal·lat en edificis o
vehicles. En cas de no ser localitzats els responsables del
sistema d'avís acústic, podran ser emprats els mitjans
necessaris per fer cessar les molèsties als veïns.
e) La pertorbació d'emissions acústiques en l'illa de vianants
queda regulat de conformitat amb el que disposa l'article
10 de l'ordenança municipal de L'Illa de Vianants.
2. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà
considerat com a falta greu.
Article 82 (Aparells sonors)
1. Als espais públics no es pot cridar, fer funcionar aparells de
ràdio, televisors, instruments musicals o altres aparells anàlegs per
sobre dels límits que imposa el respecte mutu. La intensitat sonora
derivada de l'ús d'aquests aparells en els vehicles no podrà excedir
la que es determina per al soroll del motor.

Article 83 (Vehicles de transport públic)
Els vehicles de transport públic modularan el nivell sonor dels seus
aparells de ràdio o de reproducció de música per tal d'evitar
molèsties als usuaris i/o vianants, d'acord amb la normativa vigent.

Títol tercer
Prevenció de perills i riscos, situacions d'emergència i protecció civil
Capítol I Intervenció administrativa de prevenció i precaució
Article 85 (Clàusula d'intervenció administrativa general)
1. L'Ajuntament ha de preservar la vida, la salut i la integritat de
les persones, la protecció de llurs béns i la protecció del medi
ambient, en especial en situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitat pública.
2. Per a la consecució d'aquests fins, podrà desenvolupar
aquelles mesures d'intervenció administrativa que, en virtut dels principis de prevenció de perills i de precaució, es trobin en el seu àmbit
competencial, amb ple respecte pels drets i llibertats individuals i llur
protecció i jurídica.
3. En cas d'haver de dictar-se mesures restrictives dels drets i
llibertats o d'imposar càrregues personals, aquestes tindran la
vigència estrictament necessària per a fer front a la situació de risc,
perill o emergència, i hauran de ser proporcionals a aquesta.
4. L'Ajuntament, d'acord amb la legislació de protecció civil,
elaborarà, aprovarà i aplicarà els plans d'emergència d'àmbit municipal i participarà, si s'escau, i col·laborarà en l'aplicació dels
d'àmbit superior.
Article 86 (Mesures d'intervenció administrativa)
1. L'Ajuntament adoptarà les mesures necessàries per a prevenir,
evitar o minimitzar els efectes derivats de les catàstrofes o calamitats
públiques, entre les quals cal esmentar:
a) Evacuar o allunyar les persones dels llocs de perill.
b) Recomanar el confinament de les persones en llurs domicilis o en llocs segurs, d'acord amb les previsions des plans
corresponents.
c) Restringir l'accés a zones de perill o zones d'operació.
d) Limitar i condicionar l'ús dels serveis públics i privats i el
consum de béns.
e) Qualsevol altra que es consideri necessària, d'acord amb
la situació d'emergència i el pla que hi sigui d'aplicació.
2. L'Ajuntament difondrà el contingut dels plans d'emergència
entre tots el ciutadans i ciutadanes.
Article 87 (Drets i deures dels ciutadans i ciutadanes)
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de ser informats per
l'Ajuntament sobre els riscoss i perills greus que els poden afectar i els
instruments i mesures previstos per a afrontar-los, en el marc de la
legislació sobre la matèria.
2. L'Ajuntament potenciarà la participació ciutadana en la
redacció i execució de plans i dispositius de reducció dels perills i
riscos i la prevenció d'emergències.
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3. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret i el deure de
col·laborar amb l'Ajuntament en el conjunt de tasques i finalitats
esmentades a l'article anterior i, en especial, amb els dispositius de
protecció civil, en especial els simulacres, d'acord amb la legislació
i les instruccions de les autoritats competents en aquesta matèria.
4. En particular, els ciutadans i ciutadanes, declarada l'activació
d'un pla de protecció civil, estan obligats a seguir les instruccions i a
complir les ordres emanades de l'autoritat designada en el pla.
5. La col·laboració regular dels ciutadans i ciutadanes podrà durse a terme mitjançant les associacions de voluntariat constituïdes
d'acord amb la legislació de protecció civil de Catalunya.

Capítol II
Emergències i protecció civil
Article 88 (Autoritats)
1. L'alcalde és l'autoritat superior de protecció civil en l'àmbit
municipal, sens perjudici de les funcions dels òrgans de la Generalitat
o de l'Estat en cas d'activació d'un pla de la seva competència.
2. Correspon a l'alcalde, entre altres funcions atribuïdes per la
normativa de protecció civil, declarar l'activació o la desactivació
dels plans de protecció civil d'àmbit municipal i requerir a les entitats
privades i als particulars la col·laboració necessària per a complir les
obligacions establertes per legislació vigent.
Article 89 (Prestacions forçoses)
1. A petició de l'autoritat competent, els ciutadans i ciutadanes
estan obligades a la prestació de serveis destinats a prevenir o evitar
la situació de perill o risc o afrontar l'emergència, de manera proporcionada a la situació creada i a les possibilitats de cadascú. La prestació d'aquests serveis es obligatòria i no dóna lloc a indemnització
per aquesta causa.
2. L'autoritat, sempre que la naturalesa del perill, risc o
emergència ho faci necessari, podrà ordenar, així mateix, la requisa,
la intervenció i l'ocupació temporal i transitòria dels béns, locals,
indústries i tota classe d'establiments necessaris per a fer front a la
situació excepcional.
Article 90 (Mitjans de comunicació)
1. En les situacions d'emergència declarades per l'autoritat
competent, els mitjans de comunicació municipals hauran de transmetre i publicar de manera prioritària i immediata, si l'emergència
així ho requereix, la informació, els avisos i les instruccions que les
autoritats els facilitin. Calafell Radio 107.9 FM serà el mitja mes
inmediat per difondre aquelles informacions sobre emergències que
siguin d'utilitat per a la ciutadania, a banda de tots els suports informatius i publicitaris que l'Ajuntament consideri adients.
2. L'alcalde, com a màxima autoritat de protecció civil en l'àmbit
municipal, podrà sol·licitar també, en aquells casos, idèntica
col·laboració per part dels mitjans de comunicació de titularitat
privada, perque atenguin aquesta petició .

Capítol III Infraccions
Article 91 (Infraccions molt greus)
1. Són considerades faltes molt greus, sens perjudici de la resta
dels supòsits previstos per la legislació de protecció civil:
a) Impedir la requisa o l'ocupació temporal dels béns, de les
instal·lacions i dels mitjans ordenades per l'autoritat
competent en situacions d'activació d'un pla de protecció
civil.
b) Negar-se a transmetre, els mitjans de comunicació municipals, els avisos, les instruccions i les informacions que
ordenin les autoritats competents en situacions d'activació
d'un pla de protecció civil.
2. Tindran la consideració d'infraccions molt greus les infraccions
greus comeses durant la situació d'activació d'un pla de protecció
civil que hagin posat en perill la vida o la integritat de les persones o
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que hagin augmentat la situació de perill o risc col·lectiu greu o les
conseqüències de la catàstrofe o la calamitat pública.
Article 92 (Infraccions greus)
1. Són considerades faltes greus, sens perjudici de la resta dels
supòsits previstos per la legislació de protecció civil:
a) No respectar les instruccions dictades per l'autoritat de
protecció civil competent en situacions d'activació d'un pla
o d'una emergència declarada.
b) Negar-se a dur a terme les prestacions personals ordenades per l'autoritat de protecció civil competent en situacions d'activació d'un pla.
c) No acudir a l'ordre de mobilització les persones adscrites
als serveis associats als plans de protecció civil i els
membres de les associacions del voluntariat de protecció
civil de la localitat afectada per l'activació d'un pla o
d'una emergència declarada en el lloc indicat per aquest
o per l'autoritat.
d) Obstaculitzar, sense arribar a impedir-ho, la requisa o
l'ocupació temporal dels béns, de les instal·lacions i dels
mitjans ordenats per l'autoritat competent de protecció
civil.
e) Impedir el compliment de les ordres i les instruccions
emanades de les autoritats de protecció civil en situacions
d'activació de plans.
2. Tindran la consideració d'infraccions greus les infraccions lleus
comeses durant la situació d'activació d'un pla de protecció civil que
hagin posat en perill la vida o la integritat de les persones o que
hagin augmentat la situació de perill o risc col·lectiu greu o les conseqüències de la catàstrofe o la calamitat pública.
Article 93 (Infraccions lleus)
Són considerades faltes lleus, sens perjudici de la resta dels
supòsits previstos per la legislació de protecció civil:
a) Exhibir les insígnies i els distintius establerts reglamentàriament
per als voluntaris o voluntàries en els casos i en les condicions en què
no en sigui autoritzat l'ús.
b) No seguir o no respectar les mesures i les instruccions disposades per l'autoritat de protecció civil en els simulacres.

Títol quart
Procediment sancionador
Secció primera. Procediment general.
Article 94 (Procediment aplicable i principis informadors)
En defecte de procediment sancionador específic, les infraccions
comeses tipificades en aquesta Ordenança es sancionaran prèvia
tramitació del procediment regulat en aquest títol.
L'exercici de la potestat sancionada haurà de tenir cura dels principis previstos a l'art. 3.4 d'aquesta Ordenança.
Article 95 (Inici del procediment)
1. El procediment s'inicia d'ofici o per denúncia de qualsevol
persona mitjançant acord de l'òrgan competent per a sancionar. En
cas que la denúncia fos greument injustificada, se li podrà carregar
al denunciant les despeses originades per l'actuació de
l'Administració en la tramitació de la denúncia. I si a més hi concorre
mala fe es podrà considerar falta greu.
2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona o
persones que la presenten, la notícia dels fets que poguessin constituir
infracció i la data de la seva comissió, i, quan sigui possible, la identificació dels presumptes responsables. S'haurà de comunicar al
denunciant la iniciació o no del procediment quan a la denúncia s'hi
inclogui expressament la sol·licitud d'iniciació.
Article 96 (Actuacions prèvies)
Amb anterioritat a la iniciació del procediment, podran realitzar
actuacions prèvies els serveis municipals corresponents amb l'objecte
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de determinar amb caràcter preliminar, amb la major precisió
possible, els fets susceptibles de motivar la incoació del procediment,
la identificació dels possibles responsables i les circumstàncies rellevants que concorren en uns i altres.
Article 97 (Acord d'iniciació)
1.L'acord d'iniciació tindrà com a contingut mínim el següent:
a) La identificació de la persona o persones presumptament
responsables.
b) Els fets, succintament exposats, la seva possible qualificació i les sancions que hi poguessin correspondre, sense
perjudici del que resulti de la instrucció.
c) L'instructor i, en el seu cas, el secretari del procediment,
nomenats per l'òrgan competent per sancionar, amb
expressa indicació del règim de recusacions.
d) L'òrgan competent per a la resolució de l'expedient i la
norma que li atribueixi tal competència.
e) L'advertiment de la possibilitat de reconeixement voluntari
de la responsabilitat o del pagament voluntari de la sanció
pecuniaria, amb els efectes previstos a l'apartat 3 d'aquest
article.
f) Mesures de caràcter provisional que eventualment s'hagin
pogut adoptar amb l'acord d'iniciació del procediment
sense perjudici dels que es puguin adoptar durant la tramitació.
g) Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en
el procediment i dels terminis per al seu exercici
2. L'acord d'iniciació es comunicarà a l'instructor amb trasllat de
les actuacions, al denunciant, al presumpte responsable o responsables i als possibles interessats, als quals s'advertirà que, si no
efectuen al·legacions en el termini de 15 dies, la iniciació podrà ser
considerada proposta de resolució sempre que contingui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada amb els efectes
previstos als articles 210 i 211.
3. Iniciat un procediment sancionador, si l'infractor reconeix la
seva responsabilitat, es podrà resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent.
Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari
per l'inculpat, en qualsevol moment anterior a la resolució, podrà
implicar igualment la terminació del procediment. En aquest cas,
tindrà dret a una reducció del 30 % de l'import. El dret d'aquesta
reducció es perd en el cas que formuli al·legacions o impugni la resolució.
Article 98 (Al·legacions i proposició de prova)
Els interessats disposaran de 15 dies per fer al·legacions i
proposar proves. L'instructor realitzarà d'ofici quantes actuacions
resultin necessàries per a l'examen dels fets, reclamant les dades i
informacions que hi siguin rellevants per determinar en el seu cas
l'existència de responsabilitats susceptibles de sanció.
Article 99 (Període de prova)
Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini atorgat, l'òrgan
instructor podrà acordar l'obertura d'un període de prova per un
termini no superior a 30 dies ni inferior a 10 dies.
Els fets constatats pels funcionaris als quals es reconeix la
condició d'autoritat, formalitzats en document públic i amb els
requisits legals oportuns, tindran valor probatori sense perjudici de les
proves que puguin practicar els propis administrats.
Article 100 (Drets dels interessats)
Seran drets del presumpte responsable:
a) Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de tramitació dels
procediments sancionadors en què tinguin la condició de presumptes
responsables i obtenir còpies dels documents que s'hi contenen.
b) Obtenir còpia segellada dels documents que presentin,
aportant-la junt amb els originals, i també la devolució d'aquests
excepte quan hagin de figurar en el procediment.
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c) No presentar documents que no siguin exigibles per les normes
aplicables al procediment o que ja es trobin en poder de
l'Administració actuant.
Article 101 (Proposta de resolució)
Conclosa, en el seu cas, la prova, l'òrgan instructor del procediment formularà proposta de resolució, en la qual es fixaran el fets
considerats provats, la seva qualificació jurídica, la determinació de
la infracció, la persona o persones responsables i la sanció que es
proposa imposar o bé la declaració d'inexistència d'infracció o
responsabilitat.
Article 102 (Notificació i audiència als interessats)
La proposta de resolució es notificarà als interessats atorgant un
termini de 15 dies per a poder-hi formular al·legacions davant l'instructor del procediment. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència
quan no figurin en el procediment ni s'hagin de tenir en compte altres
fets ni altres al·legacions ni proves que les ja realitzades en el seu cas
per l'interessat.
Article 103 (Resolució)
La proposta de resolució, juntament amb tot l'expedient, es
cursarà immediatament a l'òrgan competent per resoldre el procediment, el qual, si no decideix que es realitzin actuacions complementàries indispensables, dictarà resolució, que serà motivada,
decidirà totes les qüestions plantejades pels interessats i aquelles derivades del procediment i es notificarà als interessats.
Article 104 (Reparació de la situació alterada)
La imposició de sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada per ell al seu estat
original i també amb la indemnització pels danys i perjudicis causats
a l'Administració, que podran ser determinats per l'òrgan competent
per a sancionar. Caldrà comunicar a l'infractor, si s'escau, la sanció
perquè la satisfaci en el termini establert al Reglament general de
recaptació.
Article 105 (Òrgans competents)
Seran òrgans sancionadors l'alcalde o el membre d'aquest
Ajuntament a qui delegui l'exercici de la competència.

Secció segona. Procediment simplificat
Article 106 (Requisits i tramitació simplificada)
El procediment simplificat es regirà per les normes del procediment general per a sancionar fets que previsiblement constitueixin
infraccions lleus, amb les especialitats següents:
1. Seran òrgans instructors els caps de les unitats administratives.
2. A la vista de l'acord d'incoació, l'òrgan instructor notificarà al
presumpte responsable aquest acord, indicant-hi, a més, els fets que
se li imputen, la infracció que comporten i la sanció que, si s'escau,
seria procedent aplicar-li, i també l'òrgan competent per a sancionar
i la norma que l'autoritza.
3. En la mateixa notificació de l'apartat anterior se citarà el
presumpte responsable perquè, en un termini de 10 dies, presenti les
al·legacions i proposi les proves que consideri adients a la seva
defensa.
4. Un cop estudiades les al·legacions presentades i un cop practicada la prova proposada, si escau, l'òrgan instructor elevarà
proposta de resolució a l'òrgan competent per a sancionar. La
proposta haurà de tenir en compte les al·legacions presentades i el
resultat de la prova practicada.
5. A la vista de la proposta de resolució feta per l'instructor,
l'òrgan competent per a sancionar podrà pronunciar-se en el
sentit proposat en aquella o retornar l'expedient a l'instructor
perquè completi les actuacions per tal de pronunciar-se adequadament.
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Secció segona. Tipificació d'infraccions i sancions.
Article 107 (Graduació de les infraccions)
1. Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions d'aquesta Ordenança previstes com a tals infraccions, que es
qualificaran en lleus, greus i molt greus.
2. Els expedients sancionadors iniciats de resultes de la comissió
de presumptes faltes lleus s'evacuaran pel procediment sancionador
simplificat. Aquells que s'iniciïn de resultes de presumptes infraccions
greus o molt greus quedaran subjectes al procediment general.
3. Les normes definidores d'infraccions i sancions no seran
susceptibles d'aplicació analògica.
Article 108 (Tipificació de les infraccions)
1. Es reputaran com a infraccions els actes o omissions tipificats
expressament i els que en general constitueixin vulneracions de les
normes contingudes en aquesta Ordenança o desobediència als
manaments d'establir qualsevol mesura correctora o de seguir determinada conducta, sempre dintre del marc que per a les infraccions
estableix l'art. 140 del títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
2. En defecte de tipificació expressa es consideraran:
a) faltes lleus les que impliquin mera negligència o descurança, les conseqüències de les quals no afectin la seguretat o la salubritat públiques;
b) faltes greus les que constitueixin reincidències en les faltes
lleus i aquelles que, per mera negligència o descurança,
afectin la seguretat o la salubritat públiques;
c) faltes molt greus la desobediència reiterada a les ordres
per a l'adopció de mesures correctores o de seguir determinades conductes i la resistència manifesta o el
menyspreu al compliment de les normes d'aquesta
Ordenança.
3. El tancament o clausura correspondrà, com a sanció, a
l'apartat de faltes molt greus, en els supòsits descrits en el paràgraf
anterior.
4. L'aplicació de les sancions establertes en aquesta Ordenança
no exclou, en els casos de desobediència o resistència a l'autoritat
municipal o als seus agents, que es passi el tant de culpa als tribunals
de justícia.
Article 109 (Tipificació de sancions i mesures complementàries)
1. Quant a les sancions a aplicar, s'estarà a allò que disposa la
legislació vigent en cada cas. Independentment de la imposició de la
sanció corresponent, es podrà determinar la clausura de l'establiment
i de les activitats quan, requerits els qui en siguin titulars, no sol·licitin
llicència d'obertura o quan l'Ajuntament no la pugui concedir en no
ajustar-se a les determinacions de la normativa aplicable.
2. La determinació de la infracció i la imposició de la sanció
corresponent es farà de conformitat amb els procediments establerts.
3. Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança seran
sancionades amb multes d'acord amb la següent graduació, dintre
dels màxims establerts per la legislació vigent en cada moment per a
la sanció d'infraccions a les ordenances municipals:
Infraccions lleus:
fins a 750 euros
Infraccions greus:
fins a 1.500 euros
Infraccions molt greus:
fins a 3.000 euros
4. Quan es plantegin dubtes entre la qualificació d'un determinat
fet imputat d'acord amb la tipificació d'infraccions d'una ordenança
sectorial i la d'aquesta Ordenança, prevaldrà la de l'ordenança
sectorial.
Disposició derogatòria única
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança queden derogades les disposicions següents:
a) L'Ordenança de policia i bon govern.
b) L'Ordenança de guals.
g) També queden derogades totes aquelles ordenances municipals d'aquest Ajuntament o preceptes d'aquestes en allò amb què

s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb les disposicions
d'aquesta Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels
espais públics de Calafell.
Disposició adicional:
Qualsevol nova disposició de rang de Llei Ordenança general de
convivència ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quedarà
automàticament aprovada donant compte al Ple de la Corporació de
la seva modificació.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona.
Calafell, 8 de març de 2006. --- El regidor de Via Pública, Enric
Vaquér i Font.

2006/2958 – AJUNTAMENT DE CAMARLES

Anunci
El Ple de l'Ajuntament de Camarles, en la seva sessió de data 24
de febrer de 2006, aprovà inicialment la constitució del Consorci
Televisió Local Terres de l'Ebre, i els Estatuts pels quals s'haurà de
regir, i disposà, alhora, sotmetre els acords esmentats a informació
pública durant trenta dies, a efectes de presentació d'al·legacions i
reclamacions.
L'Expedient es podrà consultar a les oficines municipals tots els
dies feiners, entre les 9 i les 13.30 hores, durant el termini d'informació pública, que serà de trenta dies hàbils a comptar des de la
darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les al·legacions o reclamacions, si s'escau, es podran presentar
a l'Ajuntament, dintre del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans
que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Camarles, 8 de març de 2006. --- L'alcalde, Carmelo Redó i
Borràs.

2006/2894 – AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte
Expedient: (244/43/2006)
De l'Ajuntament de Cunit, sobre aprovació del padró de l'exercici
2006 de la taxa del Cementiri Municipal.
Havent estat aprovat per acord de la Junta de Govern Local de
data 2 de març de 2006, el padró corresponent a l'exercici 2006
la taxa del Cementiri Municipal per un import total de 7.067,40
euros.
El padró restarà en exposició pública durant el termini de quinze
dies per tal que els diferents obligats al pagament puguin interposar
les reclamacions que estimin pertinents.
S'ha fixat com a termini per al seu pagament en via voluntària el
comprès entre els dies 1 d'abril i 30 de maig.
El pagament es podrà efectuar dintre el termini indicat, a les
oficines de recaptació de les 9 a les 13 hores, o mitjançant transferència bancària al compte 2073-0096-75-0110130201 de
Caixa Tarragona, compte 2100-1323-74-0200018955 de La
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, i compte 2081-0184-843110000026 de Caixa Penedès, sucursals de Cunit, especificant
tots i cadascun dels conceptes a que correspon el pagament.
Transcorregut el termini d'ingrés en via voluntària s'iniciarà la via
executiva i el procediment de constrenyiment, meritant, els deutes
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tributaris, el recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i les
costes en el seu cas, de conformitat amb el Reglament general de
recaptació i la Llei general tributària.
Els interessats podran formular contra la present resolució, que no
es definitiva en via administrativa, recurs de reposició davant l'òrgan
que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia de la
publicació del present edicte en el BOPT.
La interposició de recursos no suspendrà en cap cas l'execució de
l'acte administratiu de cobrança, excepte en els casos previstos en
l'art. 14.I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei d'hisendes locals.
Cunit, 6 de març de 2006. --- L'alcalde, M. Dolors Carreras i
Casany. --- Davant meu, el secretari, Carles Badel i Domingo.

i 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del
règim local.
En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, el pressupost, les bases d'execució, el catàleg dels llocs de treball, plantilla
de personal i l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2006 es consideraran definitivament aprovats sense necessitat d'adoptar un nou
acord. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per
resoldre-les.
Llorenç del Penedès, 7 de març de 2006. --- L’alcaldessa-presidenta, M. Antònia Rossell i Olivé.

2006/2826 – AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP

Anunci
2006/2819 – AJUNTAMENT DE DUESAIGÜES

Edicte
Rendit el Compte General de l'Ajuntament corresponent a
l'exercici 2004, integrat pel de la corporació ,juntament amb tots els
seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de
Comptes, resten exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament per
un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més,
es podran formular les objeccions i observacions que es considerin
oportunes.
Duesaigües, 6 de març de 2006. --- L'alcalde, Sebastià Bondia i
Borràs.

2006/2922 – AJUNTAMENT DE FREGINALS

Anunci
Acordat l'inici del tràmit pel nomenament del càrrec de jutge de
pau titular i substitut de Freginals, es fa públic perquè totes aquelles
persones interessades que reuneixin els requisits que determina l'art.
1.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, i no
incorrin en cap de les causes d'incapacitat que estableix l'art. 303
de la Llei orgànica del poder judicial, puguin presentar llurs
sol·licituds, adjuntant-hi el curriculum vitae, a la Secretaria de
l'Ajuntament durant el termini de quinze dies hàbils, a comptar des de
la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona.
Freginals, 6 de març de 2006. --- L'alcalde, Josep Maria Lletí i
Castell.

2006/2898 – AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS

Edicte
Aprovats inicialment per l'Ajuntament en Ple, en la seva sessió del
dia 6 de març de 2006, el pressupost general de l'entitat, la plantilla
del personal, les bases execució del pressupost, el catàleg dels llocs
de treball i l'oferta pública d'ocupació per l'exercici 2006, estaran
exposats al públic a la Secretaria-Intervenció d'aquest Ajuntament, en
horari d'oficina per espai de quinze dies a partir del següent dia de
la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona. Durant l'esmentat termini els interessats legítims,
d'acord amb el que disposa a l'article 169 i pels motius expressats
en l'article 170 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, podran examinar-los i presentar les reclamacions que estimin
convenients davant el Ple, segons allò que es disposa als articles 90

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 3 d'octubre de 2005,
aprovà inicialment els estatuts i les bases d'actuació de la Junta de
Compensació del Pla Parcial 3, de Montbrió del Camp, si bé condicionat a la subsanació d'unes deficiències.
Atès que s'han esmenat dites deficiències, d'acord amb el que
disposen els articles 113 del Dleg 1/2005, de 26 de juliol, i 3 del
Decret 287/2003, de 4 de novembre, es procedeix a publicar
l'acord d'aprovació inicial dels estatuts i bases d'actuació de la Junta
de Compensació esmentada.
Per la qual cosa, s'obre la informació pública durant el termini
d'un mes per tal de que totes les persones interessades puguin
consultar l'expedient administratiu i el projecte d'estatus i bases d'actuació a fi de que puguin presentar les al.legacions i suggeriments
pertinents. La documentació administrativa objecte de consulta es
troba disponible a la secretaria de l'ajuntament en horari d'oficines.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Montbrió del Camp, 20 de febrer de 2006. --- L'alcalde, F. Xavier
Escoda Martínez.
ESTATUTS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ
DEL PP-3 DE MONTBRIÓ DEL CAMP
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Denominació.
L'Entitat Urbanística Col·laboradora es constitueix amb la denominació de Junta de Compensació del Pla Parcial 3 de Montbrió del
Camp.
Article 2. Naturalesa.
1. La junta tindrà naturalesa administrativa, personalitat jurídica
pròpia i capacitat plena per l'acompliment de les seves finalitats. La
personalitat jurídica s'entendrà adquirida des de la inscripció de la
Junta al Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores, en la forma
que preveu el Decret 287/2003, de 4 de novembre.
2. La junta podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar,
vendre, segregar, total classe de béns, celebrar contractes, executar
obres, obligar-se, interposar recursos establerts i exercitar les acciones
previstes legalment. A més actuarà com a fiduciària amb ple poder
dispositiu sobre les finques pertanyents als propietaris que son els seus
membres, sense més limitacions que les establertes en aquests. La
capacitat s'exercirà amb subjecció al Decret Legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, i el seu reglament parcial, el Reglament de Gestió
Urbanística, els presents Estatuts, i la resta de normativa urbanística
vigent a Catalunya.
Article 3. Domicili.
El domicili de la Junta es fixa a la Raval Sant Pere, 31, 1, 1,
43204 - REUS (Baix Camp). Aquest domicili podrà ser traslladat per
acord de l'Assemblea General, que haurà de notificar-ho als órgans
urbanístics competents.
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Article 4. Objecte i finalitat.
L'objecte d'aquesta Junta de Compensació es l'execució de l'actuació reparcel·latoria en la modalitat de compensació bàsica, sobre
els terrenys compresos dins del ámbit d'actuació del Pla Parcial 3, del
terme municipal de Montbrió del Camp.
Són finalitats primordials de l'entitat, per a la consecució de l'objectiu proposat, les que s'expliciten a continuació:
a) La incorporació dels terrenys a la Junta, que no pressuposa la
transmissió de la propietat, i la disposició amb caràcter fiduciari d'aquests terrenys a fí de distribuir els beneficis i les
càrregues del planejament, afectant-los al compliment de les
obligacions urbanístiques.
b) Adjudicar les parcel·les resultants entre els membres de la
Junta, redactar i tramitar el Projecte de Reparcel.lació i
executar les seves determinacions.
c) Redactar i impulsar la tramitació dels projecte d'urbanització
complementaris.
d) La gestió i execució de les obres d'urbanització, i la seva
conservació al llarg del període transitori fins que l'Ajuntament
les rebi.
e) La seva actuació, a tots els efectes, com a entitat urbanística
col.laboradora.
f) La cessió de terrenys d'ús públic, ja urbanitzats, a l'Ajuntament.
g) Interessar la inscripció de la Junta al Registre d'Entitats
Urbanístiques Col.laboradores, així com al Registre Mercantil
pel cas que s'emetin obligacions en els supósits que es determinin a les Bases d'Actuació.
h) Sol.licitar de l'administració actuant l'exercici de la via de constrenyiment pel cobrament de les quantitats exigibles als
membres de la Junta.
i) Sol.licitar de l'administració actuant l'exercici de la via de l'expropiació forçosa, tant dels propietaris que no s'incorporin a la
mateixa en temps oportú, com d'aquélls que incompleixin les
seves obligacions en els supósits que es contemplen a les
Bases d'Actuació.En aquests supósits, la beneficiària de l'expropiació serà la pròpia Junta de Compensació.
j) La sol.licitud a l'administració actuant de que ocupi les finques
d'aquells propietaris que no s'hagin incorporat a la Junta,
d'acord amb el que estableix l'article 150 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, per possibilitar l'execució de les
obres d'urbanització.
k) La formalització d'operacions de crèdit a favor del polígon
amb la garantia dels terrenys, en cas d'emissió de títols transmisibles per endós o al portador, d'acord amb els requisits
establerts a l'article 154 de la Llei Hipotecària i concordants
per a la constitució de la hipoteca en garantia d'aquésts.
l) La gestió i la defensa dels interesos comuns dels associats a la
Junta, davant de qualsevol autoritat, organismes públics, jutges,
tribunals, particulars i empreses que prestin els seus serveis a
l'entitat.
m)L'exercici del dret a exigir de les empreses que prestin els
serveis, llevat la part que segons la seva reglamentació hagin
de contribuir els usuaris, el reembossament de les despeses
d'instal.lació de les xarxes d'aigua i energia elèctrica.
n) La sol.licitud i la gestió de l'atorgament de beneficis fiscals
urbanístics previstos a les disposicions legals.
o) Presentar davant la Gerència Territorial del Cadastre la corresponent declaració d'alteració cadastral
p) L'exercici dels drets i les actuacions no relacionades expressament a aquests Estatuts i que li corresponguin d'acord amb
la legislació vigent.
Article 5. Administració actuant.
1. La Junta de compensació actuarà sota la tutela de l'Ajuntament
de Montbrió del Camp.
2. En l'exercici de la tutela esmentada, correspon a l'Ajuntament:
a) Donar audiència dels estatuts i de les bases d'actuació de
la Junta de compensació als propietaris no promotors de la
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Junta, per a la formulació d'al·legacions i, en el seus cas,
per a la adhesió a la Junta de compensació.
b) Aprovar els Estatuts, les Bases d'Actuació i les modificacions
que siguin acordades per la Junta de compensació.
c) Designar un representant en la Junta de compensació.
d) Aprovar la constitució de la Junta de compensació i remetre
l'acord i l'escriptura al Registre d'entitats urbanístiques
col·laboradores, per a la seva inscripció.
e) L'exercici de l'expropiació forçosa, a benefici de la Junta,
respecte dels terrenys dels propietaris no incorporats o que
incompleixin llurs obligacions.
f) Utilitzar la via del constrenyiment per al cobrament de les
quanties endeutades per qualsevol dels membres de la Junta
de compensació.
g) Resoldre en alçada els recursos contra els acords de la Junta
de compensació en matèria administrativa.
h) Quantes altres atribucions en resultin de la legislació urbanística vigent.
Article 6. Durada.
La Junta tindrà una durada fins l'acompliment total del seu objecte
i finalitats, a excepció que es produeixi la seva dissolució, d'acord
amb allò que estableix l'article 30è, dels presents Estatuts.
CAPÍTOL II. ASSOCIATS.
Article 7. Associats.
1. Integren la comunitat de reparcel.lació tots els propietaris de
finques compreses en l'ámbit de la reparcel.lació, inclosos els que no
s'hagin adherit a la Junta de Compensació, sense perjudici de la
facultat de la Junta sol.licitar l'expropiació de les finques d'aquests
darrers.
2. La Junta quedarà integrada per:
a) Els propietaris de les finques incloses en el polígon d'actuació i que han promogut el sistema i que representin més
del 50 % de la propietat total de la zona d'actuació.
b) La resta de propietaris de finques incloses en el polígon
d'actuació que sol·licitin l'adhesió a la Junta en qualsevol
dels supòsits dels articles 124.4 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, i 26.1 del seu reglament parcial,
i acceptin els presents Estatuts i les Bases d'actuació de la
Junta de compensació, mitjançant escrit o compareixença
en la qual consti expressament l'acceptació, així com la
presentació de la documentació que s'esmenta a l'apartat
següent.
La condició de membre de la Junta de Compensació és
inherent a la titularitat dels immobles inclosos dins l'àmbit
d'actuació del sector, i la transmissió d'aquesta titularitat
suposarà la subrogació real en els drets i obligacions del
transmetent. En aquest cas, el transmetent i, en defecte
d'aquést, l'adquirent, hauràn de comunicar al President les
circumstàncies personals i el domicili del nou propietari.
Entretant no s'hagi complert aquesta obligació, la Junta de
Compensació només reconeixerà com a membre al
propietari primitiu.
3. En qualsevol cas, els propietaris adherits a la Junta hauran
d'aportar, en el termini de deu dies des de la seva incorporació, els
títols i documents acreditatius de la seva titularitat. També hauran de
declarar les situacions jurídiques, càrregues i gravàmens que afectin
les seves respectives finques, amb expressió, en el seu cas, de la naturalesa, nom i adreça dels titulars dels drets.
4. Tots els associats, siguin fundadors o adherits tindran, un cop
incorporats a la Junta, els mateixos drets i obligacions.
Article 8. Empreses urbanitzadores.
1. La incorporació de promotors i d'empreses urbanitzadores a la
Junta de compensació, que aportin total o parcialment els fons necessaris per a la urbanització o que procedeixin a la seva execució,
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requerirà l'aprovació de l'Assemblea General amb majoria simple. En
l'acord d'incorporació es determinaran les condicions de la mateixa,
d'acord amb les Bases d'actuació i, en especial, els compromisos i
garanties de la seva gestió, en la forma i quantia que es determini
per la Junta.
En aquest supòsit, l'empresa urbanitzadora estarà representada a
la Junta en la forma determinada en l'article 56f) del Reglament
parcial de la Llei 2/2002, de Gestió Urbanística.
2. Si s'acordés per la Junta i l'empresa urbanitzadora la contraprestació de les despeses efectuades per aquesta mitjançant l'adjudicació de terrenys resultants de la urbanització, es valoraran aquests
d'acord amb el valor urbanístic, en base a un quadre d'equivalència
que s'haurà d'aprovar en el moment de l'acord d'incorporació.
Article 9. Drets
1. Els membres de la Junta de compensació gaudeixen dels drets
següents:
a) Assistir a les sessions de l'assemblea, participar en les deliberacions i formular suggeriments, objeccions i alternatives
respecte dels assumptes debatuts.
b) Exercir el dret de vot en l'assemblea.
c) Dret a consultar i disposar de la informació i documentació
necessàries per debatre l'ordre del dia de l'assemblea
almenys quaranta-vuit hores abans de la sessió.
d) Ser electors i elegibles per formar part dels òrgans de
govern i administració de l'entitat.
e) Rebre informació sobre les activitats que porta a terme l'entitat en relació amb el seu objecte social, així com sobre la
composició dels seus òrgans de govern i administració i
sobre l'estat dels comptes de l'entitat, i obtenir certificacions
acreditatives dels assentaments als llibres socials en el
termini màxim de quinze dies de la sol·licitud.
f) Ser escoltats abans de demanar a l'ajuntament l'inici d'un
procediment de constrenyiment o d'expropiació per l'incompliment dels seus deures o per l'impagament de quotes d'urbanització, i rebre informació per part de l'entitat urbanística
col·laboradora de les causes que ho fonamenten. L'inici
d'aquests procediments ha de ser motivat.
g) Impugnar els acords de caràcter administratiu que adoptin
els òrgans de l'entitat urbanística col·laboradora.
h) Tenir un exemplar dels estatuts de l'entitat i de les bases d'actuació, si s'escau, i rebre la notificació dels acords adoptats
pels òrgans col·legiats als quals pertanyin, a l'efecte d'informació i d'interposició de recursos.
i) Tots els altres drets que els corresponguin d'acord amb els
presents Estatuts i les disposicions legals aplicables.
2. Els cotitulars d'una quota de participació hauran de designar,
mitjançant document fefaent, un representat amb facultats suficients
per l'exercici dels drets i obligacions com a associat, responent
solidàriament de les obligacions derivades de la seva condició.
Article 10. Obligacions.
1. Els membres de la junta de compensació tenen els següents
deures:
a) Pagar les quotes que contribueixen al sosteniment i funcionament de l'entitat.
b) Facilitar la documentació i exhibir els títols de propietat que
es tenen sobre les finques de l'àmbit d'actuació, quan sigui
oportú, així com declarar les situacions jurídiques que
coneguin i les afectin.
c) Atorgar els documents necessaris per a la formalització de
les cessions obligatòries i gratuïtes fixades pel planejament
vigent, així com a regularitzar la titularitat i situació registral
dels terrenys de la seva propietat aportats a la Junta de
compensació en els terminis que aquesta assenyali.
Els propietaris incorporats a la Junta hauran de fer-se càrrec
de les càrregues i gravàmens que afectin els terrenys de la
seva titularitat, així com de les indemnitzacions que resultin
del desnonament d'ocupants o llogaters de les seves
finques.
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d) Notificar a l'entitat les transmissions de propietat que es
produeixin sobre les seves finques incloses en l'àmbit d'actuació. En cas negatiu, l'anterior propietari respondrà solidàriament amb el nou adquirent.
e) Assabentar els adquirents de les finques del règim de l'entitat urbanística col·laboradora. A aquests efectes, en les
escriptures públiques d'alienació el notari farà constar que
l'adquirent manifesta expressament que ha estat informat del
règim esmentat.
f) Comunicar a la junta els canvis de domicili a efecte de notificacions.
g) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans
de l'entitat, sense perjudici que s'hi pugui interposar un
recurs.
h) Si s'escau, exercir els càrrecs pels quals se'ls hagi nomenat
amb lleialtat i responsabilitat.
i) Complir la resta d'obligacions que estableixen la legislació
i el planejament urbanístics.
j) Complir els compromisos assumits mitjançant convenis urbanístics, si s'escau.
k) Atorgar els documents necessaris per a la formalització de
les cessions obligatòries i gratuïtes fixades pel planejament
vigent, així com a regularitzar la titularitat i situació registral
dels terrenys de la seva propietat aportats a la Junta de
compensació en els terminis que aquesta assenyali.
2. L'incompliment de les seves obligacions per qualsevol dels
associats determinarà la responsabilitat definida als articles 116.3 i
127.2 de la Llei 2/2002.
3. La incorporació dels propietaris a la Junta no pressuposa la
transmissió a aquesta dels immobles afectats als resultats de la gestió
comuna, però en tot cas, els terrenys resten directament afectats al
compliment de les obligacions inherents al sistema de reparcel·lació
per compensació bàsica, amb anotació al Registre de la propietat en
la forma assenyalada al Reglament parcial de la Llei d'urbanisme.
Article 11. Transmissions.
Els membres de la Junta podran alienar els seus terrenys o la participació en ells, amb les següents condicions i efectes:
a) El transmetent haurà de notificar de manera fefaent a la Junta
les circumstàncies de l'adquirent i les condicions de la transmissió.
b) L'adquirent, per qualsevol títol, resta subrogat en els drets i en
totes les obligacions pendents per raó de la participació
alienada, havent-se de fer constar aquesta circumstància en el
títol de transmissió. A aquest efecte, el transmetent ha de manifestar expressament en l'escriptura pública d'alienació que està
al corrent del pagament de les quotes aprovades i notificades
per l'entitat, tant ordinàries com extraordinàries, que hagin
vençut, o bé ha d'expressar les que deu, així com ha d'aportar
una certificació sobre l'estat de deutes amb la comunitat coincident amb la seva declaració.
CAPÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ
Article 12.
1. Regeixen la Junta els següents òrgans:
a) Assemblea General.
b) Consell Rector.
c) President
d) Secretari
2. Potestativament, quan ho estimi convenient l'Assemblea
General podrà designar-se un tresorer, càrrec que serà exercit per un
dels associats a la Junta.
Article 13. L'assemblea.
L'assemblea general és l'òrgan directiu superior de la Junta, i
estarà constituïda per un President, que ho serà de l'entitat, i tots els
associats, i un representant de l'Ajuntament de Montbrió del Camp
designat expressament per aquest.
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Tots els membres de la Junta, àdhuc els dissidents i els que no
hagin assistit a les reunions, restaran sotmesos als acords vàlidament
adoptats.
Article 14. Reunions.
Es reunirà en sessió ordinària dues vegades a l'any i, en sessió
extraordinària quan ho estimin necessari el President, o ho sol·licitin
per escrit associats que representin, com a mínim, el 30 % de les
quotes de participació. En aquest darrer supòsit, el President haurà de
convocar la reunió sol·licitada dins del mes següent a la sol·licitud.
Article 15. Facultats.
1. Corresponen a l'assemblea general les facultats següents:
a) Proposta de modificació dels Estatuts i Bases, sens perjudici
de les facultats de l'Administració actuant.
b) Nomenament i cessament del President, Secretari, els
membres del Consell Rector i, si s'escau, del Tresorer.
c) Aprovació de la Memòria anual i dels comptes.
d) Proposta de dissolució de la Junta.
e) Distribució de beneficis i pèrdues segons l'establert a les
Bases d'Actuació.
f) Aprovació del projecte de reparcel·lació per compensació
bàsica.
g) Incorporació d'empreses urbanitzadores i constitució de
societats amb finalitats d'urbanització o complementàries.
h) Qualsevol altres assumpte que afecti amb caràcter rellevant
la vida de l'Entitat.
Article 16. El Consell Rector
Corresponen al Consell Rector les següents funcions executives:
a) Administrar la Junta, el Reglament de Gestió Urbanística i els
presents Estatuts.
b) Execució dels acords adoptats.
c) Formulació del projecte de reparcel·lació per compensació
bàsica.
d) Encàrrec dels projectes d'urbanització.
e) Contractació de l'execució d'obres.
f) Fixació dels mitjans econòmics i aportacions ordinàries i extraordinàries, així com els terminis per efectuar-los.
g) Venda dels terrenys que es reservi la Junta en el projecte de
reparcel·lació per compensació bàsica per fer front a les
despeses d'urbanització.
h) Concertació de crèdits per realitzar les obres d'urbanització
amb garantia, fins i tot hipotecària, dels terrenys inclosos al
sector.
i) Desenvolupar la gestió econòmica i comptabilitzar els resultats
de la gestió.
Article 17. President.
1. La Presidencia és l'òrgan superior directiu de la Junta de
Compensació, de carácter unipersonal, que representa l'entitat en les
seves relacions amb els membres que l'integren, davant de tercers i,
en especial, davant l'administració.
El càrrec de President podrà ser ocupat per una persona física o
jurídica, però el seu exercici necessàriament haurà de ser efectuat per
una persona física, degudament apoderada i amb plenes facultats.
No serà necessari que tingui la condició de membre o associat de la
Junta. Tindrà una durada indefinida, a fí de poder acomplir els
objectius i les finalitats de la Junta de Compensació. Serà designat
per l'Asemblea General, per majoria simple de quotes de participació.
2. Tindrà les atribucions següents:
a) Convocar, presidir i dirigir les deliberacions dels òrgans
col·legiats de l'Entitat i dirimir els empats amb vot de
qualitat.
b) Respondre a la Junta en tota la classe de negocis jurídics,
podent conferir poders a terceres persones per l'exercici
d'aquesta representació, tant en l'àmbit judicial com en l'extrajudicial.
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c) Donar el vist-i-plau a les actes de l'Assemblea General, a les
certificacions que s'expedeixin i a tots aquells documents
que necessitin la seva autorització.
d) Exercir, en la forma que l'Assemblea General determini,
qualsevol activitat bancària que s'exigeixi pel funcionament
de l'Entitat.
e) Totes les altres funcions inherents al seu càrrec que li delegui
l'Assemblea General.
3. En supòsit d'absència o malaltia, el President serà substituït per
aquell associat que l'Assemblea General designi, exclòs el Secretari.
Article 18. Secretari.
Actuarà de Secretari aquella persona que designi l'Assemblea
General, no essent necessari que sigui un associat de la Junta.
Assistirà amb veu i sense vot a les reunions dels òrgans col·legiats.
Aixecarà acta de cada sessió dels esmentats òrgans, que serà
signada per ell mateix, amb el vist-i-plau del President i, s'aprovarà a
la mateixa o a la següent reunió.
El Secretari custodiarà el llibre d'actes de l'entitat i expedirà certificacions del contingut dels llibres amb el vist-i-plau del President.
Consignarà al principi del llibre una diligència d'obertura i,
anualment, una de tancament, ambdues amb el vist-i-plau del
President, fent esment del número de folis i data d'obertura i
tancament.
Serà funció pròpia del Secretari comunicar a tots els membres de
la Junta els acords adoptats per l'Assemblea General.
Advertirà de tota manifesta il·legalitat en els acords que es
pretenguin adoptar. Si, malgrat aquesta advertència, fos pres l'acord,
el Secretari ho comunicarà a l'Ajuntament de Montbrió del Camp a
efectes d'allò que disposa l'article 5 d'aquests Estatuts.
Article 19. Tresorer.
Serà designat, si s'escau, per l'Assemblea General d'entre els
associats. Les seves funcions consistiran en la realització dels pagaments i cobraments que corresponguin als fons de la Junta, així com
la seva custòdia, rendir comptes de la gestió pressupostària de
l'Entitat i complir totes les altres obligacions que, respecte a les seves
funcions, s'estableixin per la Junta.
Article 20. Mitjans personals.
La Junta funcionarà mitjançant la prestació personal dels seus
associats. Tanmateix, si la prestació esmentada fos injustificada o
massa onerosa per a qui ostenti càrrecs socials, podrà procedir-se,
per acord de l'Assemblea General, a la contractació del personal
que s'estimi necessari, el qual serà retribuït amb càrrec als recursos
econòmics autoritzats a l'efecte.
CAPÍTOL IV. FUNCIONAMENT DE L'ENTITAT
Article 21. Convocatòria de sessions.
L'Assemblea General de l'Entitat serà convocada pel Secretari,
per ordre del President. La convocatòria expressarà els assumptes a
tractar, sense que siguin vàlids els acords adoptats sobre altres
matèries, a excepció d'allò que es disposa en el paràgraf següent.
Les notificacions es realitzaran mitjançant carta per correu certificat als domicilis designats per a notificacions pels interessats i amb
vuit dies naturals d'antelació a la data de la reunió, i en les condicions establertes a l'article 51.1 del Reglament parcial de la llei d'urbanisme.
Article 22. Quòrum de constitució.
1. L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en
primera convocatòria quan hi assisteixin presents o degudament
representats (per escrit i per a cada reunió) la majoria dels membres
o qualsevol que sigui el membre, si representen més del 50 % de la
superfície del polígon. En segona convocatòria, que se celebrarà
mitja hora després de la primera, serà vàlida la constitució de
l'Assemblea, si es troben representats amb el mateix quòrum que la
primera convocatòria.
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2. No obstant l'expressat en el paràgraf anterior; l'Assemblea
General s'entendrà convocada i vàlidament constituïda per a tractar
qualsevol assumpte de llur competència, sempre que estiguin presents
o representants tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat.
En aquest supòsit, es redactarà un acta prèvia amb la relació
d'assistents i l'ordre del dia a debatre, que serà signada per tots els
assistents. A continuació, es procedirà a redactar l'acta de la reunió.
Article 23. Adopció d'acords.
1. Quòrum ordinari. Els acords de l'Assemblea General s'adoptaran per majoria simple de quotes de participació.
2. Còmput de vots. Es farà per les quotes de participació en
proporció al dret o interès econòmic de cada associat.
Per a l'exercici del dret de vot, els propietaris han d'estar al
corrent en el pagament de les quotes vençudes, llevat que les hagin
impugnat i n'hagin garantit el pagament o bé l'hagin consignat notarialment o judicialment. En aquests supòsits, l'acta de la sessió ha de
reflectir els propietaris privats del dret de vot; tant aquests propietaris
com les seves quotes de participació no seran computades als efectes
d'assolir les majories que calgui.
Als efectes de quòrum, les quotes de participació que corresponguin a la Junta, en virtut d'adquisicions com a beneficiària d'expropiacions, s'atribuiran als membres de la Junta en la proporció que
hagin contribuït a sufragar costos d'expropiació.
3. L'Assemblea General serà presidida i dirigida pel President. En
cas d'abscència d'aquest, les funcions les exercirà la persona
assistent a la reunió designada per l'assemblea
Article 24. Assistència de personal especialitzat.
Previ acord de l'Assemblea General, podran assistir a les seves
reunions amb veu i sense vot, els tècnics i personal especialitzat que
es consideri necessari per a informar sobre els diversos assumptes.
Article 25. Actes.
Dels acords de l'Assemblea s'aixecarà acta que s'haurà de tancar
amb les signatures del president i del secretari, en acabar la reunió o
bé dins des deu dies naturals següents a la seva celebració, i des
d'aleshores seran executives.
En les actes s'han de fer constar els acords presos, el sentit dels
vots i, a petició dels interessats, una explicació succinta del seu parer.
La notificació dels acords s'efectuarà en el domicili indicat pels
propietaris. Si intentada una notificació és impossible practicar-la en
el domicili indicat per primera i segona vegada, la notificació s'entendrà feta mitjançant la seva col.locació al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, amb una diligència que expressi la data i els motius que
ho justifiquin, signada pel secretari i amb vistiplau del president. Si la
notificació es rebutjada, es considerarà practicada.
Qualsevol correcció de defectes o errades en les actes directament apreciades pel president i pel secretari o bé posades de relleu
per qualsevol membre que ha assistit a la sessió, ha de ser signada
pel president i pel secretari, ha d'expressar inequívocament la sessió
de què es tracta i l'assumpte de l'ordre del dia que afecta, s'ha de fer
abans de la següent sessió de l'òrgan col·legiat i s'ha de sotmetre a
la seva ratificació.
Una vegada aprovada l'acta, es transcriurà en el respectiu Llibre
d'Actes, el qual haurà d'estar degudament foliat, enquadernat i legalitzat.
CAPÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC
Article 26.
1. Els mitjans econòmics estaran constituïts per les aportacions
dels associats i, en el seu cas, pels crèdits que es concertin amb la
garantia dels terrenys inclosos en el Polígon.
2. Les aportacions dels associats seran de dues classes:
a) Ordinàries: destinades a sufragar les despeses generals de
la Junta, d'acord amb les precisions a tal efecte assenyalades per l'Assemblea General.

b) Extraordinàries: destinades al pagament del cost de la
gestió i l'execució de la urbanització segons l'establert a les
Bases d'Actuació, en relació amb la forma i terminis
d'aquestes aportacions.
Article 27.
1. L'exacció d'aportacions la farà la Junta en la quantia i termini
acordats mitjançant requeriment individual.
2. Transcorregut un mes d'ençà de la notificació del requeriment
per escrit del pagament, quan algun membre incompleixi la seva obligació, fent-se notòria la seva negativa o retard en el pagament de les
quantitats endeutades a la Junta, aquesta podrà optar entre sol·licitar
a l'Ajuntament de Montbrió del Camp que s'apliqui l'expropiació al
membre morós o que procedeixi al cobrament per la via de constrenyiment amb un recàrrec del 10% de la quota impagada, així com
els corresponents interessos legals, suspenent en qualsevol dels casos
el dret a vot. Les quantitats percebudes aplicant aquest procediment
es lliuraran a la Junta.
La via de constrenyiment es regula per la legislació aplicable en
matèria tributària, i el principal i els interessos obtinguts per l'aplicació
d'aquest procediment s'hauran de lliurar a l'entitat urbanística
col.laboradora. Els recàrrecs reglamentaris correspondran a l'administració que l'apliqui.
Idèntica conseqüència s'aplicarà en cas de què havent-se acordat
la cessió voluntària de terrenys edificables per al pagament de les
despeses d'urbanització, s'hagi incomplert el termini màxim per
formalitzar la cessió a favor de la Junta de Compensació.
Article 28.
1. La Junta portarà la comptabilitat de la gestió econòmica en
llibres adequats, perquè en tot moment pugui donar-se raó de les
operacions fetes i es dedueixin d'aquests els comptes que s'han de
rendir, d'acord amb la legislació comptable vigent.
2. La comptabilitat serà a càrrec del Tresorer o, en el seu cas, del
Secretari, sota la supervisió del President.
CAPÍTOL VI. RÈGIM JURÍDIC
Article 29. Executivitat.
Els acords de l'Assemblea General seran executius, sense
perjudici dels recursos i accions que procedeixin.
Article 30. Recursos.
1. Els acords dels òrgans de l'entitat seran directament executius
i no es suspendran per la seva impugnació, llevat que així ho acordi
l'òrgan que hagi de resoldre el recurs.
2. Contra els actes i acords de l'Assemblea General, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant l'Administració
actuant, en el termini d'un mes.
3. Els membres de la Junta no podran instar el procediment establert a l'article 250.1.4t. de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, per tal de retenir i recobrar la possessió davant les
resolucions de la Junta de Compensació, adoptades en virtut de la
facultat fiduciària de disposició sobre les finques. Tampoc procedirà
l'acció de l'article 250 de la Llei d'enjudiciament civil quan la Junta
de Compensació ocupi els béns que calgui per a l'execució de les
obres d'urbanització.
CAPÍTOL VII. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 31
1. La dissolució de la junta de compensació es pot acordar si:
a) Ha complert les obligacions i ha lliurat les obres d'urbanització, de conformitat amb el projecte aprovat.
b) L'administració competent ha rebut els terrenys de cessió
obligatòria i gratuïta.
c) S'ha pagat el preu just, un cop sigui ferm a tots els efectes,
si la junta és la beneficiària de l'expropiació.
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d) En general, l'Entitat es podrà dissoldre quan s'hagi assolit
completament l'objecte social o bé quan així ho decideixi
l'Assemblea General. També es podrà dissoldre per
manament judicial o prescripció legal.
En qualsevol cas, acordada la dissolució caldrà que tots els
associats, en la seva qualitat de propietaris, es subroguin
individualment, pel que es refereix a les finques que els
pertanyin, en els compromisos pendents de qualsevol
carácter que l'Entitat hagués contret amb tercers.
En qualsevol cas, la dissolució haurà de ser aprovada
també per l'administració actuant.
2. Acordada vàlidament la dissolució de la Junta, el President
procedirà a la liquidació dels crèdits i deutes pendents, tot distribuint
el romanent, si s'escau, entre els seus membres, en proporció al coeficient que s'hagués assignat a cadascun d'ells.
Acordada la dissolució, l'òrgan rector de la junta es transforma
en òrgan de liquidació per fer front al pagament dels deutes i al
cobrament d'ingressos pendents i per a la distribució del romanent, si
s'escau, d'acord en proporció als dret o interés econòmic de
cadascun d'ells.

Disposició final.
1. Els presents Estatuts, una vegada aprovats i inscrits en el
Registre d'Entitats Urbanístiques col·laboradores, tindran naturalesa
obligatòria per l'Administració i per als membres de la Junta.
2. Qualsevol modificació dels Estatuts que s'acordi per
l'Assemblea General requerirà l'aprovació de l'Administració actuant
i la seva inscripció en el Registre esmentat.
Disposició addicional.
En tot el que no estigui previst en aquests Estatuts s'aplicarà allò
que disposi el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, el seu
Reglament parcial, el Reglament de Gestió Urbanística i la resta de
disposicions generals sobre urbanisme i, en el seu defecte, a la Llei
de Règim Jurídic de les Societats Anònimes.
BASES D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA
DE COMPENSACIÓ DEL PP-3 DE MONTBRIÓ DEL CAMP
I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte.
Les presents Bases d'Actuació es refereixen a la Junta de
Compensació del Pla Parcial 3 al municipi de Montbrió del Camp.
La finalitat de les Bases és reglamentar la incorporació dels
membres de la Junta, la valoració de les aportacions, bé de terrenys,
bé en metàl·lic per a l'execució de l'obra urbanitzadora, i a la liquidació dels efectes de la Junta, mitjançant la determinació de les
normes referides al repartiment de beneficis i càrregues entre els seus
integrants i sota la tutela de l'Ajuntament de Montbrió del Camp com
a Administració actuant i com a destinatari dels terrenys de cessió
obligatòria.
Segona. Subjectes interessats.
1. Un cop aprovades definitivament les presents Bases i els
Estatuts de la Junta de Compensació, es constituirà aquesta, amb
efectes des de la inscripció de l'acord aprovatori al Registre d'Entitats
Urbanístiques Col·laboradores.
2. Formaran part de la Junta de compensació els propietaris, i en
el seu cas, els promotors i empreses urbanitzadores, relacionats al
Capítol II dels Estatuts de l'Entitat.
3. Tots el propietaris de finques incloses dins del Pla parcial 3 de
Montbrió del Camp, inclosos els que no s'hagin adherit a la Junta de
Compensació, integren la comunitat de reparcel.lació.
4. Així mateix, es designarà un representant de l'Ajuntament de
Montbrió del Camp en l'acord d'aprovació definitiva de les presents
Bases i els Estatuts de la Junta, el qual formarà part de l'Assemblea
General de l'Entitat.
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5. L'Ajuntament de Montbrió del Camp és l'administració urbanística actuant sota la tutela legal de la qual la Junta haurà de desenvolupar la seva tasca.
6. Totes les finques incloses dins del Pla parcial 3 de Montbrió
del Camp, sotmès a reparcel.lació en la modalitat de compensació
bàsica, resten afectes al compliment dels deures imposats pel Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, encara que els seus propietaris
no s'hagin adherit a la Junta de Compensació. L'afectació ha de
constar adequadament en el Registre de la Propietat, d'acord amb
l'article 126 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
Tercera. Actuacions que comprèn.
L'actuació pel sistema de compensació comprendrà:
a) L'expropiació o bé la reparcel·lació forçosa de les finques de
les persones propietàries no incorporades a la Junta de
Compensació, de la qual serà beneficiària la Junta de
Compensació, per al pagament de les despeses d'urbanització que els pertoquin.
b) La cessió gratuïta a l'Ajuntament de Montbrió del Camp dels
terrenys de cessió obligatòria i de les obres i instal·lacions que
s'hagin d'executar conforme al Planejament vigent.
c) L'execució a càrrec de la comunitat de reparcel·lació de les
obres d'urbanització i altres despeses inherents, fixades en el
Pla Parcial, en el Projecte d'urbanització, en el Pla General
d'Ordenació Urbanística Municipal i/o en l'acord aprovatori
del sistema de reparcel·lació.
d) La justa distribució dels terrenys susceptibles d'identificació
privada, d'acord amb allò que disposa la normativa urbanística, entre les persones propietàries i altres membres, en
proporció a les respectives quotes de participació.
II. CRITERIS DE VALORACIÓ
Quarta. Criteris per a la valoració de les finques aportades.
1. Atès que el polígon d'actuació urbanística s'executa en sòl
urbanitzable , el dret dels propietaris serà proporcional a la superfície
real de les seves finques originàries respectives incloses en aquest
sector.
2. A cadascuna de les finques s'assignarà un percentatge
expressat en quotes de participació d'acord amb el criteri assenyalat
en el punt anterior. Aquestes quotes de participació constituiran el
coeficient per a l'adjudicació de les finques resultants de la compensació.
3. Les superfícies computables s'acreditaran mitjançant certificat
del Registre de la Propietat o, en el seu defecte, amb document
notarial acreditatiu de títol d'adquisició, d'acord amb allò que estableix l'article 7.2 dels Estatuts de la Junta, o bé mitjançant aixecament
topogràfic.
4. En el cas de discrepància sobre la propietat d'una finca, part
d'ella, o en els seus termenals, la superfície en discussió es considerarà pertanyent en parts iguals als litigants, de manera provisional,
fins que sigui resolta la discussió per conveni entre els interessats o per
resolució judicial.
Cinquena. Càrregues imputables a les persones propietàries
No van a càrrec de la comunitat de reparcel·lació les despeses
que calgui atendre per preparar els terrenys per executar les obres
d'urbanització quan la preparació esmentada exigeixi actuacions
desproporcionades com a conseqüència de les accions o omissions
dels seus propietaris.
A aquests efectes, són accions o omissions que comporten actuacions no assumibles per la comunitat de reparcel·lació les obres, les
instal·lacions, els moviments de terres, els abocaments, les extraccions
d'àrids, les alteracions topogràfiques i morfològiques i qualsevol altra
variació objectiva dels terrenys que s'hagin executat sense les
llicències, ordres o autoritzacions administratives adients o sense
ajustar-se a aquestes.
En aquests supòsits, s'imputaran les despeses corresponents més
elevades al propietari respectiu com una càrrega individual, que
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quedarà reflectida al compte de liquidació del projecte de
reparcel·lació.
Aquest règim també s'aplica quan les obres de preparació dels
terrenys siguin conseqüència de l'incompliment de l'obligació de dur
a la pràctica programes de restauració imposats per llicències o autoritzacions atorgades.
Sisena. Criteri de valoració de drets reals i/o personals.
Els titulars dels drets reals que no s'extingeixin amb la compensació seran adjudicataris en el mateix concepte en que ho foren anteriorment, pel principi de subrogació real. El propietari afectat haurà
de compartir amb el titular del dret real la quota atribuïda.
La valoració d'altres drets reals i de les servituds predials es farà
d'acord amb les disposicions sobre expropiació que, específicament,
determini la seva taxació i, subsidiàriament, d'acord amb les normes
de Dret administratiu o civil que regula la institució i, en el seu defecte,
per les establertes per als impostos de successions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
No aniran a càrrec de la comunitat de reparcel·lació les indemnitzacions que corresponguin per l'extinció d'arrendaments i d'altres
drets reals personals que s'hagin constituït amb posterioritat a l'aprovació definitiva de la delimitació del polígon d'actuació amb sistema
d'actuació per reparcel·lació, amb terminis convencionals i de
durada incompatible amb els terminis d'execució del planejament.
Setena. Criteris de valoració d'edificacions, obres, plantacions o
instal·lacions que s'hagin d'enderrocar.
El valor de les edificacions, obres, plantacions, instal·lacions i
altres elements existents sobre les finques i que s'han d'enderrocar,
sempre que no formin part de l'aportació dels drets dels propietaris
incorporats relacionats amb els terrenys, es determinarà amb independència del sòl i d'acord amb els criteris de la Llei 6/1998, de
13 d'abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions.
S'entendrà necessari l'enderrocament quan sigui procedent l'eliminació de l'element per realitzar obres d'urbanització previstos al
Planejament, quan estigui situada a una superfície que no s'hagi d'adjudicar íntegrament a un propietari i quan la seva conservació sigui
incompatible amb l'ordenació, fins i tot com a ús provisional.
Vuitena. Pagament de les indemnitzacions.
Les indemnitzacions a que fan referència les dues bases anteriors
s'efectuaran en el Projecte de reparcel·lació per compensació bàsica
i aniran a càrrec del conjunt dels interessats en proporció a les seves
obligacions. Les indemnitzacions correspondran a les edificacions
existents, les quals sigui necessari enderrocar, els arbres, plantacions,
instal·lacions, drets reals i personals i altres elements indemnitzables
d'acord amb la legislació urbanística aplicable.
Novena. Criteris de valoració de les aportacions d'empreses
urbanitzadores.
1. En el supòsit previst a l'article 8è. dels Estatuts de la Junta de
Compensació, l'aportació de promotors i d'empreses urbanitzadores
es determinarà tenint en compte el cost pressupostat en el Projecte
d'Urbanització, o dels sectors o partides que s'hagin d'executar,
convenint-se amb la Junta, en el moment de la incorporació, si
aquesta xifra és definitiva o si seran d'aplicació clàusules de revisió
de preus o d'estabilització de costos, havent d'aportar l'acord aprovatori l'Assemblea General.
Per a l'adjudicació de terrenys, l'Assemblea General aprovarà el
conveni amb l'empresa urbanitzadora, en el qual es determinarà la
contrapartida a l'aportació de l'empresa, d'acord amb allò que
disposa l'article 8è.2, dels Estatuts de l'Entitat.
2. La participació del promotor i l'empresa urbanitzadora disminuirà la dels membres de la Junta.
III. EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ
Desena. Forma de contractació.
Per a la contractació de les obres d'urbanització la Junta de
Compensació haurà de disposar, com a mínim, de tres ofertes,
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decidint aleshores l'adjudicació de la mateixa a qualsevol empresa
que reuneixi al seu judici garanties suficients de solvència empresarial, econòmica, i tècnica, en funció d'una valoració conjunta, no
sols econòmica, de tots els elements integrants de la prestació del
contractista.
Si en algun moment la Junta decidís, en exercici de les facultats
de que estatutariament disposa, realitzar tasques edificatòries, la
contractació de l'obra corresponent seguirà el mateix procediment.
Les obres d'urbanització es contractaran d'acord amb la legislació vigent al respecte, i es garantirà el compliment de les
circumstàncies exigides a l'article 69.3 del Reglament parcial de la
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
Onzena. Despeses d'urbanització.
1. Les despeses d'urbanització se satisfaran pels associats en
proporció a les seves obligacions, derivades dels pactes que s'hagin
acordat entre els seus membres. L'Administració actuant haurà de
satisfer les despeses d'urbanització i altres despeses que corresponguin per l'aprofitament de cessió obligatòria.
2. S'estimaran com a despeses d'urbanització les següents:
a) La totalitat de les obres d'urbanització determinades pel
planejament urbanístic i pels projectes d'urbanització
complementaris amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al polígon d'actuació urbanística, sens perjudici si
s'escau, dels supòsits regulats per l'article 46 de la Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
b) Les indemnitzacions procedents per l'enderrocament de
construccions i la destrucció de plantacions, d'obres i
d'instal·lacions que siguin exigits per a l'execució dels plans,
d'acord amb la legislació aplicable en matèria de règim del
sòl i valoracions.
c) Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d'activitats.
d) Els cost dels avantprojectes, dels plans parcials, dels
projectes d'urbanització complementaris i dels instruments
de gestió urbanística, comprenent també la topografia que
correspongui, l'estudi geotècnic i el projecte d'urbanització.
e) Les despeses de formalització i d'inscripció en els registres
públics corresponents dels acords i les operacions jurídiques
derivats dels instruments de gestió urbanística.
f) Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els
principis de proporcionalitat i de no enriquiment injust.
g) Les indemnitzacions procedents per l'extinció de drets reals
o personals, d'acord amb la legislació aplicable en matèria
de règim del sòl i de valoracions.
h) Les despeses generades per a l'efectivitat del dret de reallotjament d'acord amb el que disposa l'article 114.2 de la
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
3. La distribució de les despeses d'urbanització es fixaran en el
projecte de reparcel·lació per compensació bàsica d'acord amb els
principis establerts a les presents Bases.
4. L'Ajuntament participarà en les càrregues de l'urbanització dels
terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment dels
deures de cessió dels propietaris, llevat que el sòl estigui reservat
expressament i consti degudament inscrit en el Registre de la
Propietat, per atendre necessitats d'habitatge, mitjançant promoció
pública d'habitatges en règim de lloguer o de cessió temporal d'ús, i
que, en aquest cas l'administració mantingui la titularitat dominical del
sòl al llarg d'un termini mínim de trenta anys. En el supòsit de que
aquesta reserva sigui parcial, la participació de l'Ajuntament en les
despeses d'urbanització serà proporcional al percentatge de sòl no
reservat.
IV. DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS I CÀRREGUES
Dotzena. Cessions obligatòries de terrenys i obres d'urbanització.
1. Els terrenys de cessió obligatòria seran transmesos a
l'Ajuntament de Montbrió del Camp en virtut de l'acord aprovatori del
Projecte de reparcel·lació per compensació bàsica.
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No obstant, la Junta o el contractista designat per ella, podrà
ocupar els terrenys cedits per a la realització de les obres d'urbanització, llevat dels terrenys corresponents a l'aprofitament mig, sobre
els quals, l'ajuntament tindrà disponibilitat des de la seva inscripció al
Registre de la Propietat.
2. La cessió de les obres d'urbanització i de les instal·lacions,
l'execució de les quals estigués prevista, es produirà a favor de
l'Ajuntament d'acord amb les directrius marcades pel capítol VII del
Decret 303/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament sobre mesures per facilitar la gestió urbanística.
3. L'acord d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació
per compensació bàsica produirà la cessió a l'Ajuntament de les
finques que li correspongui en concepte del 10 % d'aprofitament de
cessió obligatòria.
Tretzena. Quotes de participació.
1. La participació de cada propietari de l'Entitat, tant en la distribució de beneficis com en les càrregues o pèrdues, serà proporcional
a la superfície dels terrenys respectius dins del polígon, sense
perjudici de l'establert a la base vuitena.
2. En el supòsit d'incorporació de promotors i d'empreses urbanitzadores a la Junta, es procedirà, en el moment de la seva integració, al reajustament de les participacions i de les obligacions dels
associats, d'acord amb l'establert a la base vuitena, assignant les
quotes corresponents a l'empresa urbanitzadora.
Catorzena. Valoració i adjudicació de les finques resultants.
1. Les finques que resultin es valoraran en funció de l'aprofitament
urbanístic del pla parcial, amb criteris objectius per a la seva totalitat,
i tenint en compte l'establert a l'article 37 de la Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, i l'article 2 del seu reglament.
La valoració es basarà en el sostre o en la superfície edificable,
corregit en funció del valor assignat a les diferents tipologies edificatòries, d'acord amb criteris de valoració de mercat.
2. La valoració es podrà fer en punts o unitats convencionals, que
hauran de ser taxades amb diners, per poder determinar les indemnitzacions que procedeixin per diferències d'adjudicació i per homogeneïtzar-les amb les aportacions que es facin en metàl·lic.
3. L'adjudicació de les finques que resultin als membres de la
Junta es farà d'acord als béns o drets aportats, ja siguin terrenys o
aportacions dineràries, i en proporció a la superfície de sòl que es
pugui ocupar en la totalitat del polígon.
Es procurarà que les finques adjudicables estiguin situades al lloc
més proper possible al de les antigues propietats dels mateixos
titulars.
4. No podran adjudicar-se com a finques independents, superfícies inferiors a la parcel·la mínima edificable establerta o que no
reuneixi la configuració i característiques adequades per a la seva
edificació d'acord amb el planejament.
Quan a causa de l'escassa quantia dels drets d'alguns propietaris
no es permeti que els siguin adjudicades finques independents a tots
ells, procedirà la indemnització en metàl·lic, o bé, els solars que
resultin s'adjudicaran proindivís a aquests propietaris. La mateixa
regla s'aplicarà pel que fa als excessos, quan per determinades
exigències de la parcel·lació, el dret de determinats propietaris no
s'esgoti amb l'adjudicació independent que es faci al seu favor.
5. El sòl que no s'ajusti als requisits esmentats també es pot adjudicar com a finca independent, a instància dels interessats, si s'aconsegueix de formar una parcel.la mínima edificable en agrupar-la amb
una altra que hi confini, externa a l'àmbit de reparcel.lació i d'una
qualificació igual o compatible.
La superfície enclavada entre dos edificacions que hagin de
mantenir-se, podrà adjudicar-se com a finca independent edificable,
encara que no abasti les dimensions de la parcel.la mínima, sempre
que la diferència no excedeixi del 15% d'aquesta última i es
compleixin la resta de determinacions del planejament.
6. Si el planejament permet ordenacions volumètriques alternatives, el projecte de reparcel.lació l'ha de concretar i especificar els
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paràmetres d'edificació de les finques resultants i els seus aprofitaments urbanístics.
7. Excepció feta dels supòsits previstos per l'apartat 1.2.a) i b de
l'article 24 del Reglament parcial de la Llei d'Urbanisme, i
llevatd'acord entre les persones afectades, en el projete de
reparcel.lació no es faran adjudicacions que excedeixin el 15% dels
drets de les persones adjudicatàries.
8. El projecte ha de procurar ajustar les adjudicacions sempre per
defecte, procurant, quan sigui possible, que aquest no excedeixi el
15% dels drets anteriorment esmentats.
La superfície adjudicable que pugui sobrar com a conseqüencia
del que es disposa en el paràgraf anterior podrà adjudicar-se pro
indivís a tots els propeitaris amb defecte d'adjudicació amb la finalitat d'eliminar o reduir la quantia de les indemnitzacions per
diferències d'adjudicació, llevat del que estableix l'article 120.1.d)
de la Llei.
9. Al adjudicar finques es tindrà en compte el valor diferencial
que les parcel.les destinades a habitatge de protecció pública poden
tenir en relació amb les de renda lliure.
Quinzena. Moment de l'adjudicació.
L'aprovació definitiva per part de l'Ajuntament de Montbrió del
Camp del Projecte de reparcel·lació per compensació bàsica amb el
contingut assenyalat a l'article 172 del Reglament de Gestió
Urbanística, determinarà la inscripció en el Registre de la Propietat del
Projecte de reparcel·lació per compensació bàsica.
Setzena. Edificació.
Els solars aportats o adjudicats per la Junta podran edificar-se
quan hagi esdevingut ferm, en via administrativa, l'acte d'aprovació
del Projecte de reparcel·lació per compensació bàsica i aquest sigui
inscrit al Registre de la Propietat. Així mateix, caldrà que el projecte
d'urbanització estigui degudament aprovat per l'ajuntament. Tot això,
sens perjudici de la sol·licitud de llicència de l'Ajuntament de
Montbrió del Camp, escrit en el que el peticionari haurà de comprometre's a no utilitzar la construcció fins que no sigui conclosa l'obra
d'urbanització i a establir aquesta condició en les cessions de dret de
propietat o d'ús que es portin a efecte per tot o part de l'edifici i altres
condicions establertes en l'article 41 del Reglament de Gestió
Urbanística.
En cas de sol·licitar la urbanització i edificació simultània, caldrà
garantir el 100% de les obres d'urbanització davant de l'ajuntament,
mitjançant la fiança corresponent.
Dissetena. Règim econòmic.
1. L'incompliment per part dels membres de la Junta de les obligacions i càrregues imposades per la legislació, fins i tot quan l'esmentat incompliment faci referència als terminis per acomplir els
esmentats deures i càrregues, donarà lloc a l'expropiació dels béns i
drets d'aquells, que farà l'Ajuntament de Montbrió del Camp a favor
de la Junta, que tindrà la condició jurídica de beneficiària. Malgrat
això, la Junta podrà optar també per sol·licitar a l'Ajuntament de Reus
que procedeixi al cobrament per la via de constrenyiment, amb un
recàrrec del 10% de la quota impagada, més els corresponents interessos legals.
2. Els membres de la Junta han de realitzar aportacions, ja sigui
en metàl·lic, ja sigui en terrenys, almenys deu dies abans del
venciment dels terminis que a tal efecte hagués fixat l'Assemblea
General. En tot cas, les aportacions realitzades amb terrenys, ho
seran de terrenys edificables, situats dins o fora del polígon d'actuació, excepte en els sectors d'urbanització prioritària, i es faran en
la forma determinada en l'article 28 del Reglament de la Llei d'urbanisme.
3. En el supòsit de no adhesió a la Junta, la Junta podrà sol.licitar
a l'Ajuntament l'expropiació de les finques dels no adherits, tenint la
condició jurídica de beneficiària, o bé la reparcel.lació forçosa que
preveu l'article 116.2 de la Llei d'Urbanisme en relació amb l'article
26.5 del seu Reglament parcial.
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En els casos de propietaris no adherits, el projecte de
reparcel·lació per compensació inclourà la proposta d'adjudicació
de les finques que en resultin a la Junta de compensació, per al
pagament de les despeses d'urbanització mitjançant solars situats dins
del polígon d'actuació, respectant el principi de no-discriminació, i
com a alternativa a l'expropiació.
4. La distribució de beneficis i pèrdues es farà d'acord amb les
següents regles:
a) L'Assemblea General formularà i aprovarà definitivament
una liquidació.
b) La liquidació comprendrà tant el benefici o pèrdua, com la
participació que correspongui a cadascun dels membres de
la Junta.
c) La fixació del benefici o de la pèrdua es farà d'acord amb
els criteris de valoració establerts a les presents Bases
d'Actuació.
d) La distribució dels beneficis o pèrdues es farà a prorrata
entre tots els membres de la Junta, adjudicataris de finques
resultants, d'acord amb el valor d'aquestes.

b) Documentació que s'ha de presentar: la que detalla la
clàusula 6a dels plecs de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el que s'indica a la clàusula 6ª.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir
la seva oferta: durant l'execució de l'obra
9. Obertura de les ofertes:
L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i
tindrà lloc a la sala d'actes de la corporació, a les 13 hores del dia
que en faci sis, comptat a partir de l'endemà del dia de l'acabament
de presentació de proposicions. Si aquest dia és dissabte o festiu,
l'acte es farà el primer dia hàbil següent.
10. Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del
contractista adjudicatari.
Montbrió del Camp, 8 de març de 2006. --- L'alcalde, F. Xavier
Escoda Martínez.

2006/2942 – AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP
2006/2895 – AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

Anunci sobre la contractació d'una obra
Edicte
Aprovat per la Junta de Govern Local el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la subhasta per a la contractació
de l'obra que es detalla a continuació s'exposa al públic pel termini
de vint dies hàbils, perquè es puguin presentar possibles reclamacions.
Simultàniament també s'anuncia la subhasta pública.
1. Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Montbrió del Camp
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretària
2. Objecte del contracte:
a) Construcció d'un dipòsit cilíndric de 671m3 de volum
b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Termini d'execució: 6 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta.
4. Pressupost base de la licitació:
Import total: 226.430,12 euros, IVA vigent inclòs.
5. Garanties:
Definitiva serà del 4% de l'import d'adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Montbrió del Camp
b) Domicili: Pl. de la Vila, 1
c) Localitat: 43340 Montbrió del Camp
d) Telèfon: 977 82 60 10
e) Fax: 977 82 65 02
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació:
grup C, subgrup 2
grup E, subgrup 7
categoria C
b) Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.
8. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors al
de l'última publicació d'aquest anunci en el DOGC

Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local el projecte
Urbanització del polígon d'actuació 25 previst a les normes subsidiàries i de planejament de Móra d'Ebre, presentat per Promociones
Inmobiliarias Manuel Casado, SL, se publica per a general coneixement.
Móra d'Ebre, 7 de març de 2006. --- L’alcalde-president de
l'Ajuntament, Josep Solé i Biosca.

2006/2891 – AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Edicte
La Junta de Govern Local de la corporació en sessió realitzada en
data 6 de febrer de 2006, va aprovar inicialment modificar la numeració dels vials següents:
- Carrer de l'Estel
- Passeig de l'Estació
- Carrer del Roser
Havent-se exposat al públic pel termini de trenta dies
mitjançant edicte publicat en el BOP de Tarragona núm. 41 de
data 18 de febrer de 2006, tauler d'anuncis de la corporació i
notificacions individuals a tots els afectats i organismes pertinents,
per tant, resta aprovat definitivament la modificació de la numeració dels vials del carrer de l'Estel, passeig de l'Estació i carrer
del Roser.
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent al de la publicació d'aquesta notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
Móra la Nova, 8 de març de 2006. --- L'alcalde, Joan M.
Sabanza i March.
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2006/2885 – AJUNTAMENT DEL PERELLÓ

El Perelló, 6 de març de 2006. --- L'alcalde, Salvador Pallarès i
Brull.

Edicte
COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT ISIDRE DEL PERELLÓ SCCL, ha
demanat a aquesta Alcaldia una llicència ambiental de l'activitat
d'almàssera, manipulació de fruits secs i celler (annex II.1 apartat 7
subapartat 2b) en el local situat a l'Av. Sant Jordi s/n del Perelló.
D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret 136/1999,
s'exposa aquesta sol·licitud a informació pública durant un termini de
vint dies, perquè tots aquells que es considerin afectats per l'activitat
esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions que
creguin convenients. Es podrà examinar l'expedient a la Secretaria
d'aquest Ajuntament durant les hores d'oficina.
El Perelló, 6 de març de 2006. --- L'alcalde, Salvador Pallarès i
Brull.

2006/2886 – AJUNTAMENT DEL PERELLÓ

Edicte
En Manel Terrado Margalef, en representació de CUNITERRADO
SCCL, ha demanat a aquesta Alcaldia una llicència d'adequació de
l'activitat d'explotació ramadera de cria intensiva de conills a la
parcel·la 130 del polígon 120 del Perelló.
D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret 136/1999,
s'exposa aquesta sol·licitud a informació pública durant un termini de
vint dies, perquè tots aquells que es considerin afectats per l'activitat
esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions que
creguin convenients. Es podrà examinar l'expedient a la Secretaria
d'aquest Ajuntament durant les hores d'oficina.
El Perelló, 6 de març de 2006. --- L'alcalde, Salvador Pallarès i
Brull.

2006/2893 – AJUNTAMENT DEL PERELLÓ

Edicte
En Vicent Brull Llaó, com a representant del MOLI D'OLI CAL
VIUDO, ha demanat a aquesta Alcaldia una llicència d'adequació
de l'activitat d'almàssera al carrer Major 34 del Perelló.
D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret 136/1999,
s'exposa aquesta sol·licitud a informació pública durant un termini de
vint dies, perquè tots aquells que es considerin afectats per l'activitat
esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions que
creguin convenients. Es podrà examinar l'expedient a la Secretaria
d'aquest Ajuntament durant les hores d'oficina.
El Perelló, 6 de març de 2006. --- L'alcalde, Salvador Pallarès i
Brull.

2006/2935 – AJUNTAMENT DEL PERELLÓ

Edicte
En Joan Múria Margalef, ha demanat a aquesta Alcaldia una
llicència d'adequació de l'activitat d'almàssera al carrer Santa
Magdalena 68 del Perelló.
D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret 136/1999,
s'exposa aquesta sol·licitud a informació pública durant un termini de
vint dies, perquè tots aquells que es considerin afectats per l'activitat
esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions que
creguin convenients. Es podrà examinar l'expedient a la Secretaria
d'aquest Ajuntament durant les hores d'oficina.

2006/2912 – AJUNTAMENT DE RASQUERA

Edicte
Aprovat inicialment per la corporació municipal, en sessió de
data 3 de març de 2006, el pressupost per a l'exercici 2006,
juntament amb les seves bases d'execució, la plantilla de personal i
la relació de llocs de treball, s'exposa al públic per un termini de 15
dies, comptats des de l'endemà de la publicació del present edicte al
BOPT, als efectes de que els interessats puguin presentar reclamacions
davant aquesta corporació, el Ple de la qual resoldrà en el termini
d'un mes. En cas contrari, el pressupost es considerarà definitivament
aprovat.
Tot això de conformitat amb l'art. 169.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Rasquera, 6 de març de 2006. --- L’alcalde-president (il·legible).

2006/2913 – AJUNTAMENT DE RASQUERA

Anunci
Es fa públic, per a coneixement general, que el Ple de
l'Ajuntament, en sessió de data 3 de març de 2006, ha aprovat l'adjudicació, per concurs, de la concessió del servei públic d'abastament d'aigua potable i clavegueram. Les dades de la dita adjudicació són les següents:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Rasquera
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: gestió mitjançant concessió del
servei públic d'abastament d'aigua potable i clavegueram
b) Data de publicació: 15/11/2005
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l'anunci de
licitació: DOGC núm. 4524 de 05/12/2005
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs
4. Pressupost base de licitació o cànon d'explotació.
Cànon mínim d'explotació: 0,01 euros/m3
5. Adjudicació.
a) Data: 3-03-2006
b) Contractista: AQUALIA
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import o cànon d'adjudicació: 0,15 euros/m3
e) Termini d'adjudicació: 25 anys
Rasquera, 6 de març de 2006. --- L’alcalde, Bernat Pellisa Sabaté.

2006/2896 – AJUNTAMENT DE REUS
Patrimoni del Sól

ANUNCI D'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC
El tinent d'alcalde delegat d'Arquitectura i Urbanisme, en virtut de
les competències delegades que resulten del Decret de l'Alcaldia
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núm. 1.827 de data 18.06.03, en data 27.02.06 ha dictat el
següent Decret:
"DECRET:
Atès que segons el Pla general d'ordenació urbana vigent hi ha
diversos immobles situats al carrer Canigó, que estan afectats per
sistema viari, a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i
serveis de la prolongació del C/ Serra Nevada, aprovat inicialment
per acord de Junta de Govern Local de data 06.05.05.
Atès que, per l'execució d'aquest sistema viari del PGOU, és
precís expropiar uns terrenys particulars afectats, essent necessari
tramitar l'expedient d'expropiació forçosa de conformitat amb l'establert a la Llei d'expropiació forçosa.
Atès que es creu adient pel correcte desenvolupament de la ciutat
procedir a l'execució del sistema viari esmentat anteriorment, de
conformitat amb l'establert a la Llei d'expropiació forçosa, Llei
2/2002 i al RD 3.288/78, de 25 d'agost, i a proposta de la
Comissió Informativa de Serveis Territorials, HE RESOLT:
FORMULAR, als efectes de la seva posterior expropiació, la
relació inicial de propietaris, béns i drets afectats per sistema viari del
PGOU, a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis de
la prolongació del C/ Serra Nevada, així com exposar-la al públic
durant el termini de vint dies, als efectes previstos als arts. 86 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre i 19 de la Llei d'expropiació
forçosa.
A continuació i d'acord amb l'establert a l'art. 17 de la Llei
d'Expropiació Forçosa, s'especifica l'immoble afectat, el propietari, el
domicili de notificacions i la naturalesa de l'afectació, la superfície
afectada, les dades registrals i els altres drets afectats.
1. C/ Canigó, núm. 24-26 (Ref. Cad. 2254708 CF4525C 0001 UQ)
Propietari:
CARMELO AVALOS GARRIDO
JOSEFA MATAS VALLEJO
Domicili de notificacions: C/ Santa Maria del Corcó, núm. 23
08560 MANLLEU
(Al llibre Diari núm. 192, assentament 1.839, en data
17.12.05, consta la venda d'aquesta finca a la mercantil 4 PRO-IN
2005, SL, amb domicili de notificacions a la Pl. Catalunya, núm. 2,
4t. 1a. de Reus)
Naturalesa afectació i superfície afectada:
122,68 m² de superfície.
Dades registrals:
Registre de la Propietat núm. 1 de Reus, al
Volum 1.375, Llibre 902, Foli 98, Finca
registral núm. 10.073.
Altres drets afectats:
- Estipulacions que resulten de la
inscripció 1a.
- Al llibre Diari núm. 192, assentament
1.840, en data 17.12.05 consta la cons
titució d'un dret real d'hipoteca a favor de
la Caixa Catalunya, SA.
2. C/ Canigó, núm. 28 (Ref. Cad. 2254709 CF4525C 0001 HQ)
Propietaris:
4 PRO-IN 2005, SL
Domicili de notificacions: Pl. Catalunya, núm. 2, 4t 1a. 43201 REUS
Naturalesa afectació i superfície afectada:
136,23 m² de superfície.
Dades registrals:
Registre de la Propietat núm. 1 de Reus, al
Volum 1.623, Llibre 1.070, Foli 59, Finca
registral núm. 19.007.
Altres drets afectats:
- Liquidació caucional que resulta de la
inscripció 4B
Dret real d'hipoteca a favor de LA CAIXA
que resulta de la inscripció 6ena.
NOTA. Les tanques i les portes d'accés, així com els serveis
afectats, es reposaran amb càrrec al Projecte d'urbanització."

Reus, 27 de febrer de 2006. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.

2006/2897 – AJUNTAMENT DE REUS
Patrimoni del Sól

ANUNCI D'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC
El tinent d'alcalde delegat d'Arquitectura i Urbanisme, en virtut de
les competències delegades que resulten del Decret de l'Alcaldia
núm. 1.827 de data 18.06.03, en data 27.02.06 ha dictat el
següent:
"DECRET:
Atès que segons el Pla general d'ordenació urbana vigent hi ha
diversos immobles que estan afectats per sistema viari, a executar
mitjançant el projecte de pavimentació i serveis del Passatge Mare de
Déu de Misericòrdia, aprovat definitivament per acord de Junta de
Govern Local de data 21.01.2005.
Atès que, per l'execució d'aquest sistema viari del PGOU, és
precís expropiar uns terrenys particulars afectats, essent necessari
tramitar l'expedient d'expropiació forçosa de conformitat amb l'establert a la Llei d'expropiació Forçosa.
Atès que es creu adient pel correcte desenvolupament de la ciutat
procedir a l'execució del sistema viari esmentat anteriorment, de
conformitat amb l'establert a la Llei d'expropiació forçosa, D. Leg.
1/05, de 26 de juliol i al RD 3.288/78, de 25 d'agost, i a
proposta de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, HE
RESOLT:
FORMULAR, als efectes de la seva posterior expropiació, la
relació inicial de propietaris, béns i drets afectats per sistema viari del
PGOU, a executar mitjançant el projecte de pavimentació i serveis
del Passatge Mare de Déu de Misericòrdia, així com exposar-la al
públic durant el termini de vint dies, als efectes previstos als arts. 86
de la Llei 30/92, de 26 de novembre i 19 de la Llei d'expropiació
forçosa.
A continuació i d'acord amb l'establert a l'art. 17 de la Llei
d'Expropiació Forçosa, s'especifica l'immoble afectat, el propietari, el
domicili de notificacions i la naturalesa de l'afectació, la superfície
afectada, les dades registrals i els altres drets afectats.
1. Pg. Mare de Déu de Misericòrdia, núm. 2 (Ref. Cad. 07655407
CF4506F 0001 YF)
Propietari:
BELLESA CORPORAL, SA
Domicili de notificacions: C/ Pallars, núm. 101, 4rt. 1a.
08018 BARCELONA
Naturalesa afectació i superfície afectada:
110,42 m² de superfície
Dades registrals:
Registre de la Propietat núm. 1 de Reus, al
Volum 1.461, Llibre 956, Foli 69, Finca
registral núm. 8.965.
Altres drets afectats:
- Dret real d'hipoteca a favor de La Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, segons
inscripció 12a.
- Estipulacions que resulten de la
inscripció 1a.
NOTA. Les tanques i les portes d'accés, així com els serveis
afectats, es reposaran amb càrrec al Projecte d'urbanització."
Reus, 27 de febrer de 2006. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.
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2006/2917 – AJUNTAMENT DE REUS
Gestió Ambiental

Edicte
La Sra. JOSEFA GALICIA BLASCO, ha sol·licitat adequació a
llicència ambiental de l'activitat a la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l'administració ambiental. Annex II.1, per
l'activitat de granja porcina, situada a la Ctra. Cambrils, 423,
d'aquesta ciutat.
D'acord amb el que disposa l'art. 71.1.c) del Decret
136/1999, s'exposa aquesta sol·licitud a informació pública per un
termini de vint dies perquè tots aquells que es considerin afectats per
l'activitat esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions que creguin convenients. L'expedient podrà ser examinat en el
Negociat de Gestió Ambiental, oficines Mercat Central, c/ Josep
Sardà i Cailà, s/n 1r, durant l'horari d'atenció al públic
Reus, 22 de febrer de 2006. --- El secretari general, Jaume Renyer
Alimbau.

els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini
assenyalat per comparèixer.
ANNEX:
Número d'expedient: 98/2005 vp
Interessat: TARIK EL MOKTATIFI
Acte administratiu que es notifica: decret d'inici d'expedient
sancionador i plec de càrrecs.
Últim domicili conegut: carrer Mas Pellicer, 17, 4t, 2ona REUS
Actuació que pot formular l'interessat: escrit de recusació pel que
fa al nomenament d'Instructor i Secretària de l'expedient i 10 dies per
a formular al·legacions i proposar proves.
Data d'iniciació: 4 de gener de 2006.
Reus, 24 de febrer de 2006. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.

2006/2956 – AJUNTAMENT DE REUS
Gestió Ambiental

2006/2918 – AJUNTAMENT DE REUS
Gestió Ambiental

Edicte
El Sr. José Ma. Busquets Fontgibell, en nom i representació de
AUTO SPORT BUSQUETS, SA, ha sol·licitat adequació a llicència
ambiental de l'activitat a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental. Annex II.2, per l'activitat
de venda i taller de reparació d'automòbils, al carrer Cambrils, núm.
12-14, d'aquesta ciutat.
D'acord amb el que disposa l'art. 72.1 b) del Decret
136/1999, s'exposa aquesta sol·licitud a informació pública per un
termini de deu dies perquè tots aquells que es considerin afectats per
l'activitat esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions que creguin convenients. L'expedient podrà ser examinat en el
Negociat de Gestió Ambiental, oficines Mercat Central, C/Josep
Sardà i Cailà, s/n 1r, durant l'horari d'atenció al públic.
Reus, 17 de febrer de 2006. --- El secretari general, Jaume Renyer
Alimbau.

Edicte
De data 24 de febrer de 2006, de notificació d'1 acte administratiu.
L'Ajuntament de Reus tramita l'expedient d'infracció en matèria
mediambiental que es descriu en extracte, a l'annex d'aquest edicte.
D'acord amb l'establert als articles 59.4 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, i atès que intentada la notificació
en el domicili de la interessada, aquesta no s'ha pogut practicar,
s'emplaça a la interessada que es detalla a continuació perquè
comparegui a les oficines de Medi Ambient, Negociat de Gestió
Ambiental d'aquest Ajuntament, situades al carrer Sardà i Cailà,
s/núm., primer pis de l'edifici del Mercat Central, en el termini de deu
dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació del present
edicte, per a conèixer el contingut íntegre de l'acte, als efectes de
poder presentar al·legacions o recursos en la seva defensa. Si la interessada no es persona en el termini establert, la notificació s'entén
produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment
del termini assenyalat per comparèixer.
ANNEX:

2006/2954 – AJUNTAMENT DE REUS
Gestió Ambiental

Edicte
De data 24 de febrer de 2006, de notificació d'1 acte administratiu.
L'Ajuntament de Reus tramita l'expedient d'infracció en matèria
mediambiental que es descriu en extracte, a l'annex d'aquest edicte.
D'acord amb l'establert als articles 59.4 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, i atès que intentada la notificació
en el domicili de l'interessat, aquest no s'ha pogut practicar, s'emplaça a l'interessat que es detalla a continuació perquè comparegui
a les oficines de Medi Ambient, Negociat de Gestió Ambiental
d'aquest Ajuntament, situades al carrer Sardà i Cailà, s/núm., primer
pis de l'edifici del Mercat Central, en el termini de deu dies hàbils
comptats a partir de l'endemà de la publicació del present edicte, per
a conèixer el contingut íntegre de l'acte, als efectes de poder
presentar al·legacions o recursos en la seva defensa. Si l'interessat no
es persona en el termini establert, la notificació s'entén produïda a tots

Número d'expedient: 31/2005 ofici roas
Interessat: KINERA, SL
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Últim domicili conegut: Avinguda Jaume I, 47, baixos 43205
REUS.
Actuació que pot formular l'interessat: Recurs potestatiu de reposició.
Data d'iniciació: 18 d'abril de 2005.
Reus, 24 de febrer de 2006. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.

2006/2916 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament de Béns i Domini Públic

Anunci
A l'empara del que disposa l'art. 59.5 de la Llei 30/1992 de
26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificat per la Llei 4/1999 de
13 de gener per mitjà del present anunci es notifica al Sr. El Mokhtar
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Boussouf el decret dictat per l'Alcaldia en data 16 de desembre de
2005, pel qual s'acorda desestimar la seva reclamació d'indemnització pels suposats desperfectes causats al seu vehicle amb matrícula
6455 DPS el dia 5 de desembre de 2005, després d'haver estat
retirat de la via pública per la grua municipal, en no haver-se pogut
practicar la notificació en el domicili que consta en l'expedient i que
en la part resolutiva, diu el següent:
"1r. Desestimar la reclamació d'indemnització instada per part del
Sr. El Mokhtar Boussouf pels suposats danys causats el dia 5 de
desembre de 2005, al vehicle amb matrícula 6455 DPS per la grua,
atesa la responsabilitat del concessionari davant els perjudicis irrogats
a tercers per les actuacions dutes a terme en la prestació del servei.
2n. Notificar a l'empresa GRUAS DAVID TARRAGONA, SA,
domiciliada al Polígon Riu Clar c/ Mercuri, 188-A CP: 43006 de
Tarragona la reclamació efectuada en relació als danys soferts pel
vehicle propietat del Sr. El Mokhtar Boussouf amb matrícula 6455
DPS, adjuntant fotocòpia, i causats per una grua de la seva propietat
per tal que tramiti la reclamació i comuniqui la resolució a aquest
Ajuntament i a l'interessat.
3r. Notificar a l'interessat que haurà de comunicar a GRUAS
DAVID TARRAGONA, SA, la concreció dels danys, l'avaluació
econòmica dels mateixos, així com la companyia asseguradora i el
número de pòlissa del vehicle."
El text íntegre de la resolució que es notifica, està a disposició de
l'interessat al Departament de Béns i Domini Públic d'aquest
Ajuntament.
La qual cosa es notifica a l'interessat perquè en prengui coneixement i tingui els efectes oportuns, i se li significa que la transcrita
resolució és definitiva en via administrativa i contra ella pot interposar,
potestativament, recurs de reposició davant l'alcalde en el termini d'un
mes a partir de la data següent a la de la publicació d'aquest anunci
o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Tarragona en el termini de dos mesos
comptats també a partir de la data següent a la de la publicació
d'aquest anunci, tot això de conformitat amb l'establert als articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i als articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
modificada per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, i
sense perjudici que pugui exercir qualsevol altre recurs que estimi
procedent, d'acord amb el que disposa l'art. 58.2, in fine, de la
citada Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Tarragona, 1 de març de 2006. --- El secretari general, acctal.,
Josep Magriñà i Cervelló.

2006/2927 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci
De conformitat amb el que estableixen l'article 112 de la Llei
58/2003 de 17 de desembre, general tributària i l'article 59.4 de
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per
ignorar-se el seu domicili, trobar-se els subjectes passius responsables
en situació de desconeguts, absents o intentada la notificació
personal dues vegades, aquesta no ha estat possible, serveixi el
present anunci per citar als interessats o als seus representants per a
ser notificats per compareixença.
Aquests interessats que figuren a la relació adjunta, en la seva
condició de subjectes passius, de les actes d'inspecció tributària d'impostos i taxes sobre la propietat urbana, gaudeixen d'un termini de
quinze dies a comptar des del següent a la publicació d'aquest
anunci per a comparèxer a les oficines d'inspecció tributària de
l'Ajuntament de Torredembarra, ubicades a la Pl. del Castell núm. 8
de Torredembarra.
Transcorregut el citat termini sense la compareixença de l'interessat, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des
del dia següent al del venciment del termini assenyalat per a
comparèixer.

Acte a notificar:
Notificació tràmit d'audiència per actes d'inspecció tributària relatives a la taxa per a l'aprofitament del domini públic en concepte
d'entrada/sortida de vehicles 2005 d'acord amb la següent relació:

CONTRIBUENT
INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
ROSELLÓ GARCIA, ELISABETH
MOEWS DIETER JOHANNES
GARCIA FERNANDEZ, JOSÉ
BAÑERES BARRIL, FRANCISCO
GIRARDET GABRIEL
MATEU ARESTE, MARIA CARME
POCIELO LLADOS, CARMEN
VAN LEUSDEN KENNETH, MICHAEL
FONTANE SALVAT, CLAUDIA
GONZÁLEZ MARTÍN, JULIO MANUEL
BALLESTEROS RODRÍGUEZ, ANDRÉS
CAMI IBARS, ESTEBAN
SANTOS VARONA, JOSE LUIS
MORROS RIMBAU, SILVESTRE

POBLACIÓ
VALLS
VALLS
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
BARCELONA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
BARCELONA
BARCELONA
TORREDEMBARRA
BARCELONA
B BARBERÀ DEL VALLÈS
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA

CODI OBJECTE
NIF/CIF
TRIBUTARI
TARIFA 2005
B43316298
4749
41.33 euros
B43316298
4750
41.33 euros
52460417Q
4756
59.10 euros
T08703915W 4773
59.10 euros
38056848J
4790
59.10 euros
38468260R
4791
59.10 euros
09545485T
4793
51.40 euros
40869692A
4808
59.10 euros
15000205L
4815
59.10 euros
X2896429Q
4818
59.10 euros
3624060H
4842
51.40 euros
39109380L
4877
51.40 euros
22386523W 4875
59.10 euros
39006011N
4871
51.40 euros
38406200H
4865
51.40 euros
396425475C 4857
59.10 euros

Torredembarra, 6 de març de 2006. --- L'alcalde, Manuel Jiménez
Alés.

2006/2947 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament de Béns i Domini Públic

2006/2934 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Anunci
Edicte
Vist l'expedient que es tramita sobre cessió gratuïta de 10000 m2
de la finca 1542 de l'inventari de béns immobles, situada entre l'Av.
Sant Salvador i el carrer del Planot que estan classificats com a bé
patrimonial, a la Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació,
per a la construcció d'un Centre d'Ensenyament de Secundària, se
sotmet a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des
del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí
Oficial d'aquesta província, per tal que es puguin formular reclamacions o al·legacions.
Tarragona, 28 de febrer de 2006. --- El secretari general, acctal.,
Josep Magriñà i Cervelló.

L’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2006, va aprovar
inicialment el plec de clàusules economicoadministratives particulars
que ha de regir la selecció del contractista-executor de les obres
incloses en el projecte constructiu d’un dipòsit d’aigua de 1.250m3 al
Polígon Industrial Les Tàpies, pel sistema de concurs pel procediment
obert.
D’acord amb el que disposa l’article 277 del Decret-Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, s’exposa a informació pública pel termini de
20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació edictal.
Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus d’al·legació s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
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L’expedient es troba de manifest a la Secretaria General de
l’Ajuntament o als Serveis Tècnis municipals on podrà ser consultat en
hores d’atenció al ciutadà.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 7 de març de 2006. --- L’alcalde,
Josep Castellnou.

2006/2938 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Edicte
L’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2006, va aprovar
inicialment el plec de clàusules economicoadministratives particulars
que ha de regir la selecció del contractista-executor de les obres
incloses en el projecte de construcció del tanatori municipal, pel
sistema de concurs pel procediment obert.
D’acord amb el que disposa l’article 277 del Decret-Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, s’exposa a informació pública pel termini de
20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació edictal.
Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus d’al·legació s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
L’expedient es troba de manifest a la Secretaria General de
l’Ajuntament o als Serveis Tècnis municipals on podrà ser consultat en
hores d’atenció al ciutadà.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 7 de març de 2006. --- L’alcalde,
Josep Castellnou.

2006/2939 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Edicte
L’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2006, va aprovar
inicialment el projecte del tanatori municipal (obra inclosa al Pla
d’acció municipal 2006).
En compliment del que disposa l’article 37 del Decret 179/95,
de 13 de juny, s’exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils
comptats a partir de l’endemà de la publicació edictal. Exhaurit el
termini sense haver-se presentat cap tipus d’al·legació s’entendrà
aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
L’expedient es troba de manifest a la Secretaria General de
l’Ajuntament o als Serveis Tècnis municipals on podrà ser consultat en
hores d’atenció al ciutadà.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 7 de març de 2006. --- L’alcalde,
Josep Castellnou.

2006/2941 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Edicte
L’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2006, va aprovar
inicialment el projecte del centre assistencial polivalent, Casal de
Jubilats, centre de dia i altres serveis a l’Hospitalet de l’Infant
En compliment del que disposa l’article 37 del Decret 179/95,
de 13 de juny, s’exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils
comptats a partir de l’endemà de la publicació edictal. Exhaurit el
termini sense haver-se presentat cap tipus d’al·legació s’entendrà
aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
L’expedient es troba de manifest a la Secretaria General de
l’Ajuntament o als Serveis Tècnis municipals on podrà ser consultat en
hores d’atenció al ciutadà.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 7 de març de 2006. --- L’alcalde,
Josep Castellnou.

2006/2943 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Edicte
L’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2006, va aprovar
inicialment el plec de clàusules economicoadministratives particulars
que ha de regir la selecció del contractista-executor de les obres
incloses en el projecte del centre assistencial polivalent, casal de
jubilats, casal de dia i altres serveis a l’Hospitalet de l’Infant, pel
sistema de concurs pel procediment obert.
D’acord amb el que disposa l’article 277 del Decret-Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, s’exposa a informació pública pel termini de
20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació edictal.
Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus d’al·legació s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
L’expedient es troba de manifest a la Secretaria General de
l’Ajuntament o als Serveis Tècnis municipals on podrà ser consultat en
hores d’atenció al ciutadà.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 7 de març de 2006. --- L’alcalde,
Josep Castellnou.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 7 de març de 2006. --- L’alcalde,
Josep Castellnou.
2006/2944 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT
2006/2940 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Edicte
L’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2006, va aprovar
inicialment el projecte de construcció d’un dipòsit d’aigua de 1.250
m3 a la zona d’equipaments del Polígon Industrial Les Tàpies (obra
inclosa al Pla d’acció municipal 2005).
En compliment del que disposa l’article 37 del Decret 179/95,
de 13 de juny, s’exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils
comptats a partir de l’endemà de la publicació edictal. Exhaurit el
termini sense haver-se presentat cap tipus d’al·legació s’entendrà
aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
L’expedient es troba de manifest a la Secretaria General de
l’Ajuntament o als Serveis Tècnis municipals on podrà ser consultat en
hores d’atenció al ciutadà.

Edicte
L’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2006, va aprovar
inicialment el projecte del Centre assistencial polivalent, Casal de
Jubilats, Centre de Dia, Consultori i altres serveis (RESID) a Vandellòs.
En compliment del que disposa l’article 37 del Decret 179/95,
de 13 de juny, s’exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils
comptats a partir de l’endemà de la publicació edictal. Exhaurit el
termini sense haver-se presentat cap tipus d’al·legació s’entendrà
aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
L’expedient es troba de manifest a la Secretaria General de
l’Ajuntament o als Serveis Tècnis municipals on podrà ser consultat en
hores d’atenció al ciutadà.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 7 de març de 2006. --- L’alcalde,
Josep Castellnou.
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2006/2946 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

2006/2950 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Edicte

Edicte

L’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2006, va aprovar
inicialment el plec de clàusules economicoadministratives particulars
que ha de regir la selecció del contractista-executor de les obres
incloses al projecte dels equipaments esportius a l’aire lliure (pistes de
tennis i de paddel) a l’Hospitalet de l’Infant, pel sistema de concurs
pel procediment obert.
D’acord amb el que disposa l’article 277 del Decret-Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, s’exposa a informació pública pel termini
de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació
edictal. Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus
d’al·legació s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
L’expedient es troba de manifest a la Secretaria General de
l’Ajuntament o als Serveis Tècnis municipals on podrà ser consultat en
hores d’atenció al ciutadà.

L’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2006, va aprovar
inicialment el projecte del Pavelló poliesportiu PAV-2 a l’Hospitalet de
l’Infant.
En compliment del que disposa l’article 37 del Decret 179/95,
de 13 de juny, s’exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils
comptats a partir de l’endemà de la publicació edictal. Exhaurit el
termini sense haver-se presentat cap tipus d’al·legació s’entendrà
aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
L’expedient es troba de manifest a la Secretaria General de
l’Ajuntament o als Serveis Tècnis municipals on podrà ser consultat en
hores d’atenció al ciutadà.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 7 de març de 2006. --- L’alcalde,
Josep Castellnou.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 7 de març de 2006. --- L’alcalde,
Josep Castellnou.

2006/2952 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Edicte
2006/2948 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

L’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2006, va aprovar
inicialment el projecte de la piscina coberta PCO-2 i d’accessos tant
a la piscina com al pavelló poliesportiu a l’Hospitalet de l’Infant.
En compliment del que disposa l’article 37 del Decret 179/95,
de 13 de juny, s’exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils
comptats a partir de l’endemà de la publicació edictal. Exhaurit el
termini sense haver-se presentat cap tipus d’al·legació s’entendrà
aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
L’expedient es troba de manifest a la Secretaria General de
l’Ajuntament o als Serveis Tècnis municipals on podrà ser consultat en
hores d’atenció al ciutadà.

L’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2006, va aprovar
inicialment el plec de clàusules economicoadministratives particulars
que ha de regir la selecció del contractista-executor de les obres
incloses en el projecte d'urbanització de vialitat de la zona Hifrensa
a l’Hospitalet de l’Infant, pel sistema de concurs pel procediment
obert.
D’acord amb el que disposa l’article 277 del Decret-Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, s’exposa a informació pública pel termini
de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació
edictal. Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus
d’al·legació s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
L’expedient es troba de manifest a la Secretaria General de
l’Ajuntament o als Serveis Tècnis municipals on podrà ser consultat en
hores d’atenció al ciutadà.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 7 de març de 2006. --- L’alcalde,
Josep Castellnou.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 7 de març de 2006. --- L’alcalde,
Josep Castellnou.

2006/2949 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

2006/2955 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Edicte

Edicte

L’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2006, va aprovar
inicialment el plec de clàusules economicoadministratives particulars
que ha de regir la selecció del contractista-executor de les obres
incloses en el projecte de la piscina coberta PCO-2 i d'accessos tant
a la piscina com al Pavelló Poliesportiu a l’Hospitalet de l’Infant, pel
sistema de concurs pel procediment obert.
D’acord amb el que disposa l’article 277 del Decret-Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, s’exposa a informació pública pel termini de
20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació edictal.
Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus d’al·legació s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
L’expedient es troba de manifest a la Secretaria General de
l’Ajuntament o als Serveis Tècnis municipals on podrà ser consultat en
hores d’atenció al ciutadà.

L’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2006, va aprovar
inicialment el plec de clàusules economicoadministratives particulars
que ha de regir la selecció del contractista-executor de les obres
incloses en el projecte del Pavelló Poliesportiu PAV-2 a l’Hospitalet de
l’Infant, pel sistema de concurs pel procediment obert.
D’acord amb el que disposa l’article 277 del Decret-Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, s’exposa a informació pública pel termini
de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació
edictal. Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus
d’al·legació s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
L’expedient es troba de manifest a la Secretaria General de
l’Ajuntament o als Serveis Tècnis municipals on podrà ser consultat en
hores d’atenció al ciutadà.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 7 de març de 2006. --- L’alcalde,
Josep Castellnou.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 7 de març de 2006. --- L’alcalde,
Josep Castellnou.

Edicte
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2006/2959 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

El Vendrell, 13 de març de 2006. --- L’alcaldessa-presidenta,
p.o., la secretària general acctal., Alba Martí González.

Edicte
2006/3068-U – AJUNTAMENT DEL VENDRELL
L’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2006, va aprovar
inicialment el projecte d’urbanització de vialitat de la zona d’Hifrensa
de l’Hospitalet de l’Infant.
En compliment del que disposa l’article 37 del Decret 179/95,
de 13 de juny, s’exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils
comptats a partir de l’endemà de la publicació edictal. Exhaurit el
termini sense haver-se presentat cap tipus d’al·legació s’entendrà
aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
L’expedient es troba de manifest a la Secretaria General de
l’Ajuntament o als Serveis Tècnis municipals on podrà ser consultat en
hores d’atenció al ciutadà.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 7 de març de 2006. --- L’alcalde,
Josep Castellnou.

2006/2960 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Edicte
L’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2006, va aprovar
inicialment el projecte dels equipaments esportius a l’aire lliure (pistes
de tennis i de paddel) a l’Hospitalet de l’Infant.
En compliment del que disposa l’article 37 del Decret 179/95,
de 13 de juny, s’exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils
comptats a partir de l’endemà de la publicació edictal. Exhaurit el
termini sense haver-se presentat cap tipus d’al·legació s’entendrà
aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
L’expedient es troba de manifest a la Secretaria General de
l’Ajuntament o als Serveis Tècnis municipals on podrà ser consultat en
hores d’atenció al ciutadà.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 7 de març de 2006. --- L’alcalde,
Josep Castellnou.

2006/3067-U – AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Anunci
La corporació, en sessió de data 9 de març de 2006, va aprovar
inicialment el projecte del Pla parcial urbanístic Les Madrigueres,
corresponent al sector 30, segons resulta definit al projecte de modificació puntual del Pla general, en el citat sector, per tal de ser
adaptat a les determinacions del PDUSC-2, que es tramita conjuntament mitjançant expedients separats.
Se suspèn de l'atorgament de llicències en l'àmbit territorial
afectat, ja que les noves determinacions comporten la modificació del
règim urbanístic vigent, d'acord amb el plànol de delimitació subjecte
a suspensió de llicències, que restarà a disposició del públic a les
oficines de l'administració actuant durant del termini de suspensió,
que tindrà una durada màxima de dos anys i s'extingirà en tot cas,
amb l'aprovació definitiva del Pla.
S'exposa a informació pública, pel termini d'un mes, als efectes
que es pugui examinar i presentar si s'escau les al·legacions i o reclamacions que es tinguin per convenients.

Lloc d'exposició:
Ajuntament del Vendrell - Serveis Territorials. Plaça Vella número 1.
Horari:
De dilluns a divendres de 10 a 13.30 i, de 5 a 7 de la tarda
els dilluns, excepte els dels mesos de juliol i d'agost en què les
oficines romandran tancades.

Anunci
La corporació, en sessió de data 9 de març de 2006, va aprovar
inicialment el projecte del Pla especial urbanístic de protecció de
l'espai Les Madrigueres, corresponent al sector 30, segons resulta
definit al projecte de modificació puntual del Pla general, en el citat
sector, per tal de ser adaptat a les determinacions del PDUSC-2, que
assenyalada les zones de protecció qualificades com espais lliures de
cessió, que es tramita conjuntament amb aquest, mitjançant expedients separats.
Se suspèn de l'atorgament de llicències en l'àmbit territorial
afectat, ja que les noves determinacions comporten la modificació del
règim urbanístic vigent, d'acord amb el plànol de delimitació subjecte
a suspensió de llicències, que restarà a disposició del públic a les
oficines de l'administració actuant durant del termini de suspensió,
que tindrà una durada màxima de dos anys i s'extingirà en tot cas,
amb l'aprovació definitiva del Pla.
S'exposa a informació pública, pel termini d'un mes, als efectes
que es pugui examinar i presentar si s'escau les al·legacions i o reclamacions que es tinguin per convenients.

Lloc d'exposició:
Ajuntament del Vendrell - Serveis Territorials. Plaça Vella número 1.
Horari:
De dilluns a divendres de 10 a 13.30 i, de 5 a 7 de la tarda
els dilluns, excepte els dels mesos de juliol i d'agost en què les
oficines romandran tancades.
El Vendrell, 13 de març de 2006. --- L’alcaldessa-presidenta,
p.o., la secretària general acctal., Alba Martí González.

2006/3069-U – AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Anunci
El Ple de la corporació, en sessió de data 9 de març de 2006,
va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general relativa
al sector Les Madrigueres, que té per objecte l'adaptació del planejament a les determinacions contingudes al PDUSC-2, aprovat definitivament, i l'informe ambiental.
Se suspèn l'atorgament de llicències en l'àmbit territorial afectat
per la modificació, ja que les noves determinacions comporten modificació del règim urbanístic vigent, d'acord amb el plànol de delimitació subjecte a suspensió de llicències, que restarà a disposició del
públic a les oficines de l'administració actuant durant el termini de
suspensió, que tindrà una durada màxima de dos anys i s'extingirà en
tot cas, amb l'aprovació definitiva de la present modificació.
S'exposa a informació pública, pel termini d'un mes, als efectes
que es pugui examinar i presentar si s'escau les al·legacions i o reclamacions que es tinguin per convenients.

Lloc d'exposició:
Ajuntament del Vendrell - Serveis Territorials. Plaça Vella número 1.
Horari:
De dilluns a divendres de 10 a 13.30 i, de 5 a 7 de la tarda
els dilluns, excepte els dels mesos de juliol i d'agost en què les
oficines romandran tancades.
El Vendrell, 13 de març de 2006. --- L’alcaldessa-presidenta,
p.o., la secretària general acctal., Alba Martí González.
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ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS SOCIAL

2006/2834 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
DE PALMA DE MALLORCA

Cédula de notificación

2006/2757 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 6 DE BARCELONA

Edicte de citació
Secretària judicial M. Teresa Millan Grande.
Barcelona, 1 de març de 2006.
Per mitjà d’aquest edicte, que s’ha dictat en virtut de la resolució de data 25-1-2006, en les actuacions núm. 43/2006
que aquest Jutjat ha seguit a instància de Sonia Martínez
Malavia, contra Intervención y Diagnóstico Psicológico y
Empresarial SL i IDP Cataluña SL ETT, per reclamació de quantitat, se cita l’empresa IDP Catalunya SL ETT, de parador desconegut, perquè comparegui davant la sala d’audiències d’aquest
organisme, situat a Rda. de Sant Pere, 41, 4a planta, de
Barcelona, el dia 11-4-2006 a les 11 hores, per dur a terme
l’acte de conciliació. Se li fa saber que, en el cas que no hi
hagi avinença en aquest acte, seguidament es durà a terme el
judici, en una única convocatòria, i hi podrà comparèixer amb
els mitjans de prova de què intenti valer-se. El judici no se
suspendrà per la falta d’assistència de la part demandada si ha
estat citada i, en el cas que no hi comparegui, se la podrà tenir
per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, als efectes pertinents, amb l’advertiment que
les notificacions següents es faran a les estrades, tret de les que
tinguin forma d’interlocutòria o sentència, d’acord amb el que preveu
l’article 59 de la Llei de procediment laboral.
La secretària judicial (il·legible).

2006/2919 – JUZGADO SOCIAL N.º 14 DE BARCELONA

Cédula de citación
Secretaria judicial Luisa Molina Villalba
En Barcelona, a 24 de febrero de 2006
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de resolución de fecha 24.2.2006 en autos instruido por este Juzgado de lo
Social a instancia de Patricia Beatriz Kosaka contra Araled XXI, S.L.,
---I.N.S.S.--- (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y ---FREMAP--en reclamación de Incapacidad temporal por E.C. seguido con el
número 90/2006 se cita a la mencionada empresa Araled XXI, S.L.,
de ignorado paradero, para que comparezca ante la sala de
audiencias de este organismo, sito en esta ciudad, el próximo día
23.3.2006 a las 12 horas de la mañana, para celebrar el oportuno
acto de conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia
en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de
incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la Provincia
de Tarragona, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en estrados salvo aquéllas que
revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 59 de la L.P.L.
La secretaria judicial (ilegible).

D.ª Inmaculada Santos Pérez, secretaria judicial del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Palma de Mallorca, hago saber:
Que en autos n.º 544/2005 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de D.ª María Isabel López López, contra la
empresa Celler Dixneuf SL, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:
Citar a las partes para los actos de conciliación y/o juicio que
tendrá lugar el día siete de abril de 2006 a las 11.30 horas de la
mañana, tales actos tendrán lugar en la sala de audiencias de este
Juzgado, sita en c/ Travessa d’en Ballester s/n 1.ª planta (sala de
juicios 1 - planta baja).
Se advierte a las partes de que a los actos de conciliación y/o
juicio deberán asistir con todos los medios de prueba de que intenten
valerse y que no se suspenderán por la falta de asistencia injustificada de cualquiera de ellas.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Celler Dixneuf
SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de Tarragona, en Palma de Mallorca, a siete de abril
de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
La secretaria judicial (ilegible).

2006/2827 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

Edicto
Se notifica a MANUEL FUENTES RODRIGUEZ, en ignorado
paradero que, en fecha 21.02.06, se ha dictado sentencia estimatoria de la acción ejercitada por “INVALIDESA PERMANENT PER
ACCIDENT LABORAL”.
Todo ello en demanda instada por ASEPEYO MUTUA DE
ACCDTES.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
S. S. N.º 151, con el número de orden 682/2005
La copia de la resolución está a disposición de la parte en la
Secretaría de este organismo. Se advierte que las sucesivas notificaciones serán en estrados.
Tarragona, 7 de marzo de 2006. --- EL SECRETARIO JUDICIAL
(ilegible).

2006/2864 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

Edicto
Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los autos
seguidos ante este Juzgado de lo Social n.º 2 con el n.º 182/2006
a instancias de JOSE MARIA REBOLLO MOTA, en reclamación de
despido, se cita a Germans Rebollo SL, en ignorado paradero, para
que comparezca ante este Juzgado de lo Social sito en Avda. Ramón
y Cajal n.º 51-53, entlo.esc. B, el próximo día 9 de mayo a las 11
horas de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación
y subsiguiente juicio, caso de no lograrse avenencia, y al que concurrirá con todos los medios de prueba de que intente valerse, advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia del
demandado y que las siguientes notificaciones se harán en estrados.
Dado en Tarragona, a ocho de marzo de dos mil seis. --- EL
SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).
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2006/2868 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA

Edicto
Por tenerlo así acordado en resolución de este fecha, en los autos
seguidos ante este Juzgado de lo Social n.º 2 con el n.º 943/2004
a instancias de JUANA MOYA MURIANA, en reclamación de
DESPIDO, se cita a TAPICERIAS HERMA S.L. y a MAHER S.L., para
que comparezca ente este Juzgado de lo Social sito en Avda. Ramón
y Cajal nº 51-53, entlo. esc.B, el próximo día 5 de ABRIL a las 9.15
horas de su mañana, para la celebración de la COMPARECENCIA
prevista en el artº 281 en relación con el 279 de la LPL, a los efectos
de ser oídos sobre la denegada readmisión de la parte actora, y al
que concurrirán con todos los medios de prueba de que intenten
valerse, advirtiéndole que no suspenderá la comparecencia por falta
de asistencia del demandado, pudiendo celebrarse en rebeldía y que
la la inasistencia injustificada del demandante dará lugar al desistimiento y posterior archivos de las actuaciones.
Dado en Tarragona, a ocho de marzo de dos mil seis. --- EL
SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).

2006/2873 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

Edicto
Por el presente se notifica a la empresa ejecutada Francisco
Llerena García, en ignorado paradero, que en el día 4 de noviembre
de 2005 se ha dictado auto de ejecución declarado incurso en
apremio al deudor por un importe principal de 109,00 euros. Todo
ello en demanda instada por África Ortiz López con el número de
orden 150 2004.
La copia de la resolución está a disposición de la parte en la
Secretaría de este Juzgado. Las sucesivas notificaciones se harán en
estrados.
Dado en Tarragona, a veintisiete de febrero de dos mil seis. --- EL
SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).

2006/2878 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

Edicto
Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los autos
seguidos ante este Juzgado de lo Social n.º 2 con el n.º 112/2006
a instancias de Julian Perez Ordoñez, en reclamación de despido, se
cita a C-Domus BP S.L. en ignorado paradero, para que comparezca
ante este Juzgado de lo Social sito en Avda. Ramón y Cajal n.º 5153, entlo.esc. B, el próximo día 25 de abril a las 10.45 horas de su
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y subsiguiente juicio, caso de no lograrse avenencia, y al que concurrirá con
todos los medios de prueba de que intente valerse, advirtiéndole que
no se suspenderá el juicio por falta de asistencia del demandado y
que las siguientes notificaciones se harán en estrados.
Dado en Tarragona, a ocho de marzo de dos mil seis. --- EL
SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).

2006/2842 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N.º 7 DE TARRAGONA

Edicto
En autos de procedimiento ordinario seguidos en este Juzgado
con el n.º 55/2005, a instancia de C. P. Ed. Sant Joan, contra
Promocions Soljac SL Gibert e Hijos SA, se ha dictado resolución de
esta fecha que contiene el siguiente particular:
“Auto
Magistrado juez D. Manuel Díaz Muyor.
En Tarragona, a dos de marzo de dos mil seis.
Antecedentes de hecho
Único. Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil seis se dictó
sentencia en los presentes autos la cual fue notificada a las partes
presentando en tiempo y forma el escrito que antecede solicitando la
aclaración de dicha resolución.
Fundamentos de derecho
Único. Que según establece el artículo 267.1 de la LOPJ, los
jueces y tribunales no podrán variar las sentencias y autos definitivos
que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto
oscuro, o suplir cualquier omisión que contenga.
Que conforme con el mencionado precepto legal y tal como
alega el recurrente procede corregir los fundamentos y el fallo de
la sentencia en los términos que se describen en la parte dispositiva.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Dispongo. --- Que el fallo de la sentencia debe quedar corregido
en el sentido:
a) De modificar el antecedente de hecho primero, 3.ª línea debe
añadirse: “y de responsabilidad por incumplimiento contractual
contra Promociones Soljac SL” y omitirse la expresión “pese a que
en el procedimiento no se ha ejercitado una acción de tal naturaleza”.
b) de modificar el fundamento de derecho segundo, párrafo 4.º
en que deberá decir “Entrada de agua en las escaleras A y B” donde
dice “filtración de agua en escaleras A y B”.
c) Añadir en el mismo fundamento segundo la expresión “del
armario de contadores” a la descripción del defecto n.º 2 descrito en
el informe del Sr. De Bobes.
d) Añadir en el fundamento de derecho tercero, 3 párrafo la
expresión “y escalera B” tras la expresión “escalera A”.
e) Denegar las restantes peticiones de aclaración.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber
que contra la misma no cabe recurso alguno.
Así lo pronuncia, manda y firma D. Manuel Díaz Muyor del
Juzgado de Primera Instancia 7 de Tarragona”.
Y para que sirva de notificación a la demandada en paradero
desconocido Gibert e Hijos SA, expido el presente edicto, en
Tarragona, a 2 de marzo de 2006. --- El secretario judicial
(ilegible).

