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ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
2002/244 - BASE — GESTIÓ D’INGRESSOS LOCALS

Anunci de citació núm. 4/D/2002
D’acord amb el que disposa l’article 105.6 de la Llei general
tributària 230/1963, de 28 de desembre, segons la redacció
donada per l’article 28.1 de la Llei 66/19997, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social; i,
havent-se intentat la notificació a l’interessat o al seu representant
sense que hagi estat possible practicar-la per causes no imputables a
aquesta administració, es posa de manifest mitjançant el present
anunci que es troben pendents de notificar els actes, procediment,
expedient i interessats de la següent relació.
En virtut de l’exposat, disposo que els subjectes passius obligats
tributaris indicats anteriorment, o els seus representants degudament
acreditats, deuran comparèixer en el termini de deu dies, comptats
des del dia següent al de la publicació de la present resolució en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de dilluns a divendres,
en horari de 9 a 14 hores, a les oficines de BASE - Gestió d’Ingressos
Locals de l’Alt Camp, a la plaça de Sant Jordi, 2 de 43800 - Valls.
Telèfon 977 60 04 88.
Així mateix es fa advertiment als interessats que, en cas de no
comparèixer en l’esmentat termini, la notificació s’entendrà produïda
a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del
termini assenyalat per comparèixer.

Òrgan responsable de la tramitació:
BASE - Gestió d’Ingressos Locals, organisme autònom de Gestió
d’Ingressos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
Acte i procediment:
Notificació derivació per responsabilitat administradors.
Exp. executiu Deutor
1995/13043 La Pobla de Santa Anna

Derivat
José Salvador Ibañez

DNI detivat
39119327F

Acte i procediment:
Notificació de la provisió de constrenyiment d’expedients
executius procedents de la derivació de deutes per responsabilitats
dels administradors.
Exp. executiu Deutor
2001/51534 Francesc X Trilla Folch

NIF
77782986E

Expedient de procedència
RX Bricolatges sl

Tarragona, 8 de gener de 2002. — El cap de Gestió d’Ingressos
de BASE - Gestió d’Ingressos Locals, Josep M. Prunera Figuerola.

2002/245 - BASE — GESTIÓ D’INGRESSOS LOCALS

Anunci de citació núm. 1/D/2002
D’acord amb el que disposa l’article 105.6 de la Llei general
tributària 230/1963, de 28 de desembre, segons la redacció
donada per l’article 28.1 de la Llei 66/19997, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social; i,
havent-se intentat la notificació a l’interessat o al seu representant
sense que hagi estat possible practicar-la per causes no imputables a
aquesta administració, es posa de manifest mitjançant el present
anunci que es troben pendents de notificar els actes, procediment,
expedient i interessats de la següent relació.
En virtut de l’exposat, disposo que els subjectes passius obligats
tributaris indicats anteriorment, o els seus representants degudament
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acreditats, deuran comparèixer en el termini de deu dies, comptats
des del dia següent al de la publicació de la present resolució en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de dilluns a divendres,
en horari de 9 a 14 hores, a les oficines de BASE - Gestió d’Ingressos
Locals de Vila-seca, al carrer de la Font, 14 de 43480 - Vila-seca.
Telèfon 977 39 11 31.
Així mateix es fa advertiment als interessats que, en cas de no
comparèixer en l’esmentat termini, la notificació s’entendrà produïda
a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del
termini assenyalat per comparèixer.

Òrgan responsable de la tramitació:
BASE - Gestió d’Ingressos Locals, organisme autònom de Gestió
d’Ingressos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
Acte i procediment:
Notificació citació tràmit audiència per a responsabilitat administradors.
Exp. executiu Deutor
1998/42895 SAMPLER S.L.

Derivat
JAVIER MOYA COCA

DNI derivat
36936214P

Tarragona, 8 de gener de 2002. — El cap de Gestió d’Ingressos
de BASE - Gestió d’Ingressos Locals, Josep M. Prunera Figuerola.

2002/246 - BASE — GESTIÓ D’INGRESSOS LOCALS

Anunci de citació núm. 1/D/2002
D’acord amb el que disposa l’article 105.6 de la Llei general
tributària 230/1963, de 28 de desembre, segons la redacció
donada per l’article 28.1 de la Llei 66/19997, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social; i,
havent-se intentat la notificació a l’interessat o al seu representant
sense que hagi estat possible practicar-la per causes no imputables
a aquesta administració, es posa de manifest mitjançant el present
anunci que es troben pendents de notificar els actes, procediment,
expedient i interessats de la següent relació.
En virtut de l’exposat, disposo que els subjectes passius obligats
tributaris indicats anteriorment, o els seus representants degudament
acreditats, deuran comparèixer en el termini de deu dies, comptats
des del dia següent al de la publicació de la present resolució en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de dilluns a divendres,
en horari de 9 a 14 hores, a les oficines de BASE - Gestió d’Ingressos
Locals del Baix Ebre, al carrer de Cristòfor Colom, 33 de 43500 Tortosa. Telèfon 977 50 44 57 / 977 50 44 11.
Així mateix es fa advertiment als interessats que, en cas de no
comparèixer en l’esmentat termini, la notificació s’entendrà produïda
a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del
termini assenyalat per comparèixer.

Òrgan responsable de la tramitació:
BASE - Gestió d’Ingressos Locals, organisme autònom de Gestió
d’Ingressos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
Acte i procediment:
Notificació derivació per responsabilitat administradors.
Exp. executiu
Deutor
1994/024845 DUETTO, S.L.
1994/042300 INVERSIONES DELTA, S.A.

Derivat
DNI detivat
GRAU PALLARES, M. CINTA
40901766S
FANECA BORRULL, ESTANISLAO 40910018X

Acte i procediment:
Notificació de la provisió de constrenyiment d’expedients
executius procedents de la derivació de deutes per responsabilitats
dels administradors.
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Exp. executiu
Deutor
2001/051543 STUDIO PHOENIX, S.L.

NIF
B59866442

Expedient de procedència
1995/18900 - Maherconst, S.A.L.

Tarragona, 7 de gener de 2002. — El cap de Gestió d’Ingressos
de BASE - Gestió d’Ingressos Locals, Josep M. Prunera Figuerola.

2002/247 - BASE — GESTIÓ D’INGRESSOS LOCALS

Anunci de citació núm. 1/D/2002
D’acord amb el que disposa l’article 105.6 de la Llei general
tributària 230/1963, de 28 de desembre, segons la redacció
donada per l’article 28.1 de la Llei 66/19997, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social; i,
havent-se intentat la notificació a l’interessat o al seu representant
sense que hagi estat possible practicar-la per causes no imputables a
aquesta administració, es posa de manifest mitjançant el present
anunci que es troben pendents de notificar els actes, procediment,
expedient i interessats de la següent relació.
En virtut de l’exposat, disposo que els subjectes passius obligats
tributaris indicats anteriorment, o els seus representants degudament
acreditats, deuran comparèixer en el termini de deu dies, comptats
des del dia següent al de la publicació de la present resolució en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de dilluns a divendres,
en horari de 9 a 14 hores, a les oficines de BASE - Gestió d’Ingressos
Locals de l’Alt Camp, a la plaça de Sant Jordi, 2 de 43800 - Valls.
Telèfon 977 60 04 88.
Així mateix es fa advertiment als interessats que, en cas de no
comparèixer en l’esmentat termini, la notificació s’entendrà produïda
a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del
termini assenyalat per comparèixer.

Òrgan responsable de la tramitació:
BASE - Gestió d’Ingressos Locals, organisme autònom de Gestió
d’Ingressos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
Acte i procediment:
Notificació de la provisió de constrenyiment d’expedients
executius procedents de la derivació de deutes per responsabilitats
dels administradors.
Exp. executiu
2001/51630

Deutor
NIF
Josep M.Torrellas Forcada 78047775N

Expedient de procedència
Lerivalls sl 1997/5883

Acte i procediment:
Notificació derivació per responsabilitat administradors.
Exp. executiu
Deutor
1994/010804 BON SERVEI, S.L.

Derivat
FANECA BORRULL, ESTANISLAO

DNI detivat
40910018X

Tarragona, 7 de gener de 2002. — El cap de Gestió d’Ingressos
de BASE - Gestió d’Ingressos Locals, Josep M. Prunera Figuerola.

2002/248 - BASE — GESTIÓ D’INGRESSOS LOCALS

Anunci de citació núm. 1/RC/2002
D’acord amb el que disposa l’article 105.6 de la Llei general
tributària 230/1963, de 28 de desembre, segons la redacció
donada per l’article 28.1 de la Llei 66/19997, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social; i,
havent-se intentat la notificació a l’interessat o al seu representant
sense que hagi estat possible practicar-la per causes no imputables a
aquesta administració, es posa de manifest mitjançant el present
anunci que es troben pendents de notificar les resolucions i decrets
acordades pel tresorer i la Presidència de BASE.- Gestió d’Ingressos
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Locals, l’interessat, l’expedient i procediment del quals s’especifiquen
en la llista adjunta.
En virtut de l’exposat, disposo que els subjectes passius obligats
tributaris indicats anteriorment, o els seus representants degudament
acreditats, deuran comparèixer en el termini de deu dies, comptats
des del dia següent al de la publicació de la present resolució en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de dilluns a divendres,
en horari de 9 a 14 hores, a les oficines de BASE - Gestió d’Ingressos
Locals, a l’avinguda de Lluís Companys, 12 de Tarragona (43005).
Telèfon 977 23 04 62.
Així mateix es fa advertiment als interessats que, en cas de no
comparèixer en l’esmentat termini, la notificació s’entendrà produïda
a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del
termini assenyalat per comparèixer.

Òrgan responsable de la tramitació:
BASE - Gestió d’Ingressos Locals, organisme autònom de Gestió
d’Ingressos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
Procediment:
Notificacions de resolucions procedents d’expedients executuis
Acte
2001/2401
2001/2652
2001/2741
2001/2981
2001/3402
2001/3404
2001/3407
2001/3465
2001/3514
2001/3718
2001/3753
2001/3999
2001/4015
2001/4069
2001/4189
2001/4197
2001/4203
2001/4241
2001/4591
2001/4593
2001/4594
2001/4595
2001/4599
2001/4600
2001/4680
2001/4870
2001/4872
2001/4885
2001/4928
2001/5479
2001/5480
2001/5486
2001/5487
2001/5488
2001/5489
2001/5490
2001/5491
2001/5492
2001/5494
2001/5513
2001/5555
2001/5557
2001/5558
2001/5561
2001/5586
2001/5948

Nom
FULLAT FREIXES, Antoni
MARTIN JAEN, José
ALARCON GARCIA, Antonio
GONZALEZ IRADIER, Jesús
SALVADO MAURI, José
BONFILL JODAR, José
GONZALEZ LUQUE, Francisco
DIEZ SANCHEZ, Juan
CODORNIU COLOMÉ, Jordi
MARTINEZ FLORES, Pedro
PUIG PUIG, Emilio
ALTES BUSQUETS, Josep
PARRA ALONSO, Angela
GORDILLO VILCHES, Sergio
ENTIDAD URBANISTICA UB LA PLANA
CORDOBA RODRIGUEZ, Antonio
AMOROS MONTANER, Rafael
RODRIGUEZ ORTIZ, Jesús
MARTINEZ PIZARRO, José Maria
VALLES ALVARADO, Javier
VALERO PUENTES, Placido
ALEGRE CEBRIAN, Jeronimo
FERRÉ MURIA, Jacinto
CINTAS DALMAU, Jacinta
ALMENDROL LLAMBRICH, Antonia
CDAD DE PROPIETARIS LA MURTRA
RAMOS PEREZ, Antonia
GARCIA RECHE, Juana
BONILLA GARRIDO, Francisco Javier
EGEA FARRIOL, Antonio
FERRERAS CLAVEROL, Jaime
ROMERO DURAN, Salud
FABREGAT GRANERI, Eddy Esthe
GONZALEZ ALONSO, Isisdoro
RODRIGUEZ FIDALDO, Carlos
SERRA MACIPE, Jordi
SANCHEZ IBAÑEZ, Francisco
GARCIA GORDILLO, Manuel
FRANCO SANCHIS, Jorge
DIAZ DIAZ, Valentin
VALENCIA BECERRA, Remedios
NOLLA GONZALO, Jorge
MESA CARBONA, José C
COMUNITAT PROP CR GOLF DE SANT JORDI
TOLDRÀ NOGUÉ, Antonio
BARBERA FABRE, José Maria

Expedient
1994/32631
1997/8059
2000/25735
1994/38384
2000/19137
1997/31464
1994/38099
1994/23894
1996/4558
1994/50414
1994/104284
1999/39402
2000/1997
2000/515
1999/35167
1999/8792
1998/17005
2000/38442
1999/46448
1999/20328
1994/86085
1995/13141
1999/7606
1997/24111
1998/3875
1999/1646
2000/573
2000/8010
2000/2908
1997/40038
1994/27883
1995/3104
1995/7908
1999/8462
1997/8381
1995/21198
1995/16295
1997/35995
1994/32250
1995/5970
1995/33758
1994/58950
2000/38486
1997/11481
2000/26068
1996/14147
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2001/5986
2001/6079
2001/6080
2001/6860

NAVAS GUERRERO, Miguel
CASANOVA COLOME, Cosme
ESTRADA DEL CASTILLO, Manuel Carlos
ARRANA SARRASQUERA, Concepció

1994/58482
2000/23545
1995/25610
1994/4098

Nom
JIMENEZ MAYORAL, José
SANTOS GRANADOS, Demetrio
BAYA NUÑEZ, José Andrés
JUST DONATE, Joaquin
MARINE CEREZO, Antonia
ORTUÑO HINOJOSA, Ascension
VICARIO DEL CAMPO, Victoria
DOMINGO FABREGAT, Juan
VILAR BRULIN, Odette
VALERO MOLERO, Andrés

Expedient
1998/17840
1998/30998
1994/8182
1995/6176
1994/48852
1999/16451
1996/23047
199424410
1994/89072
1997/11066

Tarragona, 3 de gener de 2002. — El cap de Gestió d’Ingressos
de BASE - Gestió d’Ingressos Locals, Josep M. Prunera Figuerola.

2002/381 - SERVEIS DE RECURSOS HUMANS

Anunci
De conformitat amb el que estableix l’article 94.3 del Reglament
del personal al servei de les entitats locals, es publia per al general
coneixement el nomenament interí del senyor Albert Subirats
Martínez.
Plaça
Educador

Grup
C

comarca i per afavorir la realització d’activitats destinades a aquest
col·lectiu dins els límits que marquin els crèdits aprovats amb aquesta
finalitat per a l’any 2002.
2. L’objectiu és donar suport econòmic a qualsevol associació de
gent gran de la comarca perquè pugui desenvolupar activitats i
perquè pugui mantenir la seva infraestructura.

Procediment:
Sol·licitud de dades
Acte
2001/2908
2001/3715
2001/3742
2001/5474
2001/5481
2001/5482
2001/5485
2001/5947
2001/6858
2001/5477
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Nom
Albert Subirats Martínez

Data nomenament
11.01.2002

Tarragona, 11 de gener de 2002.— La secretària general,
Dolores Villarroya Pastor.

CONSELLS COMARCALS
2002/156 - CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

Anunci
La comissió de govern del Consell Comarcal de l’Alt Camp, en la
sessió ordinària realitzada el 19 de desembre de 2001, ha aprovat
les bases que regiran la concessió de subvencions destinades a la
promoció de l’associacionisme en el col·lectiu de la gent gran a la
comarca de l’Alt Camp per a l’any 2002. S’exposen a informació
pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona durant un termini de vint dies, d’acord amb l’article 124.4
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, amb el
benentès que si durant l’esmentat període no es presenta cap reclamació ni al·legació en contra seva quedaran definitivament aprovades.
El termini de presentació de sol·licituds començara a comptar a
partir del dia següent a la finalització del termini dels vint dies
esmentats.

3. Podran optar a les subvencions totes les associacions de
jubilats o de gent gran de la comarca de l’Alt Camp que estiguin
legalment constituïdes i registrades.
4. Els programes que es podran acollir a aquestes bases seran els
següents:
- Suport per al manteniment de la infraestructura, excloses rehabilitacions
- Promoció d’activitats que no siguin objecte d’altres subvencions
- Suport inicial de l’associació (promoció)
Les activitats que podran ser objecte de subvenció hauran de tenir
un caràcter estrictament cultural. Així, entre d’altres que pugui
proposar l’entitat, s’hi inclouen:
- Subscripcions a publicacions diverses
- Adquisició de material didàctic i formatiu
- Finançament de xerrades
- Suport en el finançament de cursos de formació
- Suport en el finançament d’exposicions diverses
- Suport en el finançament de tallers diversos
Es prioritzaran, per tant:
- Actuacions que potenciïn l’associacionisme en el col·lectiu de
la gent gran
- Actuacions que afavoreixin la formació en el col·lectiu de gent
gran
- Actuacions que posin a l’abast de les persones grans serveis
que els puguin ser d’interès
- Actuacions que promoguin la formació humana i les relacions
intergeneracionals
- Actuacions que promoguin la integració del col·lectiu de la gent
gran en la societat
5. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds, signades pel president/a de l’associació, caldrà
adreçar-les al Consell Comarcal de l’Alt Camp. S’hi haurà d’adjuntar
la documentació següent:
- Memòria justificativa de la petició on s’especifiqui la seva
idoneïtat, les característiques i els serveis o les activitats que es
prestaran
- Pressupost desglossat de les despeses i dels ingressos
6. El termini de presentació de sol·licituds serà de 60 dies naturals
a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
7. L’import màxim dels ajuts no podrà superar el 50 % del total de
la despesa o activitat.
8. D’acord amb les dades presentades i previ l’informe de la
comissió informativa d’afers socials, s’establirà l’aportació econòmica
del Consell Comarcal.
9. Les subvencions no es podran destinar a activitats diferents per
a les quals han estat concedides.

BASES QUE REGIRAN LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
DESTINADES A LA PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME
EN EL COL·LECTIU DE LA GENT GRAN A LA COMARCA
DE L’ALT CAMP 2002

10. Caldrà fer constar la col·laboració del Consell Comarcal en
tots els documents de presentació, publicitat o memòries i rètols de
l’activitat subvencionada.

1. El Consell Comarcal de l’Alt Camp concedirà subvencions per
promoure l’associacionisme en el col·lectiu de gent gran de la

11. El termini de presentació de la documentació justificativa de
la despesa serà fins al 15 de gener del 2003. Per poder cobrar la
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subvenció, els beneficiaris hauran de presentar al Consell Comarcal
els justificants de la despesa realitzada, la qual, com a mínim, haurà
de pujar el doble de l’ajut atorgat.
Valls, 4 de desembre de 2001. — El secretari general, Antoni
Altès i Martorell.

2002/157 - CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

Anunci
La comissió de govern del Consell Comarcal de l’Alt Camp, en la
sessió ordinària realitzada el 19 de desembre de 2001, ha aprovat
les bases que regiran el concurs per concedir i distribuir els ajuts
destinats a arranjar camins veïnals durant l’any 2002. S’exposen a
informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona durant un termini de vint dies, d’acord amb l’article
124.4 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, amb
el benentès que si durant l’esmentat període no es presenta cap reclamació ni al·legació en contra seva quedaran definitivament aprovades.
El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar a
partir el dia següent a la finalització del termini dels vint dies
esmentats.

BASES QUE REGIRAN EL CONCURS PER CONCEDIR I DISTRIBUIR
ELS AJUTS DESTINATS A ARRANJAR CAMINS VEÏNALS
DURANT L’ANY 2002
Primera
El Consell Comarcal de l’Alt Camp podrà concedir ajuts per
arranjar i millorar camins veïnals, amb càrrec a la partida consignada
per a aquest concepte al seu pressupost de l’any 2002.
Segona
Podran sol·licitar aquests ajuts tots els ajuntaments i totes les
entitats municipals descentralitzades de la comarca de l’Alt Camp.
Tercera
L’ajut que aportarà el Consell Comarcal per arranjar camins
veïnals consistirà a lliurar una quantitat en metàl·lic.
Quarta
Els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades que
desitgin sol·licitar aquest ajut es dirigiran per escrit al president del
Consell Comarcal de l’Alt Camp en el termini d’un mes, a comptar a
partir de l’endemà que es publiquin aquestes bases al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona. A la sol·licitud s’hi adjuntarà un pressupost raonat industrial o una memòria valorada signada per un
tècnic competent i la informació gràfica, consistent en un plànol, a
escala 1:5000, del camí veïnal que es vulgui arranjar o millorar. A
la memòria valorada, s’hi farà constar la utilitat del camí i l’interès
veïnal.
Cinquena
Tindran prioritat els camins veïnals dels municipis i de les entitats
municipals descentralitzades que no hagin rebut una subvenció del
Consell Comarcal l’any anterior. El nombre màxim de municipis i d’entitats municipals descentralitzades que podran rebre subvenció serà
d’onze.
Sisena
Els ajuntaments i les entitats menors descentralitzades hauran de
contribuir en les obres com a mínim amb un 20% de l’import total de
l’obra que s’hagi de realitzar. La subvenció màxima que podrà
atorgar el Consell Comarcal serà d’un 50% de l’import total de l’obra
i en cap cas serà superior a 2.000.000 PTA. Aquests ajuts seran
incompatibles amb el PAM.
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Setena
Les obres que s’hagin d’executar seran inspeccionades pels
serveis tècnics del Consell Comarcal. Per tant, els ajuntaments i les
entitats municipals descentralitzades beneficiaris hauran de comunicar
per escrit, abans de quinze dies com a mínim, la data de l’inici de
les obres.
Vuitena
La contractació dels treballs la realitzaran els òrgans competents
de l’ajuntament o de l’entitat municipal descentralitzada beneficiària.
Novena
Les obres s’han d’adjudicar durant l’exercici del 2002 i s’han
d’executar, si és possible, durant el mateix any o, en tot cas i com a
màxim, durant tot l’any natural següent al de l’adjudicació de l’obra.
Desena
La percepció de la subvenció suposa l’acceptació implícita que el
Consell Comarcal de l’Alt Camp pugui compensar els possibles
deutes que els beneficiaris de la subvenció tinguin amb el Consell
Comarcal de l’Alt Camp, el Patronat Comarcal de Turisme de l’Alt
Camp i/o el Consorci comarcal de recollida de residus sòlids urbans
dels municipis de la comarca de l’Alt Camp.
Onzena
El pagament es farà després que s’hagin presentat les factures o
certificacions signades pel tècnic competent i aprovades per l’òrgan
de govern de l’ens local i el del Consell Comarcal. Aquestes factures
hauran de justificar la totalitat del pressupost d’adjudicació de l’obra.
Quan l’import de l’obra que s’hagi de realitzar pugi més de 4
milions de pessetes, la despesa a justificar pujarà, com a mínim,
aquest import.
Dotzena
En totes les actuacions que es regeixin per les esmentades bases,
l’ajuntament o l’entitat municipal descentralitzada col·locarà un cartell
de 140 cm d’amplada per 70 cm d’alçada que anunciï l’obra, en el
qual constarà:
- Nom del Consell Comarcal
- Nom de l’ajuntament o de l’entitat municipal descentralitzada
- Arranjament de camins veïnals
- Any d’execució de l’obra
El cartell se situarà en el lloc que ofereixi millor visibilitat en l’àmbit
de l’obra, de tal manera que no pugui ser danyat ni molesti i s’hi
haurà de mantenir durant sis mesos a comptar a partir de l’endemà
que s’hagin acabat les obres.
Valls, 4 de gener de 2002. — El secretari general, Antoni Altés i
Martorell.

2002/133 - CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ

Edicte
En el Ple del Consell Comarcal en sessió de data 29 de novembre
de 2001, s’aprovà amb caràcter definitiu els Estatuts de l’Organisme
Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà.
En compliment de l’acord plenari es procedeix a la publicació de
text íntegre d’aquests estatuts.
ESTATUTS DE L’ORGANISME AUTÒNOM
DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CONCA DE BARBERÀ 2001
ÍNDEX
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1.
DENOMINACIÓ I NATURALESA JURÍDICA
ARTICLE 2.
SEU DE L’ORGANISME AUTÒNOM
ARTICLE 3.
FINALITAT I OBJECTE
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ARTICLE 4.
ARTICLE 5.

ATRIBUCIONS
VIGÈNCIA I DURADA DE L’ORGANISME AUTÒNOM

CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ
ARTICLE 6.
ÒRGANS DE L’ORGANISME AUTÒNOM
ARTICLE 7.
EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ, COMPOSICIÓ
ARTICLE 8.
FUNCIONS DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
ARTICLE 9.
EL PRESIDENT
ARTICLE 10.
LA COMISSIÓ ECONOMICOSOCIAL. COMPOSICIÓ
ARTICLE 11. LA ECONOMICO-SOCIAL. FUNCIONS
ARTICLE 12. EL SECRETARI, L’INTERVENTOR I EL TRESORER
ARTICLE 13. EL DIRECTOR
ARTICLE 14. L’ASSEMBLEA GENERAL
ARTICLE 15. RÈGIM DE CONTRACTACIÓ I D’ADSCRIPCIÓ
DEL PERSONAL
CAPÍTOL III. RÈGIM JURÍDIC I DE FUNCIONAMENT
ARTICLE 16. RÈGIM JURÍDIC
ARTICLE 17. DE LES SESSIONS
CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC
ARTICLE 18. EL PRESSUPOST
ARTICLE 19. EL PATRIMONI
CAPÍTOL V. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ
ARTICLE 20. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
ARTICLE 21. EXTINCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM
ARTICLE 22
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Denominació i naturalesa jurídica
1. L’ORGANISME AUTÒNOM DE DESENVOLUPAMENT RURAL
DE LA CONCA DE BARBERÀ és un organisme autònom de caràcter
administratiu, creat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà,
de conformitat amb els arts. 233, 2, b) i 237 de la Llei 8 / 1987,
de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
2. L’ORGANISME AUTÒNOM DE DESENVOLUPAMENT RURAL
DE LA CONCA DE BARBERÀ té personalitat jurídica pròpia, i plena
capacitat per al compliment dels seus fins.
3. L’Organisme Autònom es regeix per aquests estatuts, pel
reglament del servei que aprovi el Consell Comarcal i per les normes
imperatives de dret intern i comunitari.
Article 2. Seu de l’Organisme Autònom
El domicili de l’Organisme Autònom es fixa al carrer Sant Josep,
18, de Montblanc.
Article 3. Finalitat i objecte
L’Organisme Autònom té com a finalitat la promoció del desenvolupament de la Conca de Barberà, inclòs la canalització i gestió de
les ajudes procedents de diferents administracions i incloses les iniciatives comunitàries, basant-se principalment en el desplegament de
l’economia productiva a través del desenvolupament i la diversificació
de l’activitat econòmica, mitjançant el suport a tots els sectors.
Article 4. Atribucions
Per a l’acompliment del seu objecte, l’Organisme Autònom té les
atribucions següents:
a) Adquirir i posseir tota classe de béns, alienar-los i gravar-los.
b) Administrar el seu patrimoni.
c) Obtenir subvencions, auxilis i altres ajudes de la Unió Europea,
de l’Estat, de la Comunitat Autònoma, de Corporacions
públiques i de particulars.
d) Acceptar herències, llegats i donacions.
e) Atorgar ajudes i subvencions.
f) Contractar obres, serveis i subministres.
g) Constituir i participar en qualsevol societat que tingui limitada la
responsabilitat dels seus socis, siguin aquests públics o privats.
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h) Exercir accions judicials i administratives.
i) Tots els actes que siguin necessaris per a aconseguir l’objecte
de l’entitat.
Article 5. Vigència i durada de l’Organisme Autònom
L’Organisme Autònom té una vigència i una durada indefinides.

CAPÍTOL II
ORGANITZACIÓ
Article 6. Òrgans de l’Organisme Autònom
Els òrgans de l’Organisme Autònom són:
a) L’Assemblea
b) El Consell d’Administració
c) El president
d) El secretari, l’interventor i el tresorer, responsable administratiu
i financer.
e) La Comissió economico social
f) El director, responsable tècnic
Article 7. El Consell d’Administració, Composició
1. El Consell d’Administració és l’òrgan suprem de l’Organisme
Autònom. El componen el president i deu vocals, designats tots ells
pel Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
2. Les designacions han de recaure en persones que reuneixin els
requisits següents:
- El president i dos vocals seran consellers comarcals.
- Un vocal serà una persona proposada pel Departament de
Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya,
Direcció General de Turisme.
- Un vocal serà una persona proposada per els Joves Agricultors
i Ramaders de Catalunya (JARC).
- Un vocal serà una persona proposada per el Sindicat Unió de
Pagesos (UP)
- Un vocal serà una persona proposada per la Federació de
Cooperatives
- Un vocal serà una persona proposada per la Cambra de
Comerç de Reus.
- Dos vocals seran proposats per l’Associació d’Empresaris
d’Hostaleria de la Conca de Barberà, un per la vessant d’hostaleria i restauració i l’altre per al vessant del turisme rural.
- Un vocal serà una persona proposada per la Denominació
d’Origen Conca de Barberà
Article 8. Funcions del Consell d’Administració
Les funcions del Consell d’Administració són les següents:
a) Aprovació de la proposta de pressupost anual d’ingressos i
despeses, les seves modificacions i liquidacions, que elevarà
per a la seva aprovació al Ple del Consell Comarcal de la
Conca de Barberà.
b) Dictaminar sobre la plantilla de personal i la relació de llocs
de treball i proposar-ne l’aprovació al Ple del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà.
c) Contractar obres, serveis i subministraments.
d) L’aprovació d’operacions de crèdit, amb prèvia autorització
del Ple del Consell Comarcal i informe d’intervenció.
e) L’aprovació dels Reglaments de Règim Interior de l’Organisme
Autònom.
f) Adquirir, administrar i alienar els seus béns i drets. Per a l’alienació requereix l’aprovació prèvia del Consell Comarcal.
g) La constitució i la participació en qualsevol societat que tingui
limitada la responsabilitat dels seus socis, siguin aquests
públics o privats.
h) L’exercici d’accions administratives i judicials.
i) El nomenament del director de l’Organisme Autònom.
j) L’aprovació de les bases reguladores de la concessió de
subvencions.
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L’atorgament de subvencions i ajuts de contingut econòmic, i el
control de l’aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
Qualsevol altra que no estigui atribuïda a un altre dels òrgans
de l’Organisme Autònom.

Article 9. El president
1. El president de l’Organisme Autònom és designat pel Ple del
Consell Comarcal.
2. Són funcions del president:
a) Representar l’Organisme Autònom.
b) Convocar, presidir, moderar, suspendre i aixecar les sessions del
Consell d’Administració (i de l’Assemblea), i dirimir els empats
amb el vot de qualitat.
c) Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell
d’Administració i per l’Assemblea.
d) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu
import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost
ni, en qualsevol cas, els 1.000.000.000 de pessetes;
incloses les de caràcter plurianual quan la duració no sigui
superior a quatre anys, sempre que el import acumulat de totes
les anualitat no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada. e) Exercir la superior direcció, inspecció
i impuls de les actuacions que dugui a terme l’Organisme
Autònom.
f) Ordenar els pagaments, dins les normes d’execució del pressupost.
g) Exercir accions administratives i judicials en casos d’urgència.
h) Nomenar el vice-president d’entre els membres del Consell
d’Administració que substituirà el president en cas de vacant,
absència o malaltia
3. El president pot delegar les seves funcions en altres vocals del
Consell d’Administració.
Article 10. La Comissió Economicosocial. Composició
Les designacions han de recaure en persones que reuneixin els
requisits següents:
- El president i dos vocals seran consellers comarcals.
- Un vocal serà una persona proposada pel Departament de
Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.
- Un vocal serà una persona proposada pel Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya.
- Un vocal serà una persona proposada pel Sindicat Comissions
Obreres (CCOO)
- Un vocal serà una persona proposada per el Sindicat Unió
General de Treballadors (UGT).
- Un vocal serà una persona proposada per el Sindicat Unió de
Pagesos (UP)
- Un vocal serà una persona proposada per el Sindicat Joves
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
- Un vocal serà una persona proposada per la Confederació
empresarial de la Província de Tarragona. (CEPTA)
- Un vocal serà una persona proposada per la Cambra de
Comerç de Reus.
Article 11. La Economicosocial. Funcions
Les funcions de la Comissió Economicosocial són les següents:
- Avaluació tècnica de propostes d’iniciatives de caire social.
- Elevar al Consell d’Administració propostes de resolució, que
serà qui determinarà la procedència i percentatge de l’atorgament de subvencions que puguin ser incloses en qualsevol
programa o iniciativa de caire economicosocial.
- Elevar al Consell d’Administració propostes d’actuacions que
provoquin el desenvolupament econòmic i social de la Conca
de Barberà

7

Article 12. El secretari, l’interventor i el tresorer
Serà secretari, interventor i tresorer seran els de la corporació
comarcal i desenvoluparan les funcions pròpies del càrrec segons la
legislació de règim local.
Article 13. El director
1. El director de l’Organisme Autònom té les funcions que es relacionen seguidament, les quals exercirà d’acord amb les directrius
fixades pel Consell d’Administració:
a) Dirigir l’administració de l’Organisme Autònom, coordinar els
serveis i executar els acords del Consell d’Administració.
b) Dirigir l’Agència de Desenvolupament.
c) Exercir les altres funcions que el Consell d’Administració o el
president li deleguin.
2. El càrrec de director és incompatible amb el de vocal del
Consell d’Administració, però pot assistir amb veu, i sense vot, a les
sessions del Consell d’Administració i de l’Assemblea General.
Article 14. L’Assemblea General
1. L’Assemblea General està formada per 20, membres,
designats pel Ple del Consell Comarcal. La presideix el president de
l’Organisme Autònom. Les designacions han de recaure en persones
que reuneixin els requisits següents:
- El president i sis vocals seran consellers comarcals.
- Un vocal serà una persona proposada pel Departament de
Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.
- Un vocal serà una persona proposada pel Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya.
- Un vocal serà una persona proposada pel Sindicat Comissions
Obreres (CCOO)
- Un vocal serà una persona proposada per el Sindicat Unió
General de Treballadors (UGT).
- Un vocal serà una persona proposada per el Sindicat Unió de
Pagesos (UP)
- Un vocal serà una persona proposada per el Sindicat Joves
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
- Un vocal serà una persona proposada per la Confederació
empresarial de la Província de Tarragona. (CEPTA)
- Un vocal serà una persona proposada per la Cambra de
Comerç de Reus.
- Un vocal serà una persona proposada per la Federació de
Cooperatives
- Dos vocals seran proposats per l’Associació d’Empresaris
d’Hostaleria de la Conca de Barberà, un per la vessant d’hostaleria i restauració i l’altre per al vessant del turisme rural.
- Un vocal serà una persona proposada per la Denominació
d’Origen Conca de Barberà
- Un vocal serà una persona proposada per l’Associació d’elaboradors de vins i caves de la Conca de Barberà
2. L’Assemblea General exerceix les següents funcions;
a) L’aprovació dels programes d’actuació i les seves revisions.
b) Es consultarà la proposta de pressupost anual d’ingressos i
despeses, les seves modificacions i liquidacions, que presentarà
el Consell d’Administració al Ple Consell Comarcal per a la
tramitació de la seva aprovació.
c) Es consultarà sobre la proposta de plantilla de personal i la
relació de llocs de treball, que el Consell d’Administració
proposarà per l’aprovació al Ple del Consell Comarcal.
d) Es consultarà la proposta de creació de comissions tècniques
consultives per al desenvolupament o estudi a temes concrets
que promoguin el desenvolupament econòmic de la comarca
que aprovarà el Consell d’Administració
e) Es pronunciarà amb relació als assumptes que li siguin sotmesos
a consulta pel Consell d’Administració de l’Organisme
Autònom.
Clàusula:
En el supòsit que alguna de les organitzacions expressades en els
articles anteriors renunciés a formar part dels òrgans de l’OAD, seran
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substituïdes per una altra organització amb finalitat anàloga i amb
representació a la comarca.
Article 15. Règim de contractació i d’adscripció del personal
El personal al servei de l’Organisme Autònom podrà ser contractat
en règim de relació laboral, subjecte a la normativa d’aplicació als ens
locals. Tanmateix, el Consell Comarcal hi podrà adscriure personal
propi, que mantindrà la seva situació de servei en actiu en aquest.
CAPÍTOL III
RÈGIM JURÍDIC I DE FUNCIONAMENT
Article 16. Règim jurídic
El funcionament de l’Organisme Autònom se subjectarà a les
disposicions del Reglament Orgànic Comarcal; de la Llei 8/1987,
de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals, aprovat per Reial Decret 2.668/86, de 28 novembre, del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, i de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Així mateix l’Organisme Autònom s’ha de subjectar a totes les
altres disposicions aplicables a les administracions públiques locals
sobre hisendes locals, personal, contractació pública i demés.
Article 17. De les sessions
1. El Consell d’Administració es reunirà en sessió ordinària cada
tres mesos.
2. El Consell d’Administració es reunirà en sessió extraordinària
a iniciativa del president o quan li ho sol·liciti la quarta part dels seus
membres.
3. Les convocatòries de totes les sessions s’han de notificar amb
dos dies d’antelació, i han d’incloure l’ordre del dia de la sessió.
4. El Consell d’Administració queda constituït vàlidament amb l’assistència d’un terç dels seus membres, sempre que es compti amb la
presència del president i del secretari i interventor, o dels qui vàlidament els supleixin.
5. El Consell d’Administració només podrà deliberar i prendre
acords sobre les qüestions que hagin estat incloses a l’ordre del dia.
No obstant, en cas que siguin presents en la sessió tots els membres
del Consell d’Administració, i sigui aprovada la urgència per majoria
absoluta, podran tractar-se i adoptar-se acords sobre altres afers.
6. Els acords del Consell d’Administració s’adopten per majoria
simple de vots dels presents, és a dir, més vots afirmatius que negatius,
sense comptar les abstencions. Això no obstant, s’exigeix el quòrum
de majoria absoluta per a prendre acrods sobre matèries en què la
legislació de règim local de Catalunya exigeix aquest quòrum.
7. L’Assemblea general es reunirà almenys en sessió ordinària un
cop a l’any.
8. Les convocatòries de totes les sessions s’han de notificar amb
dos dies d’antelació, i han d’incloure l’ordre del dia de la sessió.
9. L’Assemblea queda constituïda vàlidament amb l’assistència
d’un terç dels seus membres, sempre que es compti amb la presència
del president i del secretari i interventor, o dels qui vàlidament els
supleixin.
10. La comissió economicosocial es reunirà almenys en sessió
ordinària dos vegades a l’any.
11. Les convocatòries de totes les sessions s’han de notificar amb
dos dies d’antelació, i han d’incloure l’ordre del dia de la sessió.
12. L’Assemblea queda constituïda vàlidament amb l’assistència d’un
terç dels seus membres, sempre que es compti amb la presència del
president i del secretari i interventor, o dels qui vàlidament els supleixin.
CAPÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC
Article 18. El pressupost
El Consell d’Administració aprova anualment la proposta de presssupost de l’Organisme Autònom, el projecte del qual haurà estat
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preparat pel director i informat pel secretari i interventor. El pressupost
serà tramès al Consell Comarcal per a la seva consolidació amb el
pressupost comarcal.
Article 19. El patrimoni
L’Organisme Autònom posseeix un patrimoni propi, que està constituït per:
a) Les aportacions inicials del Consell Comarcal.
b) Les contraprestacions que rebi per la prestació de serveis.
c) Els ingressos procedents del rendiment del seu patrimoni, i altres
de dret privat.
d) Les subvencions, auxilis i altres ajudes que rebi de la Unió
Europea, de l’Estat, de la comunitat autònoma, de l’administració local, d’altres entitats i corporacions de dret públic i de
particulars.
CAPÍTOL V
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ
Article 20. Modificació dels estatuts
La modificació d’aquests estatuts només es pot produir complint els
requisits i els procediments observats per a llur aprovació.
Article 21. Extinció de l’Organisme Autònom
1. L’Organisme Autònom s’extingirà per acord del Ple del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà.
2. L’extinció de l’Organisme Autònom comportarà la incorporació
dels seus béns, drets i obligacions al patrimoni del Consell Comarcal
de la Conca de Barberà, que el succeirà universalment.
Article 22.
En tot allò no previst en els presents Estatuts, s’ha d’aplicar la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu, vigent per als ens locals de Catalunya.
Montblanc, 19 de desembre de 2001. — El president, Josep M.
Riba i Satorras.

2002/265 - CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ

Edicte de fe d’errades
Havent-se observat una errada en l’edicte publicat en el BOPT
núm. 293, de dia 22 de desembre de 2001, relatiu a la publicació
de la convocatòria pública d’ajuts econòmics, de caràcter individual,
per a l’assistència a colònies, per a l’assistència a la llar d’infants i
per a l’adquisició de llibres escolars obligatoris, es procedeix a la
corresponent correcció d’errades.
On diu:
“Els ingressos són tots els procedents de treball, pensions, comptes
bancaris, etc.

QMP
- de 21.448 ptes. . . . . . . . . . 100% de l’ajut
de 21.449 ptes. a 31.450 ptes. . . . . . . . . . 50% de l’ajut
+ de 41.451 ptes. . . . . . . . . . denegat”
Hi ha de dir:
“Els ingressos són tots els procedents de treball, pensions, comptes
bancaris, etc.

QMP
- de 21.448 ptes. . . . . . . . . . 100% de l’ajut
de 21.449 ptes. a 31.450 ptes. . . . . . . . . . 50% de l’ajut
+ de 31.451 ptes. . . . . . . . . . denegat”
Montblanc, 7 de gener de 2002. — El president, Josep M. Riba
i Satorras.
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2002/255 - CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Edicte
El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, reunit en sessió
ordinària núm. 11/2001, de data 15/11/2001, va aprovar les
Bases que han de regir el procés de selecció per cobrir amb caràcter
d’interí el lloc de treball de Secretaria del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, reservat a funcionaris amb habilitació nacional.
El president d’aquest Consell Comarcal el dia 14/11/2001 va
dictar el Decret 80/2001, pel qual es convoca l’esmentat concurs i
amb l’objectiu que hi concorrin les persones interessades.
A continuació es publica el text íntegre de les Bases aprovades.
Móra d’Ebre, 7 de gener de 2002. — El president, Santiago
Campos i Piñol.

BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER
D’INTERÍ EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA DEL CONSELL
COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, RESERVAT A FUNCIONARIS
AMB HABILITACIÓ NACIONAL
Primera. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte de la present convocatòria la selecció, pel sistema de
concurs lliure, per a la provisió interina del lloc vacant de secretaria
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, fins que es proveeixi per
funcionari de carrera; d’acord amb l’establert a l’article 34 del Reial
Decret 1732/94, de 29 de juliol, de provisió de llocs de treball de
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Segona.
LLOC DE TREBALL: Secretaria, del Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre.
CATEGORIA: Segona.
GRUP: A.
NIVELL DE COMPLEMENT DE DESTÍ: 22.
Tercera. TASQUES A REALITZAR
Exercir les funcions públiques necessàries de Secretaria, que
comprèn la fe pública i l’assessorament legal preceptiu.
Quarta. DURADA DE LA RELACIÓ
El funcionari nomenat amb caràcter interí cessarà per qualsevol de
les causes enumerades a l’article 7 del Reglament de Personal al servei
de les entitats locals, i en tot cas, en prendre possessió com a
funcionari de la corporació el secretari que hagi estat nomenat a
resulta del concurs ordinari o unitari convocat a l’efecte, per als funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Cinquena. CONDICIONS GENERALS
a) Ésser ciutadà/na espanyol/a.
b) Haver complert 18 anys, o tenir l’edat que la convocatòria estableix com a mínima abans de l’acabament del termini de presentació
d’instàncies, i no excedir l’edat establerta com a màxima per a
l’ingrés en un cos o escala.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica
normal de la feina.
d) Posseir la titulació exigida per a l’accés a la subescala i categoria a la qual pertany el lloc corresponent en la data en què acaba
el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves
selectives.
Els concursants, per a ésser admesos en el concurs, hauran de
disposar del títol de llicenciatura de les carreres universitàries de dret,
ciències polítiques o sociologia d’acord amb l’establert a l’article 22
del Reial Decret 1174/87 de 18 de setembre.
e) No estar afectat per cap motiu d’incompatibilitat, incapacitat,
inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions
públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del
servei de cap Administració pública.
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f) Acreditar el nivell C de coneixement de la llengua catalana o
equivalent que determini la exempció de realització de la corresponent prova de llengua catalana. En cas de no acreditació, s’haurà
de superar una prova oral i escrita, de coneixements mitjans de
català, abans de la fase de concurs que realitzarà un membre del
Consorci per a la normalització lingüística, essent la seva classificació
d’apte o no apte.
Sisena. BAREM DE MÈRITS ESPECÍFICS
El tribunal valorarà:
a) Experiència professional en el desenvolupament de funcions
relacionades amb les de la plaça de Secretaria, o SecretariaIntervenció, gaudint de la titulació exigida, sigui en propietat,
amb caràcter interí o accidental, sempre amb un mínim de tres
mesos.
- Entitats locals: 0,20 punts/mes treballat.
- Altres administracios públiques: 0,1 punts/mes treballat.
- Puntuació màxima: 5 punts.
b) Experiència professional en el desenvolupament de funcions
com a Secretari, amb vinculació funcionarial o laboral en
àrees relacionades amb la gestió de fons europeus, subvencions i altres programes de desenvolupament rural i de
contractació administrativa.
- Entitats locals: 0,20 punts/mes treballat.
- Altres administracios públiques: 0,1 punts/mes treballat.
- Puntuació màxima: 3 punts.
c) Títols de llicenciatura dels estudis relacionats en les funcions
de la plaça.
- 1 punts/títol.
- Puntuació màxima: 1 punts.
d) Títols de mestratge en dret públic, gestió i/o organització
local administrativa, reconeguts per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya, per les Administracions Públiques i per
Universitats; o diplomes de postgrau en matèries relacionades
amb el dret administratiu públic local, reconeguts per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya o altres administracions
públiques als efectes de valoració a la carrera administrativa.
- 2 punts/títol.
- 1 punt diploma
- Puntuació màxima: 2 punts.
e) Es valorarà les tasques realitzades a nivell d’assessorament
legal en administracions públiques locals.
- Entitats locals: 0,20 punts/mes treballat.
- Altres administracios públiques: 0,1 punts/mes treballat.
- Puntuació màxima: 2 punts.
f) Es valorarà l’assistència a seminaris, cursets i jornades en
matèries relacionades amb el dret públic local o autonòmic
que semblin adequats per l’adquisició de coneixements
adients per la realització de les tasques encomanades a la
plaça a cobrir i que s’hagin impartit, reconegut o organitzat
per les Administracions Públiques, per l’Escola d’Administració
Pública o per Universitats reconegudes oficialment.
- Puntuació màxima: 2 punts.
g) Per serveis prestats en Consorcis públics locals, amb vinculació laboral o funcionarial.
- Consorcis: 0,20 punts/mes treballat.
- Puntuació màxima: 3 punts
h) Ésser advocat exercent, justificat amb la corresponent alta al
Col·legi d’Advocats.
- Puntuació màxima: 1 punt.
i) Entrevista personal:
Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el
tribunal sobre qüestions vinculades a les funciones pròpies de
la plaça i a l’experiència professional de l’aspirant, podent-se
efectuar preguntes sobre el seu nivell de formació.
La puntuació màxima que es pot atorgar en aquesta prova
serà de 3 punts.
En cas d’empat en la puntuació final es dirimirà pels mèrits
al·legats a l’apartat a) i d).
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Setena. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
a) Instància dirigida al president del Consell, sol·licitant l’admissió
a les proves selectives.
b) Currículum del concursant que haurà de contenir, a més de les
dades que desitgi fer constar per ser valorades pel tribunal qualificador, els títols, certificats i altres documents acreditatius dels mèrits
al·legats, degudament compulsats en cas de tractar-se d’una còpia.
Es consideraran únicament els mèrits al·legats pels aspirants, acreditats documentalment d’aquesta forma en el moment de presentació
de la sol·licitud de participació en el concurs.
c) Títols i documentació acreditativa del compliment dels requisits
previstos a l’apartat d) de la base quinta, - Títol de llicenciatura de les
carreres universitàries de dret, ciències polítiques o sociologia, d’acord
amb l’establert a l’article 22 del Reial Decret 1174/87 de 18 de
setembre. Degudament compulsat en cas de tractar-se d’una còpia.
d) Títols i documentació acreditativa del compliment dels requisits
previstos a l’apartat f) de la base quinta -Acreditar el nivell C de coneixement de la llengua catalana o, si escau compromís de superació
de la prova que s’estableixi. Degudament compulsat en cas de
tractar-se d’una còpia.
Vuitena. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:
Les instàncies, dirigides al president del Consell, s’han de presentar
en hores d’atenció al públic en el registre general del Consell
Comarcal, i/o en la forma assenyalada en l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, durant el termini de 20
dies naturals, comptats a partir del següent de la publicació del corresponent anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya o Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, juntament
amb els documents a què es refereix la base desena.
En dites instàncies els aspirants hauran de manifestar que
compleixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base
quinta de la convocatòria del procés selectiu.
Novena.
El tribunal qualificador estarà constituït, com a mínim, pels
membres següents:
President - El de la corporació o conseller/a en qui delegui.
Vocals
- Un conseller del Consell Comarcal designat per la
presidència.
- Un vocal designat pel Col·legi de Secretaris,
Interventors i Tresorers de Tarragona.
- Un representant de la Direcció General
d’Administració Local.
- Un representant de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya.
Actuarà com a secretari el designat per la presidència d’entre els
vocals.
Desena. FASES DE QUÈ CONSTARÀ EL CONCURS:
1a. fase: Valoració dels mèrits al·legats pels aspirants, d’acord
amb el barem de mèrits específics establerts a la Base novena.
2a. fase: Entrevista personal.
La incompareixença del candidat convocat determinarà la seva
eliminació, a excepció de casos de força major degudament justificats i valorats pel tribunal.
Onzena. LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS:
Una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el
president de la corporació dictarà resolució en el termini màxim d’un
mes declarant aprovades les llistes d’admesos i exclosos i determinant
la composició del tribunal, lloc, data i hora de començament del
sistema de selecció de les places convocades.
L’esmentada resolució, que es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, haurà d’indicar també el lloc en que es
troben exposades al públic les llistes complertes certificades d’aspirants admesos i exclosos, concedint un termini de deu dies per a
subsanacions i possibles reclamacions.
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No obstant això, la publicació referida pot ser substituïda per una
notificació personal a cadascun dels aspirants, d’acord amb la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Les al·legacions que, en el seu cas, es presentin, hauran d’ésser
resoltes en el termini dels trenta dies següents a la finalització del termini
per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat
resolució, les al·legacions s’entendran desestimades elevant-se en aquest
cas a definitives, com també en el supòsit que no es presentin reclamacions o subsanin degudament les deficiències, les llistes d’aspirants
admesos i exclosos sense necessitat de practicar una nova publicació.
Els aspirants admesos seran convocats en crida única. L’ordre
d’actuació serà per ordre alfabètic, tenint en compte la lletra per la
qual comença el primer cognom.
Dotzena. PROPOSTA DE NOMENAMENT:
El tribunal efectuarà la proposta de nomenament en favor de l’aspirant que hagin obtingut la màxima puntuació, essent la puntuació
mínima a superar els 10 punts, altrament es considerarà deserta l’esmentada proposta i l’elevarà al president perquè resolgui el concurs i
faci la proposta de nomenament com a funcionari interí davant de
l’Administració General d’Administració Local.
L’òrgan de selecció no podrà declarar superat el procés selectiu a
un nombre d’aspirants superior al de places convocades.
Tretzena. REVISIÓ MÈDICA I CESSAMENT:
L’aspirant que sigui seleccionat haurà de presentar, abans del
nomenament com a interí, certificat mèdic oficial acreditatiu de no
patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funciones pròpies de la plaça a proveir.
Aquest nomenament serà efectiu mentre tant no sigui proveïda la
plaça per funcionari d’habilitació nacional mitjançant el corresponent
concurs ordinari o unitari, i en tot cas, quan es produeixin algunes de
les causes de cessament a què fa referència l’article 7 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
Catorzena. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS:
L’aspirant seleccionat presentarà a la Secretaria del Consell
Comarcal, amb anterioritat al nomenament, els documents acreditatius de complir les condicions exigides a la base vuitena de la
convocatòria i la resta de la documentació exigida, en el termini de
vint dies naturals des que s’hagi publicat la relació dels que hagin
obtingut plaça i, per tant, els següents:
a) Certificat de naixement i, en el seu cas, de ciutadania
espanyola.
b) Certificat mèdic de no patir malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies de la plaça a
proveir.
c) Declaració responsable de no estar inhabilitat per sentència
ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat
separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap
Administració pública.
Quinzena. IMPUGNACIÓ
La convocatòria i les bases, podran ser impugnats pels interessats
en els casos i en la forma establerta per la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Contra els actes i resolucions del tribunal es pot interposar recurs
ordinari davant el president de la corporació, d’acord amb el que
estableix l’article 114 de l’esmentada llei.
Setzena.
Si els dies d’acabament del termini o d’actuació obligada fossin
dissabte o festius, passaran les actuacions al dia següent hàbil.
Móra d’Ebre, 7 de gener de 2002. — El president, Santiago
Campos i Piñol.
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AJUNTAMENTS
2002/206 - AJUNTAMENT D’ALCANAR

Anunci
El Ple de l’Ajuntament d’Alcanar, en sessió de data 28/09/2001,
va adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança de Policia i Bon
Govern. Havent-se dut a terme el tràmit d’informació pública i no
havent-s’hi presentat cap reclamació, al·legació i/o suggeriment,
l’Ordenança ha esdevingut aprovada definitivament, per la qual cosa
es procedeix a la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.

ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Fonament legal.
La present Ordenança és expressió de la potestat reglamentària
que atorguen als ens locals l’article 4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 8 de la Llei 8/87,
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Article 2. Objecte.
L’objecte de la present Ordenança és millorar la qualitat de vida
del municipi garantint i fent garantir els drets, llibertats i respecte mutu,
mitjançant l’establiment de normes que regulen la convivència
ciutadana i sense perjudici de la regulació que es faci en altres
normatives autonòmiques i estatals.
Article 3. Àmbit d’aplicació.
El terme municipal d’Alcanar constitueix l’àmbit d’aplicació de la
present Ordenança i, per tant, obliga totes les persones que en
aquest es trobin, resideixin o no en el municipi.
CAPÍTOL II
DELS DRETS I DEURES DELS CIUTADANS
Article 4. Dret a fruir dels serveis municipals.
A tots els habitants del terme, sense cap distinció de raça, sexe,
idioma, religió, opinió o qualsevol altra causa o condició personal o
familiar, se’ls reconeix el dret a gaudir, d’igual a igual, dels serveis
municipals i, en general, de tots els beneficis que els atribueixin les
disposicions vigents.
Article 5. Drets dels habitants del terme municipal.
Tots els habitants del terme municipal tenen dret:
a) A la protecció de les seues persones i béns.
b) A dirigir instàncies i peticions a l’Autoritat i corporació local,
en assumptes de la seua competència.
Article 6. Prohibició d’ingerències per part del Consitori.
Ningú serà objecte per part de l’Ajuntament d’Alcanar d’ingerències en la seua vida privada i de llur família, el seu domicili o
la seua correspondènca, ni d’atacs a la seua honra i a la seua reputació.
Article 7. Reconeixement dels drets fonamentals.
El Consistori reconeix a tots els drets a la llibertat de pensament,
de consciència i de religió; hom pot manifestar el seu pensament individual o col·lectivament, en públic o en privat, per l’ensenyament, la
pràctica, el culte i l’observància.
Article 8. Dret de reunió i associació.
Tot individu té dret a la llibertat de reunió i associació pacífiques.
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Article 9. Dels drets i deures dels veïns.
Són drets i deures dels veïns:
1. Ser elector i elegible, d’acord sempre amb la corresponent
normativa electoral.
2. Participar en la gestió municipal d’acord amb el disposat en
les lleis.
3. Ser informat, prèvia petició raonada, i dirigir sol·licituds a l’administració municipal, en referència a tots els expedients i documentació municipal, d’acord amb allò previst en l’article 105
de la Constitució i d’altres disposicions sobre la matèria.
4. Demanar consulta popular en els termes previstos en la Llei.
5. Exigir la prestació i, en el seu cas, l’establiment del corresponent servei públic en el supòsit de constituir una competència
municipal de caràcter obligatori.
6. Tots aquells altres establerts per les lleis i actuant dins el seu
marc, pels reglaments municipals.
Article 10. Les obligacions dels ciutadans.
Tots els habitants i aquells que posseeixin béns en la població,
estan obligats:
a) A complir les obligacions que els afectin, contingudes en
aquestes Ordenances i en els diferents Bans que publiqui
l’Alcaldia.
b) A facilitar a l’administració informes, estadístiques i altres actes
d’investigació en la forma i casos previstos per la Llei, o en
disposicions dictades en desenvolupament de la mateixa.
c) A comparèixer davant l’autoritat municipal quan fossin citats en
virtut de disposició legal o reglamentària que així ho estableixi,
indicant-se en la citació l’objecte de la compareixença.
d) A satisfer amb puntualitat les exaccions municipals que els
afectin, i a complir les altres prestacions i càrregues establertes
per les Lleis i altres disposicions vigents.
e) A complir les obligacions derivades de la seua condició de
veïns respecte del Padró Municipal d’Habitants.
Article 11. Protecció del Consistori als desvalguts.
La corporació municipal i les seues autoritats, dintre dels límits de
la seua competència i dels mitjans al seu abast, atendran i auxiliaran
les persones desvalgudes, amb especial atenció a aquells que habitin
permanentment en el terme municipal.
Article 12. Prohibició de la mendicitat.
La mendicitat resta prohibida en tot l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Ordenança.
Article 13. Prestació social substitutòria.
En els casos que es produís alguna calamitat, epidèmia, catàstrofe, guerra, transtorns d’ordre públic o desgràcia pública, l’alcalde
i els seus agents podran requerir l’ajut i col·laboració dels habitants
del terme municipal.
Article 14. Servei de vigilància.
1. El servei de vigilància i seguretat de les persones i béns, és
desenvolupat en el terme municipal pels agents de policia local.
2. La vigilància rural tindrà al seu càrrec les funcions pròpies de
la seua tasca.
3. Tots els agents a què es refereixen els paràgrafs anteriors,
estaran obligats a posar en coneixement de l’Autoritat municipal els
fets en què hagin intervingut per raó del seu càrrec.
CAPÍTOL III
POLICIA DE LA VIA URBANA
Article 15.
Queda prohibit en la via pública abocar aigües residuals, abandonar animals morts, plomes o altres despulles, brossa, runes,
deixalles, residus i, en general, qualsevol altre objecte que pertorbi la
neteja, causi molèsties als ciutadans, o al trànsit de vehicles.
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Article 16.
Queda prohibit alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb
escàndols i baralles.
Article 17.
1. L’ús d’aparells sonors haurà de moderar-se per evitar molèsties
al veïnat; especial atenció s’haurà d’advertir en les hores nocturnes
(de les 11 de la nit a les 7 del matí).
2. Les excepcions per raó de festes populars i altres esdeveniments
públics hauran de ser autoritzades per aquest Ajuntament, prèvia
petició per escrit dels interessats, regulant-ne el seu exercici, respectantse, en la mesura del que sigui possible, les tradicions de la localitat.
Article 18.
En tot cas queda prohibit en tot el territori municipal:
1. Causar perjudicis a l’arbrat, parterres, plantacions, conreus i
jardins, tant públics com privats.
2. Apoderar-se de fruits i efectes aliens sense llicència dels seus
propietaris, encara que pel seu compte no constitueixin delicte
o falta.
3. Causar destrosses o embrutar els edificis tant públics com
privats, tanques, closos o parets divisòries; els bancs i fonts
públiques, fanals de l’enllumenat, pals de línia d’electricitat,
conduccions d’aigües i en general tots els béns, mobiliari urbà,
i serveis, siguin d’interès públic o privat.
4. Impedir la celebració de festes, manifestacions i desfilades, degudament autoritzades, així com causar molèsties als seus assistents.
5. Cremar branques procedents de podes i matolls, excepte en els
períodes previstos pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya, i prèvia l’obtenció de la
corresponent autorització expedida per l’esmentat Departament.
6. Rascar, gravar, escriure o dibuixar en les parets, portes o
façanes dels edificis; col·locar rètols o anuncis que impedeixin
o dificultin la lectura de les plaques de retolació dels carrers,
numeració dels edificis, senyals de circulació, i cobrir els Bans
de les Autoritats col·locats en les vies públiques.
7. Regar les plantes o netejar els sòls quan l’aigua sobrant pugui
caure en la via pública.
8. La venda ambulant en l’àmbit territorial de la present normativa.
9. A l’objecte de promocionar el turisme allí on hi hagin
instal·lacions privades o públiques, càmpings, bars, cases de
pagès, restaurants, etc., l’abocament o dipòsit de runes, escombraries, fems i d’altres materials que puguin alterar el normal
funcionament de les activitats.
Article 19.
1. Queda prohibit establir cabanes, barraques o refugis en tot el
terme municipal, salvat d’expressa autorització municipal.
2. Els càmpings establerts, a més de la corresponent autorització
administrativa, estaran a les disposicions de la normativa local i general.
3. Per la instal·lació de serveis a les platges, s’haurà d’obtenir
llicència municipal, de conformitat amb el Pla d’Usos de Temporada
aprovat anualment.
Article 20.
L’alcalde podrà retirar de la vista pública els anuncis, rètols,
plaques o emblemes que continguin ofenses, insults o descrèdits
contra les autoritats o institucions establertes, sense perjudici de les
accions civils o penals que el Consistori pugui emprendre contra els
seus autors, propietaris i distribuïdors.
CAPÍTOL IV
POLICIA D’ESTABLIMENTS ALIMENTARIS
Article 21. Llicència municipal.
No podrà exercir-se cap activitat de dipòsit, emmagatzematge o
venda de queviures destinats al subministrament públic sense la
corresponent llicència municipal.
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Article 22. Inspecció d’establiments alimentaris.
1. L’Alcaldia podrà ordenar la inspecció d’aquest tipus d’establiment, per tal de comprovar si en aquests es compleixen les disposicions de la present Ordenança o en les normes de caràcter general.
2. Aquestes inspeccions es faran en coordinació i sense perjudici
de les que realitzi el Departament de Sanitat, mitjançant els Inspectors
Farmacèutics i Veterinaris.
Article 23. Condicions mínimes dels establiments.
Els establiments alimentaris hauran de reunir les condicions
mínimes següents:
1. Els locals d’alimentació i els seus annexos, en tot cas, hauran
de ser adequats per a l’ús al qual es destinen, amb
emplaçament i orientació apropiats, accessos fàcils i amplis,
situats a una distància convenient de qualsevol causa de
brutícia. En aquests locals no podran pernoctar ni fer el seu
menjar el personal de cap mena.
2. En la seua construcció o reparació s’utilitzaran materials idonis
i, en cap cas, suscepticles d’originar intoxicacions o contaminacions. Els paviments seran impermeables, resistents i inífugs
dotats de sistemes de desguàs precisos. Parets, sostres i sòls es
construiran amb materials que permetin la seua conservació en
perfectes condicions de neteja, blanqueig o pintura, i de
manera que les unions entre ells, així com de les parets amb el
terra, no tinguin angles ni arestes vives.
3. La ventilació i il·luminació, natural o artificial seran les reglamentàries i, en tot cas, apropiades a la capacitat i volum del
local segons la finalitat a la qual se’l destini.
4. Disposaran, en tot moment, d’aigua corrent potable en quantitats suficients per a la neteja i rentat dels locals, i
instal·lacions, així com per a l’ús particular del personal.
5. Hauran de tenir serveis higiènics i vestuaris, en nombre i característiques que previnguin, per cada cas, les autoritats competents.
6. Tots els locals dels establiments alimentaris han de mantenir-se
constantment en condicions de gran pulcritud i neteja, la qual
s’haurà de dur a terme pels mitjans més apropiats, per tal de
no aixecar pols ni produir alteracions o contaminacions.
7. Tots els elements que estiguin en contacte amb productes
elaborats i envasos, seran de característiques tals que no
podran transmetre al producte propietats nocives ni originar, en
contacte amb ell, reaccions perjudicials. Les mateixes precaucions hauran de ser observades per als recipients, elements de
transport, envasos provisionals i llocs d’emmagatzematge. Tots
aquests elements estaran construïts de tal manera que puguin
mantenir-se en perfectes condicions d’higiene i de neteja.
8. Constaran de serveis, defenses, utillatge o instal·lacions
adequats en la seua construcció i emplaçament per a garantir
la conservació dels aliments en òptimes condicions d’higiene i
de neteja, i prevenir la seua contaminació per la proximitat o
contacte amb qualsevol mena de residus o aigües residuals,
fum, brutícia i matèries estranyes, així com per a la presència
d’insectes, rosegadors, aus i altres animals, siguin domèstics o
no.
9. Qualssevol altres condicions tècniques, sanitàries, higièniques
i laborals establertes o que s’estableixin, en les seues respectives competències, pels Organismes de l’Administració
Pública en les seues diverses esferes.
Article 24. Actuacions prohibides.
Queda expressament prohibit en l’establiment alimentari:
a) Utilitzar els locals, instal·lacions, maquinària, utillatge i eines
per a utilitzacions diferents a les autoritzades.
b) Utilitzar aigües no potables, tant en l’elaboració i rentat de
productes, con en la neteja o rentat de dipòsits, maquinària,
utillatge, material, recipients i envasos.
c) Entrar en els locals o manipular els productes, persones que
pateixin malalties infecciones i mentre siguin portadores de
gèrmens.
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d) Lliurar o cedir, ni encara gratuïtament, per alimentació, aliments
i productes alimentaris prohibits per al consum.
e) Desenvolupar, provocar o emparar la pràctica de propagandes o publicitat enganyoses, o que puguin induir a error al
comprador o consumidor.
f) La manipulació d’aliments per persones que no estiguin en
possessió del preceptiu carnet de manipulador.
Article 25. Possessió del carnet sanitari individual.
Tot el personal que desenvolupi activitats en el sector alimentari
haurà de posseir el carnet sanitari individual, expedit per l’administració competent, en el qual, a més de les dades personals del titular,
hi haurà de constar:
1. Comesa professional específica.
2. Vicissituds patològiques.
3. Totes aquelles condicions establertes per la legislació
competent.
4. Altres dades que disposin les autoritats sanitàries.
Article 26. Instal·lacions frigorífiques.
Els establiments dedicats a la venda de carn o de peix i similars,
hauran de disposar d’instal·lacions frigorífiques adequades per a la
conservació dels seus productes.
Article 27. Del material en contacte amb els aliments.
Tot material que estigui en contacte amb els aliments en qualsevol
moment de la seua preparació, elaboració, distribució i consum,
mantindrà les condicions necessàries següents, a més d’aquelles
altres que, per a cada cas, s’especifiquin en el Codi Alimentari:
1. Estar fabricat amb matèries primeres autoritzades.
2. No transmetre als aliments i begudes amb què es posi en
contacte, substàncies tòxiques o que pugui contaminar-los.
3. No cedir cap substància aliena a la composició normal dels
aliments i begudes, o encara que essent-ho excedeixi del
contingut autoritzat en aquests.
4. No alterar les carácterístiques de composició i els organolèptics dels aliments.
Article 28. Instruments de peses i mesures.
1. Els instruments de pesar i mesurar hauran de ser degudament
autoritzats per al seu ús pel fidel contrast de peses i mesures.
2. Sense perjudici de la inspecció tècnica d’aquests instruments a
càrrec dels funcionaris de l’Estat que correspongui, podrà l’Alcaldia
disposar les inspeccions que consideri necessàries i sancionar les
faltes observades.
3. Està totalment prohibit l’ús de balances de mà en els llocs
permanents de venda al públic.
Article 29. Conductes que provoquen sanció.
Procedirà la sanció i comís de gèneres, quan s’observin les
conductes següents:
a) L’exposició i venda d’articles adulterats o en mal estat de
conservació.
b) L’ús de substàncies nocives destinades a la conservació o
preparació d’articles alimentaris.
c) Variar el nom, naturalesa, classe, origen o quantitat de les
mercaderies exposades quan això pugui produir engany o
confusió.
d) Embolicar substàncies alimentàries amb papers de revistes,
diaris o qualsevol altre tipus de paper usat.
e) L’escaparatisme exterior estarà dotat de les mesures higienicosanitàries per protegir els aliments d’atacs exteriors.
Article 30. Procedència de les carns.
Les carns fresques, destinades a la venda en les carnisseries del
terme municipal d’Alcanar, procediran del sacrifici de l’escorxador de
la localitat o d’altres, autoritzats per la Direcció General de Sanitat.
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Article 31. Condicions de conservació de les carns.
El cap de bestiar sencer, mitjos canals, quarts i trossos de carn,
només podran estar a la vista del públic o guardats en cambres frigorífiques, però sempre en estat de refrigeració.
Article 32. Els animals en els establiments alimentaris.
Queda absolutament prohibida l’entrada i permanència d’animals
domèstics en restaurants, bars, cafeteries i similars i, en general, en
tota classe de locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments.
S’exceptua de la prohibició anterior, l’entrada de gossos guies de
persones invidents.
Article 33. Característiques de les taules i mostradors.
Les taules o mostradors de carnisseries, peixateries, lleteries i
botigues de venda d’aus o caça, seran de marbre o substàncies plàstiques, sense presentar esquerdes en la seua superfície, per a
permetre la seua perfecta neteja i desinfecció.
Article 34. Obligació d’alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Els establiments de venda de productes de menjar, beure i cremar
expendran segons els corresponents epígrafs de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques que satisfacin els titulars d’aquests establiments.
Article 35. Exercici de dues o més activitats.
El disposat en l’article anterior, s’entendrà sense perjudici de les
incompatibilitats que puguin existir o dels requisits exigibles per a
l’exercici en un mateix establiment de dues o més activitats, per raons
sanitàries o d’una altra índole, previstes en aquestes Ordenances i
altres disposicions estatals, autonòmiques o municipals.
Article 36. Llicència per canviar o ampliar l’activitat.
Quan el titular d’un establiment desitgi canviar o ampliar les seues
activitats, haurà de sol·licitar prèviament llicència municipal, sense la
qual no podrà portar a terme la seua proposta.
Article 37. El IAE i la llicència municipal.
L’alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques no prejutja la
concessió del permís municipal d’obertura d’establiment.
Article 38. Subordinació a la normativa general.
La regulació del present Capítol estarà subordinada a la regulació
a les normes del codi alimentari, que estiguin en vigor en cada moment.
CAPÍTOL V
NETEJA DELS ESPAIS I VIES PÚBLIQUES I PRIVADES,
VISIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA
Article 39. Obligacions del ciutadà en general.
1. Tots els habitants d’Alcanar, les Cases d’Alcanar i AlcanarPlatja estaran obligats, pel que fa a la neteja de la població, a
observar una conducta tendent a evitar i prevenir el seu embrutiment.
2. Correspon als particulars la neteja de voreres, els solars particulars, les galeries comercials i similars. L’Ajuntament exerceix el
control i inspecció d’aquesta neteja, i pot obligar a realitzar-la.
3. Correspon a l’administració municipal la neteja de calçades,
voreres, passeigs, papereres, rètols d’identificació de les vies
públiques i resta d’elements de responsabilitat municipal.
Article 40. Conductes prohibides.
No és permès:
a) Llençar, abocar i dipositar o abandonar en la via pública cap
mena de productes en estat sòlid, líquid o gasós. Les deixalles
sòlides de petit format, com els papers, embolcalls o similars,
hauran de dipositar-se en les papereres instal·lades per a
aquesta finalitat. Els materials residuals més voluminosos, o bé
els petits en gran quantitat, hauran de ser objecte de lliu-
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rament ordenat als serveis municipals de recollida de deixalles
en la forma i condicions que preveu la present normativa.
b) En especial no serà permès efectuar els següents actes en la
via pública, ni en cap altre indret fora dels expressament autoritzats:
A. Tirar, abocar o dipositar: papers, terres, enderroc o deixalles
de qualsevol mena i abandonar animals morts, així com
dipositar escombraries en forma diferent a la que regulen els
articles 44 i següents.
B. Abocar o vessar aigües de qualsevol mena, així com les
procedents de la neteja interior dels edificis i habitatges, en
especial als escossells dels arbres, les quals s’hauran de
llençar directament a través dels serveis propis de cada habitatge o local.
C. El llançament de puntes de cigar, cigarreta o altre tipus de
matèries enceses en les papereres. Es podran llençar un cop
apagades.
D. Llençar a terra qualsevol mena de deixalla des dels vehicles,
ja es trobin parats o en marxa.
E. Dipositar en les papereres de la via pública, bosses d’escombraries, caixes o paquets anàlegs.
F. Trepitjar i trencar parterres i plantacions, així com malmetre
les plantes i flors dels espais públics, pujar als arbres o
malmetre les seues branques.
G. Enganxar, repartir o llençar propaganda o publicitat sense la
corresponent autorització municipal, que comportarà la liquidació de la corresponent taxa. Així com també al mobiliari
urbà (contenidors, senyals, papereres, bancs, etc.)
H. Rentar vehicles, maquinària o altres elements anàlegs.
I. Utilitzar aixetes, dutxes o qualsevol altre mecanisme de
vessament directe d’aigües al carrer, quan no estiguin
connectats a la claveguera o a la fossa sèptica de l’edifici.

Article 41. Obligacions del Consistori.
Correspondrà a l’Administració municipal, a través dels serveis de
neteja pública, les següents actuacions:
1. Neteja de la via pública, així com els elements del mobiliari
urbà de responsabilitat municipal, sense perjudici d’aquells
elements que corresponguin a determinades empreses explotadores de serveis.
2. Regada i baldeig de calçades, voreres i places.
3. Buidat i neteja de les papereres situades en la via pública.
4. Neteges d’emergència en casos extraordinaris.
5. La neteja de rius, rieres i sèquies correspondrà als organismes
competents en la matèria, segons la Llei d’aigües vigent,
sense perjudici de les actuacions que, amb caràcter subsidiari, pugui emprendre aquest Consistori.
Article 42. Actuacions especials.
a) La neteja de passatges particulars, galeries comercials, patis
interiors d’illa, solars particulars, zones verdes particulars, façanes
d’edificis particulars, voreres i similars, correspondrà als seus propietaris. En cas de copropietat dels elements citats, la responsabilitat de
la neteja correspondrà solidàriament a tots els titulars. Quan es tracti
d’edificis deshabitats aquesta obligació l’assumirà el propietari.
b) Els productes de l’escombrada i neteja de la via pública i altres
espais realitzades pels particulars, en cap cas podran ser abandonats
al carrer, sinó que hauran de recollir-se en bosses, lliurant-se al servei
de recollida d’escombraries en la forma i condicions que prescriuen
les diposicions del Capítol VI d’aquesta Ordenança.
c) Els titulars dels establiments de venda de productes amb
embolcall alimentari, quioscs o anàlegs, així com els establiments de
begudes, gelats, caramels i similars, encara que només disposin d’autoritzacions temporals, estan obligats a instal·lar papereres o recipients apropiats en un lloc visible i a la sortida de l’establiment o
local.
Així mateix, els esmentats titulars i els qui disposin de concessió
sobre la via pública, hauran de guardar especial cura a mantenir net
el tram de via pública que ocupen.

Dijous, 17 - 1 - 2002

d) Els titulars d’establiments enfront dels quals es realitzin operacions de càrrega i descàrrega, relacionades amb la seua activitat,
estan obligats a realitzar, tantes vegades com calgui, la neteja
complementària de la via pública així com, si cal, utilització de detergents, d’acord amb l’activitat desenvolupada, a fi de mantenir la via
pública en perfectes condicions, tot procurant que l’ús d’aquests
detergents no afecti arbres o jardins públics.
e) Els organitzadors d’un acte públic al carrer seran responsables
de l’embrutiment de la via pública com a conseqüència de la celebració. L’Ajuntament podrà exigir la constitució d’una fiança per tal
de garantir que, en acabar l’acte, deixaran la via pública en bones
condicions.
f) A fi que els serveis municipals puguin realitzar les operacions de
recollida de residus de neteja de l’espai del mercat ambulant de la
població, la totalitat de les parades de venda hauran d’haver retirat
les instal·lacions, camions-botiga o suports materials, de les 13 a les
14 hores a Alcanar (dijous) i a les Cases d’Alcanar (dilluns).
L’ajuntament facilitarà, en el moment del cobrament de la taxa, bosses
de brossa per a efectuar la neteja de l’espai ocupat.
Serà obligació dels titulars dels punts de venda, mantenir llur
espai, així com el seu entorn, en perfectes condicions de neteja, en
tot moment durant el mercat.
g) Per prevenir l’embrutiment, les persones que realitzin obres en
la via pública hauran de procedir a la protecció d’aquesta,
mitjançant la col·locació d’elements adients als voltants dels enderrocs, terres i altres materials sobrants de les obres, de tal forma que
s’impedeixi l’escampament i vessament d’aquests materials fora de
l’estricta zona afectada pels treballs.
Quan es tracti de constructors, l’obligació diària de netejar la via
pública, en tot l’àmbit material afectat per l’obra, correspondrà al
contractista.
CAPÍTOL VI
SOBRE LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Article 43. Disposicions generals.
1. L’Ajuntament prestarà el servei de recollida domiciliària d’escombraries en tots els nuclis de la població.
2. La recollida es realitzarà a través de contenidors adequats,
distribuïts logísticament en tot el terme municipal.
3. El servei en cap cas es farà càrrec de terres, runes, restes de
materials de construcció, restes de podadures d’arbres o altres
productes anàlegs fruit de la neteja de jardins, mobles i aparells vells
o residus industrials no compresos en els articles següents, o
realitzada de forma diversa que en ells s’indica.
4. El servei i horari de recollida d’escombraries es realitzarà amb
la periodicitat següent:

ZONA MUNICIPI
Alcanar-nucli urbà
Les Cases d’Alcanar
Urbanització La Pau
Urbanització Serramar
Urbanització Montsià-Mar
Urbanització Martinenca

HIVERN
ESTIU
Dies/setmana Dies/setmana
7
7
7
7
6
7
6
7
6
7
6
7

Horari de recollida: de 22 hores a 6 hores.
5. La Comissió de Govern podrà modificar la freqüència del
servei en les diferents zones, a fi d’atendre degudament les necessitats de tot el municipi.
Article 44. Actuació de l’usuari.
Els usuaris del servei estan obligats a dipositar tots els residus en
l’interior dels contenidors, en bosses ben lligades, a partir de les nou
de la nit durant els mesos d’abril a setembre, i a partir de les vuit de
la tarda la resta de l’any. Queda terminantment prohibit dipositar-les
un cop efectuada la recollida.
2. Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus en
forma líquida o susceptible de ser-ho.
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3. Si com a conseqüència d’una deficient presentació o dipòsit
dels residus es produeix un embrutiment de la via pública, l’usuari
causant en serà el responsable.
4. Els residus que estiguin escampats en la via pública o
presentats de forma diferent a la prescrita en el present article, seran
responsabilitat de l’establiment o titular productor.
Article 45. Característiques dels contenidors.
1. Els contenidors constitueixen un element més del mobiliari urbà
al servei dels ciutadans, amb totes les conseqüències que això
comporta.
2. L’Ajuntament determinarà les característiques dels contenidors,
respectant en la mesura que sigui possible la uniformitat pel que fa al
model, així com la facilitat de maniobra i estètica adients.
3. Els contenidors se situaran en la via pública, responent a criteris
racionals d’estratègia, amb la finalitat de cobrir adequadament tots
els sectors de la població i procurant que estiguin a distàncies
raonables dels usuaris.
4. Els contenidors situats en la via pública estaran degudament
senyalitzats i tindran la consideració de serveis especials de l’espai
urbà per a la càrrega, descàrrega, neteja i altres operacions pròpies
del servei. Restarà prohibit el seu desplaçament o manipulació fora
dels espais senyalitzats. Així mateix, resta prohibit causar cap destorb
a la prestació del servei de retirada de contenidors per a la càrrega
i descàrrega de residus.
5. És competència del Consistori determinar el nombre de contenidors necessaris, amb el criteri d’absorbir tota la producció de
residus domiciliaris del municipi.
6. El manteniment dels contenidors correspondrà al servei
comarcal de recollida d’escombraries.
7. Resta igualment prohibit usar el contenidor per enganxar propaganda o qualsevol altre manifest (incloent-hi campanyes electorals),
responsabilitzant-se l’empresa anunciant, autora de l’escrit o distribuidor del mateix.
Article 46. Serveis especials de recollida.
1. L’Ajuntament podrà establir tots els serveis especials que
consideri necessaris per a a recollida de diferents tipus de residus que
no siguin idonis de ser recollits en el servei ordinari.
2. Sense perjudici d’aquells que es puguin crear en el futur,
actualment funciona el servei especial de recollida de mobles i trastos
vells (els dimarts feiners, avisant amb anterioritat fins al dilluns anterior,
i fins a les 13 hores).
3. La utilització dels serveis especials de recollida haurà de
concertar-se prèviament, mitjançant el contacte directe amb el servei.
Els residus que es tractin es dipositaran en el lloc, data i hora que
indiqui el responsable del servei.
4. Els cartrons i materials d’embalatge que no puguin ser dipositats en bosses dintre dels contenidors, es dipositaran degudament
lligats en el lloc que prèviament s’haurà concertat amb el responsable
del servei.
5. Els mobles i trastos vells a recollir pel servei especial, seran
exclusivament domèstics. En cap cas aquest servei es farà càrrec de
maquinària, vehicles, runes o similars.
6. Deixalleria, horari, prestacions o serveis. La deixalleria és una
instal·lació tancada i vigilada, de manera que no s’hi poden realitzar
abocaments incontrolats. Els usuaris que la utilitzen disposen d’una
oficina de recepció on, a més de dur un registre dels residus que
entren, s’informa d’on cal dipositar-los. Està equipada amb diferents
tipus de contenidors: oberts, tancats (per a líquids, per exemple),
compactadores (per a residus voluminosos com el paper), etc. A més,
per als residus especials compta amb un recinte tancat aïllat i protegit
de la pluja.
A la deixalleria els particulars es poden dur els següents residus
municipals especials:
- Pneumàtics
- Làmpades fluorescents
- Bateries
- Dissolvents

I
-
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Pintures i vernissos
Piles
Frigorífics
Olis minerals usats
Olis vegetals
Radiografies
Aerosols
Pesticides
els residus municipals valoritzables següents:
Paper i cartró
Vidre
Envasos
Ferralla
Fusta
Tèxtil
Ferralla electrònica
Vidre pla
Pa sec
Cables elèctrics
Ampolles de cava
Runes i altres residus de la construcció
Restes de poda
Voluminosos

Horari de la deixalleria:
• De dimarts a divendres:
De 17’00 h a 20’00 h (hivern)
De 18’00 h a 21’00 h (estiu)
• Dissabtes: de 10’00 h a 14’00 h i de 16’00 h a 20’00 h
• (Diumenges i dilluns tancat)
Article 47. Recollida selectiva de residus.
L’Ajuntament podrà dur a terme totes les experiències i activitats
que consideri adients en matèria de recollida selectiva de residus,
com la instal·lació de contenidors especials, per als envasos de vidre
o per a separar els residus orgànics dels inorgànics.
En les zones on hagin instal·lats contenidors pels envasos de vidre,
o per a altres tipus concrets de residus, seran d’ús obligatori per a tots
els veïns.
Article 48. De l’abocament de terres i runes.
L’Ajuntament fomentarà que l’abocament de terres i runes es faci
en els llocs que convinguin a l’interès públic de manera que no es
malmeti el medi ambient.
En defensa de l’interès comú i del medi ambient, l’Ajuntament
perseguirà l’abocament de runes i terres fora dels espais habilitats a
l’efecte. En els indrets autoritzats, els abocaments s’hauran d’efectuar
d’acord amb les indicacions dels serveis tècnics municipals.

CAPÍTOL VII
OCUPACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES
Article 49. Normativa general.
1. Els titulars dels establiments podran ocupar part de la via
pública que expressament es determini davant les façanes dels seus
establiments, només prèvia llicència municipal que atorgarà
l’Alcaldia.
2. En funció de les característiques de la via, amplària de la
calçada, intensitat del trànsit, tant rodat com de vianants, la llicència
indicarà la superfície màxima. Aquestes determinacions també
podran establir-se de forma general per carrers sencers o trams.
3. Els expositors tindran una altura màxima de dos metres.
4. Queda expressament prohibit el traspàs d’aquests espais de la
via pública.
5. L’atorgament d’aquestes llicències serà discrecional per part de
l’Alcaldia, atenent al transtorn que l’ocupament pugui causar al trànsit
de persones i vehicles, a raons d’higiene de les mercaderies que es
pretenguin exposar, o altres anàlogues.
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Article 50. La llicència d’ocupació de la via pública.
1. Prèvia llicència de l’Alcaldia, es podran ocupar els espais
públics contigus a bars, restaurants i anàlegs amb taules i cadires,
com un annex a l’establiment.
2. La llicència determinarà en cada cas la superfície màxima a
ocupar, si aquesta ha de delimitar-se amb algun element del mobiliari
urbà, així com el temps de durada de la llicència.
3. El titular de la llicència serà responsable de mantenir, en tot
moment, la neteja i conservació de l’espai ocupat.
4. Diàriament, en procedir-se al tancament de l’establiment,
s’hauran de retirar les taules, les cadires, parasols i altres elements
que inclogui l’ocupació.
5. Els establiments autoritzats per ocupar aquests espais públics no
podran col·locar en cap cas altaveus a l’exterior de l’establiment, per
tal que la música pugui ser escoltada des de l’espai públic ocupat.
Article 51. Llicència d’obres i ocupació de la via pública.
1. Les llicències d’obres, llevat que ho especifiquen expressament,
no autoritzen a ocupar la via pública amb bastides, maquinària,
materials de construcció ni cap altre element relacionat amb l’obra.
2. Per ocupar la via pública amb bastides o materials de construcció, caldrà obtenir prèviament llicència de l’Alcaldia, que
l’atorgarà només si és imprescindible per poder executar l’obra.
3. Els titulars de llicència d’ocupació de via pública d’aquesta
naturalesa hauran de senyalitzar i protegir amb tanques tots els
elements que constitueixin l’ocupació. Durant la nit estaran degudament il·luminats.
4. La llicència especificarà en cada cas les mesures de seguretat
concretes que en cada supòsit s’hagin d’adoptar, així com la durada
màxima de l’ocupació i tota la resta de condicions d’ocupació que
el Consistori consideri necessàries.
Article 52. De les inscripcions, anuncis o rètols.
Les inscripcions, anuncis, rètols, mostres, marquesines, fanals i
qualsevol altre objecte de propietat privada que donin a la via
pública, requeriran igualment el permís municipal que es concedirà,
si s’escau, sempre previ examen de les seues característiques, segons
el projecte presentat pel sol·licitant.
Article 53. Els guals.
1. Les entitats o particulars interessats en l’obtenció d’autoritzacions
d’aprofitament de la via pública amb reserves d’espai pel pas de
vehicles als edificis o solars, mitjançant la corresponent senyalització
de la prohibició d’estacionar, hauran de sol·licitar-ho a l’Alcaldia a
través d’escrit on detallaran l’extensió de l’aprofitament requerit.
2. L’autorització s’atorgarà en l’extensió suficient per permetre el
pas dels vehicles de què es tracti.
3. Els titulars d’aquestes autoritzacions tenen l’obligació de
proveir-se de la placa reglamentària per a la senyalització de l’aprofitament, que serà subministrada per l’Ajuntament i en la qual constarà
el número de registre de l’autorització. La placa haurà de ser
instal·lada de forma permanent, delimitant-se la longitud de l’aprofitament mitjançant el pintat del caire de la vorera. L’ajuntament facilitarà un adhesiu de l’any en curs per demostrar la seva vigència.
4. Les persones que disposin de guals o entrades de vehicles amb
aprofitament especial de la via pública, sense haver obtingut l’autorització corresponent, seran incloses d’ofici en el padró del preu
públic establert a l’efecte i obligades a col·locar la placa corresponent, sense perjudici de la sanció que pugui resultar procedent. En
cas que el gual no pugui ser autoritzat per les condicions de la via
pública, per impedir-ho les ordenances urbanístiques o per altres
circumstàncies, s’obligarà a la seua supressió, sense perjudici de la
sanció que correspongui.
5. Si les condicions de la vorera no permetessin el pas de vehicles
sense que se n’ocasionés el trencament o el deteriorament, l’Alcaldia
podrà exigir al sol·licitant, com a condició de l’autorització, que practiqui el corresponent rebaixament de la vorera en la forma que
indiquin els Serveis Tècnics Municipals.
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6. En les vies amb amplària inferior a 6 metres, el Consistori podrà
autoritzar la prohibició d’estacionament en la zona anàloga compresa
davant l’aprofitament, per permetre així l’efectiu ús del gual.
7. Queda prohibida la instal·lació de rampes fixes d’accés als
espais d’aprofitament de la via pública des de la calçada a la voravia.
Article 54. Sectors de càrrega i descàrrega.
1. L’Alcaldia podrà assenyalar en els diferents sectors del municipi
zones de càrrega i descàrrega on restarà prohibit l’estacionament
durant l’horari que es consignarà en la placa fixada en el senyal
corresponent. Aquests espais podran ser utilitzats per realitzar operacions de càrrega i descàrrega per a tots els establiments de les immediacions, sense que ningú en tingui l’atribució exclusiva o preferent.
2. Els establiments que per les seues característiques no puguin
realitzar adequadament les operacions de càrrega i descàrrega des
de les zones que, amb caràcter general, s’hagin establert per aquesta
activitat, podran sol·licitar la reserva d’un espai adequat i proper a
l’establiment per a realitzar-les.
3. L’atorgament d’aquestes reserves serà discrecional per part de
l’Ajuntament, en funció de la necessitat real de la reserva pel normal
funcionament de l’establiment. La resolució que atorgui la reserva
indicarà la ubicació exacta, la llargària de l’espai reservat, els dies i
les hores durant els quals serà efectiva la reserva i qualsevol altra
condició que es consideri necessària.
4. Els titulars de reserves d’espai per operacions de càrrega i
descàrrega hauran de senyalitzar l’espai afectat mitjançant la placa
corresponent on constaran els dies i hores reservats durant els que
restarà prohibit l’estacionament. Així mateix, hauran de satisfer el preu
públic que, en el seu cas, s’estableixi.
5. En cap cas els titulars de reserves d’espais per càrrega i descàrrega podran utilitzar l’espai reservat com a aparcament durant
l’horari de vigència de la reserva.
Article 55. Altres formes d’ocupació dels espais públics.
L’Alcaldia podrà autoritzar altres formes d’ocupació dels espais
públics sempre que ho aconsellin raons d’interès general. La llicència
concretarà els termes i condicions de l’ocupació.
Article 56. Neteja dels espais públics ocupats.
La conservació i neteja dels espais públics ocupats en virtut de les
llicències i autoritzacions regulades en aquest Capítol, estaran a
càrrec dels seus titulars.
Article 57. Contraprestació de la llicència d’ocupació.
Les ocupacions dels espais públics regulades en aquest Capítol
donaran lloc a l’aplicació dels tributs i altres drets fixats en les
Ordenances fiscals vigents.
CAPÍTOL VIII
TINENÇA I CIRCULACIÓ D’ANIMALS
Article 58. Disposicions de caràcter general.
1. Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals
domèstics als domicilis particulars, sempre que les circumstàncies
d’allotjament higièniques ho permetin i que no es produeixi cap
situació de perill o d’incomoditat per als veïns o per a les persones
en general, o per al propi animal, que no siguin les estrictament derivades de la seua mateixa natura. L’apreciació del perill o la incomoditat es farà a criteri de l’Alcaldia o la regidoria delegada, previ
informe de la Policia Local, Serveis Municipals i en el seu cas, per les
comunitats de propietaris i/o veïns afectats.
2. Especial atenció al compliment de les mesures de seguretat i
higiene tindran la tinença d’animals salvatges fora dels parcs
zoològics o àrees autoritzades.
Article 59. Prohibició de cria domèstica.
La cria domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres animals
anàlegs en domicilis particulars queda prohibida, sempre que no es
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disposi de llicència municpial d’activitat, i en casos molt especials
quedarà condicionada al fet que les circumstàncies del seu allotjament, l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals ho
permetin, tant en l’aspecte higienicosanitari com per la no existència
d’incomoditats ni perills per als veïns o per a d’altres persones.
Article 60. Protecció de l’animal domèstic.
1. Els propietaris d’animals de companyia humana estan obligats
a proporcionar-los alimentació i les cures adients, tant de tractaments
preventius de malalties com de guariments, i també a facilitar-los un
allotjament d’acord amb les exigències pròpies de la seua espècie.
2. Es prohibeix causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments als animals domèstics i salvatges, en règim de convivència o
captivitat.
3. Tots els espectacles que utilitzin animals hauran d’evitar
ocasionar-los sofriment, burles o tractaments antinaturals.
4. Durant el període d’estada en la població, els titulars de les
activitats o espectacles en què s’utilitzin animals hauran de mantenirlos en bones condicions higienicosanitàries, facilitar-los l’alimentació
adequada i assegurar la seua protecció i la dels ciutadans.
5. Queda prohibit també realitzar actes públics o privats de
baralles d’animals o paròdies en els quals es matin, fereixin o hostilitzin els animals, i també els actes públics no regulats legalment, l’objectiu dels quals sigui la mort o el sofriment de l’animal.
Article 61. Prohibició d’abandonament d’animals.
Constitueix falta molt greu i aquesta Ordenança sancionarà
l’abandonament d’animals.
Article 62. Malalties dels animals.
1. Els animals que hagin causat lesions a les persones o a altres
animals, a més de tots aquells que siguin sospitosos de patir ràbia,
hauran de ser sotmesos immediatament a reconeixement sanitari pels
serveis veterinaris competents als efectes que dictaminen els procediments d’observació i actuació a seguir, tant per part de l’animal com
del seu propietari.
2. Els animals afectats per malalties sospitoses de perill per a les
persones i els que pateixin afeccions cròniques d’aquesta mena que
siguin inguaribles, hauran de ser sacrificats pel propietari o al seu
càrrec, en cas d’incompliment de l’ordre municipal.
Article 63. Obligació de portar lligats els gossos.
En les vies públiques, els gossos aniran proveïts de corretja o
cadena i collar, i agafat del seu propietari. L’ús del morrió serà
ordenat per l’autoritat municipal quan les circumstàncies així ho aconsellin. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos, la perillositat dels quals sigui raonablement previsible, tenint en compte la seua
natura i característiques.
Article 64. Entrada d’animals a establiments alimentaris.
1. L’entrada d’animals de qualsevol espècie a tota mena de locals
destinats a la venda, fabricació, emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments, queda expressament prohibida.
2. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, tals com
hotels, pensions o similars, segons el seu criteri, podran prohibir l’entrada i permanència d’animals en el seu establiment. Tot i comptant
amb l’autorització del propietari de l’establiment, s’exigirà per a la
seua entrada i permanència que vagin subjectes de corretja i
cadena, i amb morrió quan sigui necessari.
Article 65. No accés dels animals a determinats espais.
També està prohibida la circulació o permanència de gosos o
altres animals en les piscines públiques, així com en edificis públics,
mercats, teatres, sales de cinema, clíniques, instal·lacions esportives,
en els espais enjardinats i zones de jocs o parcs infantils.
Queda prohibida igualment la circulació i permanència d’animals
en les platges, sobretot durant la temporada turística o de banys; així
com als llocs públics i privats on es desenvolupin activitats turístiques,
recreatives i/o lúdiques al llarg de tot l’any.
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Article 66. Excepcions.
Resten fora de les prohibicions establertes als articles anteriors,
respecte l’entrada i permanència d’animals en establiments i espais
determinats, els gossos guies de persones invidents.
Article 67. Responsabilitat dels posseïdors d’animals.
El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat
subsidiària del seu propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i molèsties que ocasioni a les persones, i als objectes, a les vies
i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil.
Els propietaris dels animals que contravinguin el que disposen els
articles anteriors, estaran subjectes igualment al règim de sancions de
la present Ordenança.
Article 68. Dejeccions dels gossos.
1. Queda prohibit que els gossos dipositin les seues dejeccions
en els parcs públics, parcs infantils o jardins.
2. Queda igualment prohibit deixar les dejeccions fecals dels
gossos en les vies públiques i, en general, en qualsevol lloc destinat
al trànsit de vianants. Els propietaris dels animals són responsables de
l’eliminació d’aquestes dejeccions.
3. En el cas d’infracció d’aquesta disposició, els agents de l’autoritat municipal podran requerir el propietari o la persona que
condueixi el gos, perquè procedeixi a retirar les dejeccions de
l’animal, denunciant-los en cas de resistència.
4. Les dejeccions recollides es col·loaran de manera higiènicament acceptable en les bosses d’escombraries domiciliàries i mai
directament als contenidors, ni en les papereres ni claveguerons de la
xarxa de clavegueres, tret dels llocs expressament autoritzats per l’autoritat municipal.
Article 69. Prohibició d’abandonament d’animals morts.
Queda prohibit llençar animals morts en qualsevol punt del terme
municipal.
(NOTA. Aquest Capítol VIII s’ampliarà amb l’ordenança municipal
d’animals de companyia)

CAPÍTOL IX
DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Article 70. Disposicions generals.
1. L’objecte de les mesures del present Capítol és vetllar per la
qualitat sonora del medi urbà dins el terme municipal d’Alcanar,
regulant, d’acord amb les competències municipals, les activitats i
usos susceptibles de produir sorolls molestos imputables a qualsevol
causa, sense perjudici de l’aplicació de la normativa vigent sobre
activitats molestes.
2. L’acció municipal tendirà a evitar que els sorolls i vibracions no
superin els nivells que s’especifiquen en aquest Capítol.
3. Els sorolls es mesuraran i expressaran en decibels en l’escala
A (dBA) així com l’absorció acústica i les vibracions en Pals (V=10 x
log. 3.200 A2 N3) on A és l’amplitud en cm. I N. Pals la freqüènca
10 hertzos.
Article 71. Condicions acústiques en edificis.
Els elements constructius horitzontals i verticals (incloses portes i
finestres), de separació de qualsevol instal·lació o activitat que pugui
considerar-se com un focus de soroll i qualsevol altre recinte exterior
adjunt, hauran de garantir un aïllament acústic mínim de 50 dB (A)
durant l’horari diürn de funcionament del focus i de 60 dB (A), en
horari nocturn.
Article 72. Dispositius acústics en els vehicles.
Els conductors de vehicles a motor, exceptuant els qui presten
serveis en vehicles de la policia governativa o local, extinció d’in-
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cendis i salvament, i d’altres vehicles destinats a serveis urgents, s’abstindran de fer ús dels seus dispositius acústics en tot el terme municipal
durant les 24 hores del dia, excepte en casos excepcionals de perill
immediat d’accident que no puguin evitar-se d’una altra manera.
Article 73. Ús abusiu dels vehicles a motor.
1. Queda prohibit forçar la marxa dels vehicles a motor produint
sorolls molestos, com en el cas d’acceleracions innecessàries.
2. També queda prohibit l’ús de dispositius que puguin anul·lar
l’acció del silenciador o forçar les marxes per excés de pes.
3. Queda igualment prohibit donar voltes innecessàries al voltant
de les illes de cases o circuits improvisats, molestant els veïns o activar
l’accelerador repetidament amb el vehicle parat.
Article 74. Gasos dels vehicles a motor.
1. La fuga de gasos ha d’estar provista d’un dispositiu silenciador
de les explosions, de manera que en cap cas s’assoleixi un nivell de
sorolls superior al que s’estableix per a cadascuna de les categories
de vehicles.
2. Es prohibeix la circulació de vehicles a motor amb l’anomenat
“escapament lliure”
3. Es prohibeix també la circulació dels citats vehicles quan els
gasos expulsats pels motors, en lloc d’atravessar un silenciador
eficaç, surtin a través d’un incomplet, inadequat o deteriorat sistema
o bé a través de tubs resonadors.
Article 75. El comportament dels ciutadans.
Els ciutadans procuraran no molestar els seus veïns amb un to
excessivament alt de la veu humana, ja sigui en la via pública, en
zones de pública convivència o en el propi domicili.
Article 76. Sorolls d’animals.
Es prohibeix des de les 10 de la nit fins a les 8 del matí, deixar
en patis, terrasses, galeries o balcons, animals que amb els seus
propis sorolls pertorbin el descans dels veïns.
Article 77. Manifestacions en la via pública.
Es prohibeix en la via pública accionar aparells de televisió i
ràdio, magnetòfons, altaveus, instruments musicals, emetre missatges
publicitaris i activitats anàlogues, quan puguin molestar altres
persones o superar els nivells màxims permesos. No obstant això, en
circumstàncies especials, l’autoritat municipal podrà autoritzar
aquestes activitats. Aquestes autoritzacions seran discrecionals de
l’Alcaldia, que podrà no concedir-la en el cas que s’apreciïn pertorbacions, encara que siguin temporals, al veïnat o a l’usuari de
l’entorn. En tot cas, l’autorització no serà mai atorgada si a una
distància de 15 metres del focus emissor, se sobrepassen els límits
màxims establerts.
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rístiques no puguin realitzar-se durant el dia. Igualment el treball
nocturn haurà de proveir-se de la corresponent autorització.
Article 81. Màquines susceptibles de produir sorolls.
No podrà instal·lar-se cap màquina o òrgan en moviment en
contacte amb parets mitgeres, forjats o qualsevol altre element estructural de les edificacions.
Article 82. Aparells que produeixen soroll.
Els equips de les instal·lacions d’aire acondicionat o refrigeració,
o aireació, no originaran en els edificis contigus o pròxims, no usuaris
d’aquests serveis nivells sonors superiors als que marca la present
Ordenança.
Article 83. Sorolls en espectacles oberts o tancats.
Amb independència de les restants limitacions d’aquesta
Ordenança, en l’interior de qualsevol espai obert o tancat, destinat a
reunions, espectacles o audicions musicals (discoteques o similars), no
podran superar nivells sonors màxims de 90 dB (A) en cap punt al qual
tinguin accés els clients o usuaris, a excepció feta dels locals que en
les seues entrades col·loquin l’avís següent: “Els nivells sonors en l’interior poden produir lesions permanents a l’oïda”. Aquest avís haurà
de ser perfectament visible i llegible per la seua dimensió i il·luminació.
Article 84. Aparells d’alarma.
1. Es prohibeix fer sonar, a excepció de causes justificades, qualsevol sistema d’avís, alarma o senyalització d’emergència.
2. No obstant això, s’autoritzaran proves i assajos d’aparells
d’alarma i emergència, que seran de dos tipus:
a) Excepcionals: Són aquells que han de realitzar-se immediatament després de la seua instal·lació, i sempre entre les 10 i
8 hores de la jornada laboral.
b) Rutinaris: Seran els de comprovació periòdica dels sistemes
d’alarma. Només podran realitzar-se un cop al mes i en un
interval màxim de 5 minuts, dins de l’anterior horari de la
jornada laboral.
Article 85. Sorolls en la recollida d’escombraries.
En referència a la recollida d’escombraries i la neteja dels carrers,
s’estudiaran els mitjans tècnics més adients per tal d’aconseguir la
reducció al mínim soroll que puguin comportar aquestes activitats,
tenint en consideració l’horari especial en què es desenvolupen.
En la recollida d’escombraries s’evitaran les manipulacions
brusques i innecessàriament sorolloses.
Article 86. Els nivells màxims en el nucli urbà (Alcanar, les Cases
d’Alcanar i urbanitzacions).
Els nivells sonors màxims seran els següents

Nivell sonor exterior
Nivell sonor interior
Màxim DIA Màxim NIT Màxim DIA Màxim NIT
55
45
35
30
Dormitoris
30
25
65
60
40
35

Article 78. Assajos i reunions musicals.
Els assajos i reunions musicals, instrumentals o vocals, de ball o
dansa i les festes privades, s’atindran a allò establert en l’article
anterior.

Zona de recepció
Zona no industral

Article 79. Altres manifestacions en la via pública.
Només podran portar-se a terme amb autorització expressa de
l’Alcaldia les manfestacions populars en la via pública, derivades de
la tradició com en el cas de les revetlles, les concentracions de clubs
i associacions, els actes culturals o recreatius excepcionals, manifestacions o mítings de caràcter polític, i tots els que tinguin un interès
similar.

Article 87. Regles de mesurament.
Regla de medició de la intensitat sonora quan la font es troba
propera al soroll de fons:
1. Quan el soroll de fons estigui comprès entre el màxim indicat
en l’anterior taula i 5 decibels més, la font no podrà incrementar el soroll de fons ambiental en més de tres decibels.
2. Quan el soroll de fons ambiental estigui comprès entre 5 i 10
decibels més que el màxim indicat, la font no podrà incrementar el soroll de fons en més de dos decibels.
3. Quan el soroll de fons ambiental estigui comprès entre 10 i 15
decibels més que el màxim indicat, la font no podrà incrementar el soroll de fons en més d’un decibel.
4. Quan el soroll de fons ambiental es trobi per damunt dels 15
decibels més del màxim indicat, la font no podrà incrementar
en cap decibel el soroll de fons.

Article 80. Obres que produeixen molèsties.
1. Els treballs temporals, com els d’obres de construcció pública
o privada, no podran realitzar-se entre les 22 hores i les 8 hores del
dia següent, si produeixen un augment del soroll de fons dels nivells
sonors en l’interior de les propietats veïnes.
2. De la prohibició anterior queden exceptuades les obres urgents
per raó de necessitat o perill, o aquelles que per les seues caracte-

Zona industrial
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5. Quan el soroll tingui un to pur, el soroll de fons es mesurarà en
la banda d’octaves que comprengui la freqüència de l’anomenat to.
Article 88. Sorolls màxims en els vehicles a motor.
Els sorolls màxims en vehicles a motor, excepte la maquinària
agrícola, serà el següent:

2.

Decibels
1. Tractors agrícoles
a) Amb potència fins a 200 CV
b) Amb potència superior a 200 CV
2. Ciclomotors i vehicles amb cilindrada inferior a
50 cm3
a) De dues rodes
b) De tres rodes
3. Altres vehicles automòbils:
a) De dues rodes:
A) Motor de dos temps:
- Cilindrada entre 50 cm3 i 125 cm3
- Cilindrada superior a 125 cm3
B) Motor de tres temps:
- Cilindrada entre 50 cm3 i 125 cm3
- Cilindrada entre 125 cm3 i 500 cm3
- Cilindrada superior a 500 cm3
b) De tres rodes:
- Cilindrada superior a 50 cm3
c) De quatre o més rodes
- Vehicles destinats al transport de persones que
tinguin més de nou places, inclosa la del
conductor
- Vehicles destinats al transport de persones,
que tinguin més de nou places, inclosa la del
conductor, que no excedeixi de 3,5 t
- Vehicles destinats al transport de mercaderies i
un pes màxim no superior a 3,5 t
- Vehicles destinats al transport de persones que
tinguin més de nou places inclosa la del
conductor i un pes màxim que superi les 3,5 t
- Vehicles destinats al transport de persones,
inclosa la del conductor i un motor de
potència igual o superior a 200 CV
- Vehicles destinats al transport de mercaderies
igual o superior a 200 CV i amb un pes
superior a 12 t

90
93
3.
81
83
4.
84
86
84
86
88

5.

87

84

6.

86
86

91

93

93

CAPÍTOL X
INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 89. Classes d’infraccions.
1. Les infraccions de la present Ordenança poden ser lleus, greus
i molt greus.
2. La qualificació de les infraccions no expressament tipificades
en el present capítol es realitzarà tenint en consideració els següents
elements.
a) Pertorbació i molèsties causades.
b) Danys causats.
c) Ànim de lucre.
d) Desconsideració envers els ciutadans o l’ajuntament.
e) Temeritat o mala fe.
f) Reiteració o reincidència.
Article 90. Infraccions lleus.
Es consideren infraccions lleus, entre altres, de la present ordenança les següents:
1. Del Capítol III (Policia de la via pública):
- Alterar l’ordre ciutadà amb crits, baralles o tumults.
- Tota mena de venda ambulant sense autorització.

7.
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- Regar les plantes sobre la via pública.
- Impedir el visionat dels rètols municipals, així com actes de
simple negligència que provoquin danys de poca
importància en el patrimoni municipal.
Del Capítol IV (Policia d’establiments):
- Vendre aliments amb qualitat inferior a l’assenyalada.
- Emprar materials no autoritzats per a l’envasament, l’embalatge, i/o mètodes de conservació inadequats.
- Vulneració o manca de les condicions higièniques i
sanitàries.
- Negativa o resistència a subministrar dades requerides per
les autoritats competents.
Del Capítol V (Neteja d’espais públics):
- Tenir bruta la vorera.
- Llençar papers o similars a terra.
- Vessar o abocar aigües residuals en la via pública.
- Embrutar el mobiliari urbà.
Del Capítol VI (Recollida d’escombraries):
- Dipositar bosses de deixalles fora dels contenidors, llevat
que aquests estiguin plens.
- Dipositar les bosses després d’efectuada la recollida.
- Desplaçar del seu lloc els contenidors.
Del Capítol VII (Ocupació de les vies públiques):
- Ocupar una superfície superior a l’autoritzada per la
llicència.
- No mantenir net l’espai ocupat.
- No recollir els elements amb què es realitzi l’ocupació
després del tancament de l’establiment.
- Utilitzar com a aparcament exclusiu els espais concedits
com a reserva per a càrrega i descàrrega.
Del Capítol VIII (Tinença d’animals):
- Alimentar els animals en la via pública.
- Passejar els gossos sense corretja o cadena.
- Permetre als animals que produeixin sorolls molestos per als
veïns.
- No recollir les deposicions dels animals.
Del Capítol IX (Contaminació acústica):
- Produir sorolls que superin els límits màxims permesos en
menys de 10 dB (A)
- Produir sorolls molestos que no superin els límits màxims
permesos, fora de l’horari autoritzat, sempre que aquest
horari no se superi en més d’una hora.

Article 91. Infraccions greus.
Es consideraran infraccions greus d’aquesta Ordenança, a títol
enunciatiu, les següents:
1. Del Capítol III (Policia de la via pública):
- Encendre fogueres en espais no autoritzats.
- La comissió de tres faltes lleus en un període de tres mesos, o
de més de tres en el període d’un any.
2. Del Capítol IV (Policia d’establiments):
- L’obertura de l’establiment sense llicència municipal o sense
l’autorització sanitària corresponent.
- La comissió d’un acte que suposi infracció lleu quan puguin
afectar la salut pública.
- La comissió de tres faltes lleus en el període de tres mesos, o
de més de tres en el període d’un any.
3. Del Capítol V (Neteja d’espais públics):
- Tenir els solars bruts de deixalles, herbes, etc.
- La comissió de tres faltes lleus en el període de tres mesos, o
de més de tres en el període d’un any.
4. Del Capítol VI (Recollida d’escombraries):
- Abandonar deixalles en qualsevol lloc no autoritzat.
- Abocar terres o runes fora dels espais destinats a aquesta
finalitat.
- La comissió de tres faltes lleus en el període de tres mesos, o
de més de tres en el període d’un any.
5. Del Capítol VII (Ocupació de la via pública):
- Ocupar la via pública sense la corresponent llicència municipal.
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- No senyalitzar degudament els guals i reserves per càrrega
i descàrrega.
- La comissió de tres faltes lleus en el període de tres mesos, o
més de tres en el període d’un any.
6. Del Capítol IX (Contaminació acústica):
- Produir sorolls que superin els màxims permesos en més de
10 dB (A) sense excedir de 15 dB (A).
- Produir sorolls molestos, encara que no superin els màxims
permesos, fora de l’horari no autoritzat, sempre que aquest
horari se superi en més d’una hora però sense excedir de
dues.
- Circular amb vehicle sense silenciador o amb silenciadors
que no funcionin, independentment del nivell de soroll que
produeixin.

Article 95. Sancions per infraccions greus.
Per la comissió d’infraccions greus de la present Ordenança es
podran imposar les següents sancions:
1. Multa de 60’11 euros (10.001 ptes.) fins a 150’25 euros
(25.000 ptes.)
2. Suspensió temporal de llicència per un termini de tres fins a
set dies.
3. Clausura temporal d’establiment o instal·lacions per un termini
de tres fins a set dies.
4. Reducció en una hora de l’horari d’obertura al públic per un
període superior a 15 dies amb un màxim de tres mesos.
5. Retirada temporal de vehicles fins que es proveeixin de silenciador adequat.
6. Comís i/o sacrifici d’animals.

Article 92. Infraccions molt greus.
Es consideraran infraccions molt greus de la present Ordenança,
a títol enunciatiu, les següents:
1. Del Capítol III (Policia de la via pública), del Capítol V (Neteja
dels espais públics) i del Capítol VI (Recollida d’escombraries):
- La comissió de tres faltes greus en el període d’un any.
2. Del Capítol IV (Policia d’establiments):
- Quan la realització d’un fet tipificat com a lleu o com a
greu hagi produït un dany efectiu a la salut pública.
- La comissió de tres faltes greus en el període d’un any.
3. Del Capítol VII (Ocupació de les vies públiques):
- Quan l’ocupació hagi comportat un malmetiment greu de
l’espai ocupat.
- La comissió de tres faltes greus en el període d’un any.
4. Del Capítol VIII (Tinença d’animals):
- Enverinar els animals, excepte per part dels serveis sanitaris
autoritzats.
- La celebració d’espectacles no autoritzats amb animals.
5. Del Capítol IX (Contaminació acústica):
- Produir sorolls que superin els límits màxims permesos en
més de 15 dB (A)
- Produir sorolls molestos, superin o no el límit màxim permès,
fora de l’horari autoritzat i excedint en més de dues hores
aquest horari.

Article 96. Sancions per infraccions molt greus.
Per la comissió d’infraccions molt greus de la present Ordenança,
es poden imposar les següents sancions:
1. Multa de 150’26 euros (25.001 ptes.) fins a 300’51 euros
(50.000 ptes.)
2. Suspensió temporal de llicència per un termini de vuit fins a
trenta dies.
3. Caducitat definitiva de llicència i multa de 150’25 euros
(25.000 ptes.)
4. Clausura temporal d’establiment o instal·lacions per un termini
de vuit fins a trenta dies.
5. Retirada temporal de vehicles fins que es proveeixin de silenciador adequat i multa de 150’25 euros (25.000 ptes.)
6. Comís i/o sacrifici d’animals i multa de 150’25 euros
(25.000 ptes.)

Article 93. Classes de sancions.
1. Les infraccions de la següent Ordenança podran ser sancionades amb:
a) Multes pecuniàries.
b) Suspensió temporal d’activitats.
c) Clausura temporal de l’establiment.
d) Supressió temporal de llicències.
e) Suspensió definitiva de llicències.
f) Reducció de l’horari d’obertura al públic dels establiments.
g) Comís d’animals i sacrifici d’aquests.
h) Immobilització temporal de vehicles.
2. Les penes pecuniàries podran reiterar-se mentre persisteixi l’actuació infractora.
3. La imposició de les sancions precedents no és incompatible
amb les que corresponguin per vulneració de les normatives d’àmbit
superior.
Article 94. Sancions per infraccions lleus.
Per la comissió de les infraccions lleus de la present Ordenança
es podran imposar les següents sancions:
1. Multa de 6’01 euros (1.000 ptes.) a 60’10 euros (10.000
ptes.)
2. Suspensió de llicència per un termini de fins a dos dies.
3. Clausura temporal d’establiment o instal·lacions per un termini
de fins a dos dies.
4. Reducció en una hora l’horari d’obertura al públic per un
període no superior a 15 dies.

Article 97. Procediment sancionador.
Quant al procediment sancinador serà d’aplicació el fixat en la
Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i d’altres disposicions sobre la
matèria.

Disposició addicional
La Comissió de Govern queda facultada per aprovar quadres de
multes amb subjecció a les prescripcions del Capítol X d’aquesta
Ordenança, així com per poder adoptar quantes mesures siguin
necessàries per a la seua aplicació efectiva.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació
del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Alcanar, 2 de gener de 2002. — L’alcalde, Joan Bta. Beltran i
Queralt.

2002/194 - AJUNTAMENT D’ASCÓ

Edicte
Aprovat definitivament l’expedient de modificació 7/2001, en no
haver-se presentat cap reclamació i/o al·legació durant el termini
d’exposició pública; en aplicació d’allò que disposa l’article 158.2
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes
locals així com de l’acord de Ple de data 30 de novembre de 2001,
s’exposa el resum per capítols amb el següent detall:
Expedient de modificació 7/2001
RESUM D’INGRESSOS PER CAPÍTOLS
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4

Impostos directes . . .
Impostos indirectes . .
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

-
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Capítol 5 Ingressos patrimonials . . . . . . . . .
Capítol 8 Actius financers . . . . . . . . . . . . .
Capítol 9 Passius financers . . . . . . . . . . . . .
Total modificació ingressos (Pessetes)
(Euros)

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
. 33.296.715
.
. 33.296.715
. 200.117,29

RESUM DE DESPESES PER CAPÍTOLS
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
6
8
9

Despeses de personal . . . . . . . . . .
Despeses en béns corrents i de servei
Despeses financeres . . . . . . . . . . .
Transferències corrents . . . . . . . . . .
Inversions reals . . . . . . . . . . . . . . .
Actius financers . . . . . . . . . . . . . .
Passius financers . . . . . . . . . . . . . .
Total modificació despeses (Pessetes) .
(Euros) .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
..
.
.
.

287.063
33.000.000
66.009.652
33.296.715
200.117,29

Contra l’acord d’aprovació de l’expedient de modificació de
crèdits 7/2001 del pressupost de l’Ajuntament d’Ascó es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des
de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Ascó, 31 de desembre de 2001. — L’alcalde, Antonio Casanova
Castelló.
2002/195 - AJUNTAMENT D’ASCÓ

Edicte
El Ple de l’Ajuntament d’Ascó en sessió de data 30 de novembre
de 2001, va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici
del 2002, les seves bases d’execució, i la plantilla orgànica. Atès
que no s’han presentat reclamacions durant els quinze dies d’exposició al públic, obert mitjançant l’edicte publicat en el BOP de
Tarragona núm. 281 de data 7 de desembre de 2001, s’insereix el
pressupost definitiu resumit per capítols en compliment del que preveu
l’article 150 de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals.
D’acord amb el que disposa l’article 152.1 de l’esmentada Llei
39/1988, contra l’aprovació definitiva es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a
comptar des de la present publicació.

21

DESPESES (Classificació funcional)
Grup de funció 1
Grup de funció 2
Grup de funció 3
Grup de funció 4
Grup de funció 5
Grup de funció 6
Grup de funció 7
Grup de funció 9
Grup de funció 0

Exercici 2002
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . 1.168.859,68
PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA . . . . . . . .
5.415,12
SEGURETAT, PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL . . . . .
299.103,46
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLIC DE CARÀCTER SOCIAL . 2.437.024,38
PRODUCCIÓ BÉNS PÚBLIC DE CARÀCTER ECONÒMIC
298.005,84
REGULACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER GENERAL . .
33.650,38
REGULACIÓ ECONÒMICA DE SECTORS PRODUCTIUS
640.089,91
TRANSFERÈNCIES D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES . .
353.324,92
DEUTE PÚBLIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437.893,07
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.673.366,75

PRESSUPOST VAT (resum per capítols)
INGRESSOS (Classificació econòmica)
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

IMPOSTOS DIRECTES . . . . . . . .
IMPOSTOS INDIRECTES . . . . . .
TAXES I ALTRES INGRESSOS . . . .
TRANSFERÈNCIES CORRENTS . .
INGRESSOS PATRIMONIALS . . . .
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL . .
ACTIUS FINANCERS . . . . . . . . .
PASSIUS FINANCERS . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Exercici 2002
0,00
0,00
9.165,43
25.140,34
18,03
0,00
0,00
0,00
0,00
34.323,80

DESPESES (Classificació econòmica)
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
6
7
8
9

DESPESES DE PERSONAL . . . . . . . . .
DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES . . . . . . . . .
TRANSFERÈNCIES CORRENTS . . . . .
INVERSIONS REALS . . . . . . . . . . . .
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL . . . . .
ACTIUS FINANCERS . . . . . . . . . . . .
PASSIUS FINANCERS . . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Exercici 2002
0,00
33.722,79
0,00
601,01
0,00
0,00
0,00
0,00
34.323,80

PRESSUPOST MUNICIPAL (resum per capítols)
DESPESES (Classificació funcional)
INGRESSOS (Classificació econòmica)
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

IMPOSTOS DIRECTES . . . . . . . . .
IMPOSTOS INDIRECTES . . . . . . .
TAXES I ALTRES INGRESSOS . . . .
TRANSFERÈNCIES CORRENTS . . .
INGRESSOS PATRIMONIALS . . . .
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL . . .
ACTIUS FINANCERS . . . . . . . . .
PASSIUS FINANCERS . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Exercici 2002
414.707,82
18.030,36
35.719,85
1.339.124,68
18.613,02
30,05
717.226,19
0,00
1.129.914,78
5.673.366,76

Grup de funció 1
Grup de funció 2
Grup de funció 3
Grup de funció 4
Grup de funció 5
Grup de funció 6
Grup de funció 7
Grup de funció 9
Grup de funció 0

DESPESES (Classificació econòmica)
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
6
7
8
9

DESPESES DE PERSONAL . . . . . .
DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES . . . . . . .
TRANSFERÈNCIES CORRENTS . . .
INVERSIONS REALS . . . . . . . . . .
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL . . .
ACTIUS FINANCERS . . . . . . . . .
PASSIUS FINANCERS . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Exercici 2002
1.211.931,98
1.151.250,42
117.004,84
797.283,08
1.773.041,70
300.512,06
12,02
322.330,66
5.673.366,75

Exercici 2002
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.116,72
PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA . . . . . . . . . .
0,00
SEGURETAT, PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL . . . . . . . .
0,00
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLIC DE CARÀCTER SOCIAL . . .
601,01
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLIC DE CARÀCTER ECONÒMIC 3.606,07
REGULACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER GENERAL . . . .
0,00
REGULACIÓ ECONÒMICA DE SECTORS PRODUCTIUS . . .
0,00
TRANSFERÈNCIES D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES . . . .
0,00
DEUTE PÚBLIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.323,80

PRESSUPOST EMMA (resum per capítols)
INGRESSOS (Classificació econòmica)
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6

IMPOSTOS DIRECTES . . . . . . . .
IMPOSTOS INDIRECTES . . . . . .
TAXES I ALTRES INGRESSOS . . . .
TRANSFERÈNCIES CORRENTS . .
INGRESSOS PATRIMONIALS . . . .
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Exercici 2002
0,00
0,00
14.599,79
24,04
6,01
0,00
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Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS . . . . . . .
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

6,01
0,00
0,00
14.635,85

DESPESES (Classificació econòmica)
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
6
7
8
9

DESPESES DE PERSONAL . . . . . . . . .
DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES . . . . . . . . .
TRANSFERÈNCIES CORRENTS . . . . .
INVERSIONS REALS . . . . . . . . . . . .
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL . . . . .
ACTIUS FINANCERS . . . . . . . . . . . .
PASSIUS FINANCERS . . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Exercici 2002
0,00
6.606,33
0,00
5.619,46
2.410,06
0,00
0,00
0,00
14.635,85

DESPESES (Classificació funcional)
Grup de funció 1
Grup de funció 2
Grup de funció 3
Grup de funció 4
Grup de funció 5
Grup de funció 6
Grup de funció 7
Grup de funció 9
Grup de funció 0

Exercici 2002
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.912,84
PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA . . . . . . . . . .
0,00
SEGURETAT, PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL . . . . . . . .
0,00
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLIC DE CARÀCTER SOCIAL . . . 7.723,01
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLIC DE CARÀCTER ECONÒMIC
0,00
REGULACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER GENERAL . . . .
0,00
REGULACIÓ ECONÒMICA DE SECTORS PRODUCTIUS . . .
0,00
TRANSFERÈNCIES D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES . . . .
0,00
DEUTE PÚBLIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.635,85

PRESSUPOST ROJAR ASSISTÈNCIA SOCIO-SANITARIA SA
INGRESSOS (Classificació econòmica)
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

IMPOSTOS DIRECTES . . . . . . . .
IMPOSTOS INDIRECTES . . . . . .
TAXES I ALTRES INGRESSOS . . . .
TRANSFERÈNCIES CORRENTS . .
INGRESSOS PATRIMONIALS . . . .
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL . .
ACTIUS FINANCERS . . . . . . . . .
PASSIUS FINANCERS . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Excedents pressupostaris . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Exercici 2002
0,00
0,00
457.139,10
0,00
0,00
0,00
397.894,91
0,00
0,00
855.034,01
30.050,61

DESPESES (Classificació econòmica)
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
6
7
8
9

DESPESES DE PERSONAL . . . . . . . . .
DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES . . . . . . . . .
TRANSFERÈNCIES CORRENTS . . . . .
INVERSIONS REALS . . . . . . . . . . . .
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL . . . . .
ACTIUS FINANCERS . . . . . . . . . . . .
PASSIUS FINANCERS . . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Exercici 2002
268.325,41
154.221,50
4.541,58
0,00
0,00
0,00
0,00
397.894,91
824.983,41

DESPESES (Classificació funcional)
Grup de funció 1
Grup de funció 2
Grup de funció 3
Grup de funció 4

Exercici 2002
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.513,72
PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA . . . . . . . . . .
0,00
SEGURETAT, PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL . . . . . . . .
0,00
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLIC DE CARÀCTER SOCIAL . . . 788.469,68

Grup de funció 5
Grup de funció 6
Grup de funció 7
Grup de funció 9
Grup de funció 0

Dijous, 17 - 1 - 2002

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLIC DE CARÀCTER ECONÒMIC
0,00
REGULACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER GENERAL . . . .
0,00
REGULACIÓ ECONÒMICA DE SECTORS PRODUCTIUS . . .
0,00
TRANSFERÈNCIES D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES . . . .
0,00
DEUTE PÚBLIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824.983,41

PLANTILLA ORGÀNICA AJUNTAMENT D’ASCÓ 2002
DENOMINACIÓ
P
G
Funcionaris d’admin. local amb hab. nacional:
SECRETARI
1
A
INTERVENTOR
1
A
Funcionaris de carrera de la corporació:
Escala administració general:
Subescala administrativa:
ADMINISTRATIUS
2
Subescala auxiliar:
AUXILIAR ADMINISTRATIU
4
Escala d’administració especial:
Subescala tècnica:
TGM SERVEIS ECONÒMICS
1
Subescala serveis especials:
VIGILANTS
2
Personal eventual de gabinet:
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

1
1

N

S

F

24
24

P
V

C
C

C

11

P

O

D

9

P

C-O/O

B

18

P

O

E

7

D
D

O
NA
NA

P=Nombre de places
G=Grup
N=Nivell
S=Situació (P=Propietat, V=Vacant).
F=Forma de provisió (O=Oposició, C-O=Concurs-Oposició,
NA=Nomenament d’Alcaldia).
DENOMINACIÓ
Personal laboral fix:
DIRECTORA LLAR D’INFANTS
AJUDANT TÈCNIC
PUERICULTORES
AUXILIAR BIBLIOTECA (temps parcial)
AUXILIAR ADMINISTRATIU
OFICIAL ADMINISTRATIU
OFICIAL 1a
OFICIAL 2a
NETEJADORES
VIGILANTS
XOFER
Personal laboral eventual:
FROFESSOR DE SOLFEIG
AUXILIAR ADM.
OFICIAL 1a
OFICIAL 2a
PEÓ
PEÓ ESPECIALISTA
NETEJADORES

P

S
Vacants

F

1
1
2
1
4
1
2
3
2
3
1
Total 21
8
1
2
1
1
4
7
3
3
3
Total 28 Total 5

TOTAL PLANTILLA
Funcionaris de carrera
Personal eventual de gabinet
Personal laboral fix
Personal laboral eventual
TOTAL

ACTIU VACANTS
11
1
2
0
21
0
28
5
62
6

Ascó, 31 de desembre de 2001. — L’alcalde, Antonio Casanova
Castelló.
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2002/197 - AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP

2002/228 - AJUNTAMENT DE CALAFELL

Anunci

Edicte

Atès que no ha estat possible notificar el Decret dictat per
l’Alcaldia el dia 23 de novembre de 2001 a l’empresa Servicios
Conjuntos Mares, SL, es publica la notificació als efectes pertinents:

Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data
31 de desembre de 2001, l’edicte d’aprovació defintiva de la modificació, així com la creació i establiment d’ordenances fiscals per a
l’exercici del 2002, s’han trobat els següents errors:

“Antecedents
El vehicle matrícula B 876588, marca Avia, model 4000N,
bastidor núm. 1532962, propietat de l’empresa Servicios Conjuntos
Mares, SL, amb domicili social a la Canonja, cr. Arrabaleta, 25, es
troba estacionat des de fa més d’un any a l’N-420, pk 866,500
cruïlla de la C-242 pk 66,500, amb evidents signes d’abandonament.
Des de la Direcció General de Seguretat Ciutadana han tramès
l’acta de vehicle abandonat que va emetre els Mossos d’Esquadra el
dia 12 de novembre de 2001.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 3 de l’Ordre de 14 de febrer de 1974
de retirada i dipòsit de vehicles abandonats i l’article 71 del Reial
Decret Llei 339/1990, de 2 de març pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
vial, l’administració pot procedir, si l’obligat a fer-ho no ho fes, a la
retirada del vehicle de la via i al seu dipòsit quan pugui presumir-se
racionalment el seu abandonament.
2. D’acord amb l’article 71.2 del RD leg. 339/90, les despeses
que s’ocasionin com a conseqüència de la retirada del vehicle i
dipòsit seran per compte del titular, que ho haurà d’abonar o garantir
el seu pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle.
3. El paràgraf final de la lletra a) de l’article 71.1 del RD leg.
339/90, introduït per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, preveu que
es presumirà racionalment el seu abandonament quan un vehicle
estigui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc
i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels
seus propis mitjans (...).
4. La modificació introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
a l’article 71 del RD leg. 339/90, preveu la necessitat de requerir el
titular del vehicle perquè en el termini de 15 dies el retiri del dipòsit
amb l’advertiment que si no ho fa es procedirà al seu tractament com
a residu sòlid urbà.
Per això, resolc:
Primer. Requerir formalment els responsables de l’empresa Servicios
Conjuntos Mares, SL, titular del vehicle matrícula B 876588, marca
Avia, model 4000-N, bastidor núm. 1532962, perquè en el termini
de 15 dies, a comptar del següent a la notificació d’aquesta resolució,
procedeixi a la retirada del vehicle descrit, el qual està abandonat des
de fa més d’un any a l’N-420, pk 866,500 cruïlla de la C-242 pk
66,500.
Segon. Advertir als titulars del vehicle que si no el retiren en el
termini esmentat es tractarà com a residu sòlid urbà i s’iniciaran els
tràmits per al seu lliurament a una empresa de gestió de vehicles fora
d’ús.”
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. Igualment
podeu interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedents.
Les Borges del Camp, 18 de desembre de 2001. — L’alcalde,
Robert Ortiga Salvadó.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1.22
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ
A l’article 4, epígraf 3, on diu “Carnet anual per jubilats i invalideses empadronats a Calafell: 90 euros”, hi ha de dir “Carnet anual
per jubilats i invalideses empadronats a Calafell: 9,02 euros”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1.5
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ATORGAMENT
DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A l’article 12, epígraf 52, on diu:
“Per obertura de rases per a instal·lació,
reparació i substitució de canonades de
qualsevol mena, o conducció elèctrica
de baixa i alta tensió. Per metre lineal o
fracció
1. Conduccions de líquids
a) Fins a 100 mm de secció
b) De més de 100 mm de secció

Euros

Pessetes

1,02
5,35

170
890”

Euros

Pessetes

1,02

170”

Hi ha de dir:
“Per obertura de rases per a instal·lació,
reparació i substitució de canonades de
qualsevol mena, o conducció elèctrica
de baixa i alta tensió. Per metre lineal o
fracció
1. Conduccions de líquids
a) Per tot diametre de secció
Queda eliminat l’apartat B).

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1.7
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
A l’article 6.2, on diu:
“LOCALS COMERCIALS-MERCATS
Supermercats i autoserveis
Superfície fins a 250 m2 160,21 euros

25.656 ptes.”

Hi ha de dir:
“LOCALS COMERCIALS-MERCATS
Supermercats i autoserveis
Superfície fins a 250 m2 154,20 euros.

ANNEX 4.2.
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
AL MERCAT MUNICIPAL DE LA PLATJA
On diu “Parada amb cambra frigorífica: 103,60 euros (17.238
ptes.)”, hi ha de dir “Gàbia de fred: 8,63 euros (1.436 ptes.)”.

ORDENANÇA FISCAL 0.0
A la disposició final segona hi ha de dir el següent:
“Segona. Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió
realitzada el 28 de desembre de 2001, començarà a regir el dia 1r
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de l’any 2002 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.”
Calafell, 8 de gener de 2002. — L’alcalde, Josep Parera i Ribell.

2002/160 - AJUNTAMENT DE LA FATARELLA

Anunci
El Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària realitzada el 30 de
novembre de 2001, acordà aprovar l’expedient de contractació, la licitació, la despesa i el plec de clàusules economicoadministratives particulars que ha de regir la contractació mitjançant concurs públic, procediment obert, tramitació ordinària, de l’execució de les obres d’urbanització de l’entrada a la població per la carretera de Camposines, 3a
fase.
Simultàniament s’anuncia la licitació del concurs públic esmentat,
d’acord amb el següent contingut:

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: urbanització de l’entrada a la població
per la carretera de Camposines, 3a fase.
b) Lloc d’execució: la Fatarella.
c) Termini d’execució inicialment previst: 9 mesos.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs públic.

11. Criteris d’adjudicació:
Els criteris aplicables estan establerts a la clàusula novena del
plec de clàusules economicoadministratives particulars.
La Fatarella, 28 de desembre de 2001. — L’alcalde, Josep Suñé
Blanch.

Edicte

5. Garanties:
Provisional: 2% del preu de licitació.
Definitiva: 4% del preu d’adjudicació.

Obtenció de documentació i informació:
Entitat: Ajuntament de la Fatarella.
Domicili: plaça Major, núm. 7.
Localitat i codi postal: la Fatarella, 43781.
Telèfon: 977 413 609 i 977 413 518.
Fax: 977 413 521.
Data límit d’obtenció de documents i informació: fins al dia
immediatament anterior a la finalització del termini de presentació d’ofertes.

7. Requisits epecífics del contractista:
Classificació:
GRUP
SUBGRUP
A. Moviments de terres i perforacions 1. Desmuntatges i buidatges
C. Edificacions
6. Paviments, enllosats i enrajolats
G. Vials i pistes
4. Amb ferms de mescles bituminoses
I. Instal·lacions elèctriques
1. Enllumenats, il·luminacions i balises
lluminoses
I. Instal·lacions elèctriques
6. Distribució de baixa tensió
I. Instal·lacions elèctriques
7. Telecomunicacions i instal·lacions
radioelèctriques

Obertura de pliques:
Entitat: Ajuntament de la Fatarella.
Domicili: plaça Major, núm. 7.
Localitat: la Fatarella.
Data: el dimecres següent a aquell en què finalitzi el termini
de presentació d’ofertes.
e) Hora: 13.00.

9.
a)
b)
c)
d)

2002/219 - AJUNTAMENT DE PASSANANT

4. Pressupost tipus de licitació:
Import total: 23.707.761 ptes. (142.486,51 euros), IVA inclòs.

6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

b) Documentació a presentar: està ressenyada a la clàusula setena
del plec de clàusules economicoadministratives particulars.
c) Model de proposició: està ressenyat a la clàusula setena del
plec de clàusules economicoadministratives particulars.
d) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de la Fatarella.
2. Domicili: plaça Major, núm. 7.
3. Lloc de presentació i codi postal: Secretaria General de
l’Ajuntament de la Fatarella, plaça Major, núm. 7, C.P.
43781. En horari de 9 h a 13 h.
e) Els licitadors estan obligats a mantenir la seva oferta durant el
termini de 3 mesos des de l’obertura de les pliques.
f) No s’admeten variants.

10. Despeses derivades de la licitació:
A càrrec de l’adjudicatari.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de la Fatarella.

3.
a)
b)
c)

Dijous, 17 - 1 - 2002

CATEGORIA
A
A
A
A
A
A

8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a comptar des de
l’endemà de la darrera publicació del present anunci en el
BOPT o en el DOGC.

Aprovat definitivament per aquest Ajuntament l’expedient de modificació de crèdit, número 5, que afecta el pressupost vigent, finançat
per mitjà de transferències internes de crèdit, segons anunci publicat
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 272, de data
26 de novembre de 2001, han quedat modificats els capítols la
quantitat dels quals es detalla tot seguit:
PARTIDES DE DESPESES
(Altes)
PARTIDA
111-23000
111-23001
313-16000
432-13100
433-22100
511-61105
512-21300
512-21301
611-22708

EXPLICACIÓ
Dietes i trasllats càrrecs electius . . . . . . . . . . . . .
Dietes i trasllats del personal . . . . . . . . . . . . . . .
Seguretat Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Retribucions bàsiques paleta-peó de serveis . . . . .
Subministraments enllumenat públic . . . . . . . . . . .
Arranjament de camins municipals . . . . . . . . . . .
Reparacions xarxa d’abastament d’aigua potable .
Reparacions elèctriques xarxa d’aigua . . . . . . . .
Conveni recaptació BASE-Diputació de Tarragona .
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT . . .

IMPORT
130.000.200.000.300.000.150.000.250.000.200.000.50.000.200.000.200.000.1.680.000.-

Aquest expedient es finança mitjançant transferències internes de
crèdit que es relacionen seguidament.
PARTIDES DE DESPESES
(Baixes)
PARTIDA
011-91101
412-212
431-13002
443-61107
453-61104

EXPLICACIÓ
Amortitzacio préstec Caixa de Crèdit Diputació . .
Reparacions Casa Consultori Mèdic . . . . . . . . . .
Retribucions bàsiques agutzil . . . . . . . . . . . . . . .
Construcció de nínxols cementiri municipal . . . . . .
Treballs arqueològics Castell . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT . . .

IMPORT
1.200.000.30.000.300.000.75.000.75.000.1.680.000.-

Passanant, 31 de desembre de 2001. — L’alcalde, Ramon Aloy
i Corbella.
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2002/233 - AJUNTAMENT DE REUS

2002/234 - AJUNTAMENT DE REUS

Serveis Territorials — Gestió Ambiental

Serveis Territorials — Gestió Ambiental

Edicte
D’acord amb l’establert als articles 59.4 i 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, aquesta no s’ha pogut practicar, es notifica a
Jorge Masana Cuchi la proposta de resolució següent:

Edicte
D’acord amb l’establert als articles 59.4 i 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, es notifica
a la senyora Adela Cuenca Ferrero el següent plec de càrrecs:

“Reus, 26 d’octubre de 2001
DANIEL PI I NOYA, instructor de l’expedient sancionador que se
segueix contra Jorge Masana Cuchi per la presumpta comissió d’infracció administrativa en matèria mediambiental, d’acord amb el que
disposa l’article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre
el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència
de la Generalitat formula la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
FETS IMPUTATS:
En el present expedient sancionador s’imputa la realització d’activitat de taller mecànic a la partida Mas Calvó, polígon 29, parcel·la
22, carretera AP-2, sense disposar de la preceptiva autorització
d’inici d’activitat. Aquesta activitat es troba inclosa a l’annex III del
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental, i per tant, sotmesa al
règim de comunicació prèvia.
AL·LEGACIONS:
En data 08.10.2001 es va notificar al senyor Jorge Masana Cuchi
el Decret d’inici i plec de càrrecs, mitjançant publicació al BOPT i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament del seu domicili i se li concedí un
termini de 10 dies per formular al·legacions i proposar proves.
L’interessat no va formular al·legacions.
CONSIDERACIONS:
En virtut de l’acta de 27.12.2000, estesa pels serveis d’inspecció
municipal, ha quedat acreditada i en cap cas desvirtuada la comissió
dels fets imputats: la realització de l’activitat de taller mecànic sense
disposar de l’autorització d’inici d’activitat. Igualment cal considerar
provada la identitat de Jorge Masana Cuchi, com a autor i responsable dels fets imputats.
INFRACCIÓ:
Els càrrecs que s’imputen constitueixen una infracció administrativa
tipificada als articles 49.2.b) de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i
95.2.c) del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 els quals la
qualifiquen de greu.
SANCIÓ I CRITERIS DE GRADUACIÓ:
La sanció que pot correspondre a la infracció esmentada d’acord
amb el que disposa l’article 52 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
és multa de 150.000 pessetes (901’51 euros) a 999.999 pessetes
(6.010’11 euros).
ÒRGAN COMPETENT:
L’autoritat competent per imposar la sanció és el regidor cap de
l’Àrea de Serveis Territorials en virtut de les competències desconcentrades que resulten del Decret de l’Alcaldia de data 07.07.1999
d’acord amb el que disposen els articles 55 de la Llei 3/1998 i 96 i
97.3 del Decret 136/199, en relació a l’article 51.1.o) i 51.3 de la
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
L’instructor que subscriu PROPOSA:
Al regidor cap de l’Àrea de Serveis Territorials la imposició al
senyor Jorge Masana Cuchi de sanció consistent en multa de
250.000 pessetes (1.502’53 euros) com a responsable de la
comissió de la infracció esmentada”
Reus, 14 de desembre de 2001. — El secretari general, Fernando
Grugués Cabré.

“Reus, 26 d’octubre de 2001
L’instructor que subscriu, Daniel Pi i Noya, a la vista de les actuacions practicades a l’expedient sancionador que se segueix contra
Adela Cuenca Ferrero per la presumpta comissió de la infracció administrativa en matèria mediambiental que es detallarà, en compliment
del que disposa l’article 135 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú i d’acord amb l’article 10 del Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, formula el
següent
PLEC DE CÀRRECS
ANTECEDENTS:
Primer. Segons es desprèn de l’informe emès pels serveis tècnics
municipals de data 05.10.2000, en la inspecció realitzada el dia
anterior al local situat al carrer Amargura, 3 d’aquesta ciutat, es va
constatar que l’activitat estava en ple funcionament, així com que,
segons manifestació de la persona present en el moment de la
inspecció, és responsable d’aquesta activitat la senyora Adela
Cuenca Ferrero.
Segon. Atès que l’esmentada activitat estava en ple funcionament
sense haver-se atorgat la preceptiva autorització per al seu inici, i
com sigui que aquesta es troba inclosa a l’annex III del Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general
de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 febrer, de intervenció
integral de l’Administració ambiental, en virtut de Decret de data
23.10.2000 es va requerir la senyora Adela Cuenca Ferrero per tal
que sol·licités l’autorització abans esmentada, acompanyada de la
documentació prevista als articles 73, 76, 77, 78, sense que la interessada hagi donat compliment a aquest requeriment.
FETS IMPUTATS:
S’imputa la realització d’activitat sense disposar de l’autorització
per a l’inici d’aquesta.
RESPONSABLE:
El presumpte responsable de la comissió de la infracció és la
senyora Adela Cuenca Ferrero, d’acord amb el que disposa l’article
50 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’Administració Ambiental.
INFRACCIÓ:
Els càrrecs que s’imputen constitueixen una infracció administrativa
tipificada als articles 49.2.b) de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i
95.2 c) del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 els quals
la qualifiquen de greu.
SANCIÓ:
La sanció que pot correspondre a la infracció esmentada d’acord
amb el que disposa l’article 52 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
és multa de 150.000 a 999.999 pessetes.
ÒRGAN COMPETENT:
L’autoritat competent per imposar la sanció és el regidor cap de
l’Àrea de Serveis Territorials en virtut de les competències desconcentrades que resulten del Decret de l’Alcaldia de data 07.07.1999
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d’acord amb el que disposen els articles 55 de la Llei 3/1998 i 96
i 97.3 del Decret 136/1999, en relació amb l’article 51.1 o) i 51.3
de la llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
NORMATIVA APLICABLE AL PROCEDIMENT SANCIONADOR:
Aquest procediment sancionador es tramita d’acord amb el que
disposa el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat, que és d’aplicació supletòria als ens locals de
Catalunya, i 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.
Notifiqui’s aquest plec de càrrecs a l’interessat.”
Reus, 4 de gener de 2002. — El secretari general, Fernando
Grugués Cabré.

2002/174 - AJUNTAMENT DE SALOU

Edicte
L’Ajuntament de Salou tramita els expedients d’infracció urbanística i sancionadors que es descriuen, en extracte, a l’annex
d’aquest edicte. Intentada la notificació dels actes administratius que
s’hi detalla, no s’ha pogut dur a terme.
En conseqüència i d’acord amb el que preveuen els 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, es
comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir
coneixement del contingut íntegre dels actes esmentats i per si hi
volen presentar al·legacions recursos en la seva defensa, poden
comparèixer a les dependències del Servei Administratiu
d’Urbanisme (SAU), a l’Ajuntament, al carrer del Llobregat, 1-3, de
Salou, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la
data de publicació d’aquest edicte al BOPT, amb la seva identificació simultània.
Salou, 20 de desembre de 2001. — El regidor delegat d’Urbanisme,
Esteve Ferran Gombau.

ANNEX
Exp. núm. 347/01
- Persona interessada (o presumpte infractor):
CAYETANO BRAVO CALERO
- Últim domicili conegut: c/ Via Aurèlia, 23, 1r-2n esq., Salou
- Acte administratiu que es notifica: el decret d’arxiu de l’expedient d’infracció urbanística i sancionador en matèria urbanística.
- Tràmit ofert: recurs postestatiu de reposició i recurs contenciós
administratiu.
Exp. núm. 322/01
- Persona interessada (o presumpte infractor):
ISIDORO GÓMEZ PUNZANO
- Últim domicili conegut: c/ de la Pedrereta, núm. 6, Salou
- Acte administratiu que es notifica: la resolució definitiva de l’expedient sancionador i de restauració per la comissió d’uns fets
constitutius d’infracció en matèria urbanística.
- Tràmit ofert: recurs potestatiu de reposició i recurs contenciós
administratiu.
Exp. núm. 712/01
- Persona interessada (o presumpte infractor):
FERNANDO A. CORRAL VARELA
- Últim domicili conegut: av. del Mirador, 48, baixos 2, de Salou
- Acte administratiu que es notifica: ordre d’execució.
- Tràmit ofert: al·legacions.

Dijous, 17 - 1 - 2002

Exp. núm. 765/01
- Persona interessada (o presumpte infractor):
PEDRO ZARAGOZA ROSELLO
- Últim domicili conegut: c/ Falset, núm. 4, Salou
- Acte administratiu que es notifica: el decret d’incoació i la
proposta de resolució de l’expedient sancionador i de restuaració per la comissió d’uns fets constitutius d’infracció en
matèria urbanística.
- Tràmit ofert: al·legacions.
Exp. núm. 764/01
- Persona interessada (o presumpte infractor): TUCOR, S.A.
- Últim domicili conegut: c/ Falset, núm. 6, baixos 3, de Salou
- Acte administratiu que es notifica: el decret d’incoació i la
proposta de resolució de l’expedient sancionador i de restauració per la comissió d’uns fets constitutius d’infracció en
matèria urbanística.
- Tràmit ofert: al·legacions.
Exp. núm. 437/01
- Persona interessada (o presumpte infractor):
RAFAEL M. PINILLA DE MIGUEL
- Últim domicili conegut: c/ de Colom, 15, edif. Barcino, 3r-4a,
Salou
- Acte administratiu que es notifica: la resolució definitiva de l’expedient sancionador i de restauració per la comissió d’uns fets
constitutius d’infracció en matèria urbanística.
- Tràmit ofert: recurs potestatiu de reposició i recurs contenciós
administratiu.
Exp. núm. 759/01
- Persona interessada (o presumpte infractor):
COSTANERA PROMOCIONES, S.L.
- Últim domicili conegut: c/ d’Hipólito Lázaro, 2, local 7, La
Pineda
- Acte administratiu que es notifica: la proposta de resolució de
l’expedient sancionador i de restauració per la comissió d’uns
fets constitutius d’infracció en matèria urbanística.
- Tràmit ofert: al·legacions.

2001/13291 - AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Sanitat i Consum

Anunci
De conformitat amb 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, modificat per la Llei 4/1999, de 13
de gener, i en haver resultat impossible practicar la notificació a la
Sra. Maria Montserrat Calvet Vicente i a l’empresa Badia 49, SL,
titulars del xalet en estat d’abandonament situat al c/ Montblanc num.
3, del Decret de data 24-7-01 de la Conselleria Delegada de Medi
Ambient, Protecció Civil i Sanitat i Consum, es notifica, mitjançant el
present edicte, l’esmentat Decret del caire literal següent:
“Examinat l’expedient 205/01 instruït arran de l’informe de la
Guàrdia Urbana de data 23 de maig de 2001, denunciant que la
casa situada al carrer Montblanc núm. 3, s’hi troben restes de menjar,
drogues, i brutícia, ja que l’esmentada casa és utilitzada habitualment
per persones amb problemes alcohòlics o de drogoaddicció. Així
mateix, s’esmenta que els terrenys del voltant es troben bruts, i s’hauria
de procedir al tapiat de tots els accessos a l’habitatge.
Atès que, consultada la base de dades del Gabinet Tècnic Fiscal
resulten com a propietaris de l’esmentat immoble Helenares SL, Badia
49 SL, i la Sra. Maria Montserrat Calvet Vicente i, en qualitat d’usufructuaris, hi figuren la Sra. Lina Elena González, la Sra. Luz Elena
González i el Sr. Juan Ramon Rigol.

Dijous, 17 - 1 - 2002

B O P D E TA R R A G O N A - Núm. 14

Atès que, el Departament Municipal d’Inspecció d’Obres, ha
informat, el 19 de juny de 2001 literalment del següent: “Realitzada
visita d’inspecció el 18/06/2001 al c/ Montblanc núm. 3 de
Torreforta, s’ha pogut comprovar que són certs els fets denunciats.
Existeix un xalet en estat d’abandonament amb les portes i finestres
obertes que permeten l’ocupació per part d’indigents i drogoaddictes. Entenem que caldrà requerir al propietari de la finca per tal
que en un termini de 30 dies procedeixi a la neteja dels terrenys del
voltant de la casa, al tapiat efectiu de porta i finestres i el tancament
de la porta exterior de la finca”.
Atès que, a) segons l’establert als articles 12 de l’Ordenança
General de Medi Ambient, 251 del Decret Legislatiu de la
Generalitat 1/1990, de 12 de juliol, i 10 del Reglament de disciplina urbanística, aprovat pel RD 2.187/1978, de 23 de juny, els
propietaris dels terrenys i edificacions hauran de mantenir-los en
condicions de seguretat, salubritat i ornat públics, i l’Ajuntament
ordenarà l’execució de les obres necessàries per tal de conservar
aquelles condicions; i b) que segons jurisprudència del Tribunal
Suprem, manifestada en la sentència de 17 d’abril de 1996 i
d’altres, encara que normalment correspon als propietaris l’obligació
de mantenir els terrenys i edificacions en les degudes condicions de
salubritat, allò no exclou que determinades mesures que no afecten
als elements estructurals de les construccions corresponguin a l’arrendatari o al titular d’una activitat.
Atès que el propi article 10 del Reglament de disciplina urbanística estableix que, en cas d’incompliment de l’ordenat, es
procedirà a la incoació del corresponent expedient sancionador, amb
imposició de multa, i en la pròpia resolució d’aquesta es requerirà el
propietari per tal que executi l’ordre efectuada, la qual, si no s’acompleix, es portarà a terme per l’administració a càrrec dels obligats
mitjançant el procediment d’execució subsidiària.
Atès que la Guàrdia Urbana posa de manifest en el seu informe
que es tracta d’una situació de risc pel que fa a la insalubritat i a la
inseguretat, per la qual cosa, cal donar prioritat a aquest interès
general i, obviant el tràmit d’audiència als propietaris i usufructuaris
donar les ordres pertinents amb advertència recurs.
En conseqüència, el conseller delegat de Medi Ambient, Protecció
Civil i Sanitat i Consum, fent ús de les atribucions que li han estat atorgades per l’Alcaldia mitjançant Decret de data 7-4-2000, té per bé
de resoldre el següent:
1. Ordenar a Helenares SL, Badia 49 SL i a la Sra. Maria
Montserrat Calvet Vicente, com a propietaris, i a la Sra Lina Elena
González, la Sra. Luz Elena González i al Sr. Juan Ramon Rigol, com
a usufructuaris, que, en el termini màxim de 30 dies, procedeixin a la
neteja i a l’execució de les obres necessàries, que seran al menys les
senyalades pel Departament Municipal d’Inspecció d’Obres en el seu
informe de data 19 de juny de 2001 més amunt transcrit, per tal de
deixar-lo en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat
públics. S’adverteix als esmentats propietaris i usufructuaris que, en
cas d’incompliment de l’ordenat, es remetran les actuacions a
l’Oficina Municipal de Disciplina Urbanística per tal que es tramiti el
corresponent expedient sancionador i s’adoptin les mesures oportunes
per tal que, en el seu cas, l’Ajuntament porti a terme l’ordenat
mitjançant el sistema d’execució subsidiària a càrrec dels obligats.
2. Que es notifiqui el present Decret a Helenares SL, Badia 49 SL
i a la Sra. Maria Montserrat Calvet Vicente, com a propietaris, i a la
Sra Lina Elena González, la Sra. Luz Elena González i al Sr. Juan
Ramon Rigol, com a usufructuaris, els interessats mitjançant la corresponent notificació i, si escau, mitjançant la publicació del corresponent anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament del seu últim domicili
i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de conformitat amb
l’establert a 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, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.”
Això es notifica a les interessades perquè en prenguin coneixement i tingui els efectes oportuns, significant-les que la transcrita
resolució esdevindrà definitiva en via administrativa un cop hagi trans-
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corregut el termini de 10 dies d’audiència indicat al punt 1 de la part
resolutiva de la repetida resolució, a comptar des del dia següent al
de la publicació d’aquest anunci, sense que hàgin formulat al·legacions, i contra ella podràn interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’alcalde en el termini d’un mes a partir de la data
següent a aquella en què adquireixi caràcter definitiu l’esmentada
resolució 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 aquella en què
adquireixi caràcter definitiu l’esmentada resolució, 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, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, i als articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que puguin exercir qualsevol altre recurs que
estimin 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.
En compliment d’allò que disposa l’article 42.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb
la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, se’ls
comunica també que, en el supòsit que es formulin al·legacions, i
segons preceptua l’article 42.3 de la referida Llei 30/1992, la resolució haurà de ser dictada i notificada en el termini de tres mesos a
comptar des d’aquesta resolució de requeriment que se’ls notifica i el
silenci administratiu, en el seu cas, produirà la caducitat de l’expedient d’acord amb l’article 44.2 de la referida Llei 30/1992.
Tarragona, 23 de novembre de 2001. — El secretari general
acctal., Lluís Roda i Altés.

2001/13650 - AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Hisenda

Anunci
No havent estat possible realitzar la notificació als interessats o als
seus representants, per causes no imputables a aquesta administració,
i després de deixar constància a l’expedient de les circumstàncies
d’haver intentat realitzar-les en dues ocasions, en compliment del que
disposa l’art. 105.6 de la Llei general tributària (segons redacció
aprovada per l’art. 28 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre), se
cita els contribuents més avall indicats perquè compareguin, per tal
de ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments que s’indiquen:
OBLIGAT TRIBUTARI/NOM
A.C. SISTEMAS, SL
ADMINISTRACIONES Y PROCESOS, SL
AFROMOSIA SL
AGRAMUNT GRAU, SERGIO Y 1 MAS
AGRUINFA, SA
AGUILO CASANOVAS, TERESA
AGUSTIN HERNANDEZ, JOSE MARIA
ALAMO SAMPIETRO, GUMERSINDO Y 1 MAS
ALASA TONO, JUAN Y 1 MAS
ALBIOL RODRIGUEZ, RAMON Y 1 MAS
ALHAMA GUIJARRO, GUILLERMO Y 1 MAS
ALMAGRO ARANDA, DIDAC Y 1 MAS
AMADOR GABARRI, JUAN ANTONIO
AMAYA SANTOS, JOSE
ANDREU NAVAS GUILLERMO JAVIER Y 1 MAS
ARNAU CRUZ, ELISA MARIA
ASTILLEROS DE TARRAGONA,
BARBA LOPEZ, FRANCISCA
BARROS PARRA, ANTONIO DE JESUS

NIF
B43311141
B43042720
B43595347
39715266Q
B43120419
39552187F
91510024Q
17214225J
39633789M
39684388G
39878231A
39856136B
47773604M
46704561W
39662763E
39707475E
A43032887
5773628F
36053686J

PROCEDIMENT
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
Impost béns immobles, Altes 2001
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BASTARDO CABALLERO, SALVADOR Y 1 MAS 12162028L
BENET ESCAT SL UNIPERSONAL
B12469748
BENKIRAN, MOHAMED Y 1 MAS
1015789V
BERBER GAZIANO, PABLO ALBERTO Y 1 MAS 47770651L
BITMER, SA
A8348336
BLANCH TORRENS, MARIA
40613537E
BOFARULL PASCUAL, JOAN
99011258F
BOMPONGO NTSTSI, JEAN-JAQUES
X2673188J
BONSOL IMPORT EXPORT, SL
B43579572
BORRAS JUANCOMARTI, JOSE
40012872W
BOSCH GRAU, JORDI
37531236C
BOSQUE BLANE, MARIA
99011260D
BOTEY CANTI, COLOMA
99011259P
BRU ESTEVE, JORDI Y 1 MAS
46657595W
BRU, GUILHEM PIERRE
X1949525E
CABALLERO PEREA, ELISA
39646231G
CALVIS ADRIA, PEDRO
38227620X
CAMPS BALSOLOBRE DAVID
37731695B
CANO COLOMBO, VICTOR
47757517H
CANO MARTINEZ, JOSE Y 1 MAS
23591342N
CARMONA MUÑOZ, TRINIDAD Y 1 MAS
39699371Z
CASABONA PARIS, PERE
39674702R
CASTELL SEGARRA, MARGARITA
37740769T
CASTELLS PAMIES, TRINIDAD Y 1 MAS
39647257H
CASTILLO JURADO, ENRIQUE Y 1 MAS
39654189G
CERDA BOADA, MANUEL
39661616W
CHACON ORDOÑEZ, DAVID
47755833J
CHICOTE CARRION, JOSE Y 1 MAS
39661705E
COHI GONZALEZ, SILVIA
39726221T
COLL DA SILVA, MARIA ASUNCION
39686908V
COLL FERRE, JOSE
91510474Y
COMISION LIQUIDADORA DE PIANA Y CIA SA A43005545
CORNELLA MARTI, ROSA
39832211Y
CORTES HEREDIA, MANUEL Y 1 MAS
52393168L
COSTA MARQUES, AGUSTIN Y 3 MAS
36480180H
CRAM-JJ SL,
B43251107
CRUZ CARRETERO, DAVID
39721660Q
CUNILLERA FIGUEROLA, IGNACIO Y 1 MAS
39621776K
CURTO RAMIREZ, ALEJANDRO
47757489J
DE MORAES VIEIRA, VINICIUS Y 1 MAS
X2059250Z4
DIAZ GARCIA, VICTORIANO Y 1 MAS
39669273T
DIEZ SAN JUAN, JESUS Y 1 MAS
71920509S
DOMENECH GIMENEZ, ADOLFO Y 1 MAS
39658904G
DOMINGUEZ JUNQUERA, JUAN Y 1 MAS
40293899S
DONCEL SANCHEZ, MANUEL Y 1 MAS
26198074Q
EL ASRI, ABDELAZIZ
X2230446K
EL HADAE, MOH
X3033992Q6
ELS GORGS 2000 S.L. Y 2 MAS
B43626654
ENHER,
A8065021
ESCRIBANO LEIVA, ARTURO
33881870H
ESPINOS MORELL, ROSA
39566574L
EURO SOUTH SL Y 1 MAS
B59202101
FAJARDO VALENTI, FRANCISCO JAV Y 1 MAS 75994708V
FERRALLADOS HORMIGONADOS MEDITERRANEO B43560838
FERRER RIUS, ROSA Y 1 MAS
38323457Y
FERRI GOMEZ, ANDRES Y 1 MAS
39727510R
FONOLL VIDAL, FRANCISCO
39560321E
FRANCISCO GONZALEZ, MANUEL Y 1 MAS 29761539E
GABRIEL ILLA, VICENTE
99011252R
GALERA CUADRADO, JUAN ANTONIO Y 1 MAS 39717894E
GALLEGO ARRANZ, OLGA MARIA
39687810E
GARCIA GOMEZ, ESTEBAN Y 1 MAS
75836711F
GARCIA MEDRANO, PILAR
39545835A
GARCIA RUIZ, RODOLFO Y 1 MAS
39735155X
GARCIA-ALBEA RISTOL, JOSE EUGE Y 1 MAS 13282061K
GARRIGAS DE LA CANONJA SA
99006089J
GESTIONS INMOBILIARIES MENA S.A.
B43494566
GIBERT ESCODA, FRANCISCA
39835016M
GIL SEGARRA, JOAQUIN ANTONIO
39631416R
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GIMENEZ GIMENEZ, AMPARO
GIMENEZ MORENO, JOAQUINA
GOMEZ PEREZ, JUAN MANUEL Y 1 MAS
GOMEZ RAMOS, JOSE ANTONIO Y 1 MAS
GOMEZ RUIZ, SALVADOR
GONÇALVES MATEUS, JOAQUIM ASCENSO
GONZALEZ AMOROS, JOSE
GONZALEZ PRADA, MANUEL ANGEL Y 1 MAS
GORT PRENAFETA, RAMON
GRACIA SERRANO, JESUS Y 1 MAS
GUILLEMAT VIDAL, LUIS Y 1 MAS
GUIRAO GARCIA, MARIA DOLORES
HEREDEROS CONCEPCIO LLOBET
HERMES CIA.ANONIMA SEGUROS SA,
HERNANDEZ BRULL, ALEJANDRO
HERNANDEZ VIDAL, ELISENDA
HIERRO PONS JORGE
HUETE TAVIO, VALENTIN
ICOMAR SA,
INGLES ASENS, JOSE
INMOBILIARIA AUGUSTA CENTER SA
INSULAR MOVIL SL, Y 4 MAS
IRFAUM, SL
JANSA PORTA, PAU
JUAN CASANY, JOSE
JWP CONSTRUCCIONES WASMER SL
LARA FERNANDEZ, JOSE LUIS Y 1 MAS
LOPEZ CORDERO, JOSEFA Y 1 MAS
LOPEZ DE MARIA ESTEVEZ, ARMANDO
LOPEZ MADERO, ANTONIO
LOPEZ REDONDO, DIONISIO Y 1 MAS
LOSTE ISERN, GREGORIO
LOZAN0 MESAS, MANUEL Y 1 MAS
MAACHOU, AMINA
MACIA SARMIENTO, JOSE MANUEL Y 1 MAS
MACIAS GORDO, ISIDORO Y 1 MAS
MAGDALENA LOPEZ, MERCEDES Y 1 MAS
MAIXE MERCADER, PEDRO
MAJOP SL,
MANZANEDA FLORES, DANIEL Y 1 MAS
MARCO FREIXES, JUAN
MARINE SOLE, ANTONIO
MARTI CALBET, ERNESTO
MARTIN FERNANDEZ, JUAN CARLOS
MARTIN GARRIDO, JUAN JOSE
MARTIN PEYRI, ALEXIA CONCEPCION
MARTINEZ GARCIA, NOEMI
MARTINEZ RODRIGUEZ, MANUEL Y 1 MAS
MARTINEZ SANTIAGO, FRANCISCO Y 1 MAS
MARTINEZ TIJERAS, NICOLAS Y 1 MAS
MARTINEZ TRIVIÑO, JOSE ANTONIO Y 1 MAS
MATINEZ BORRALLO, JUAN JOSE Y 1 MAS
MENA PALOMO, JAVIER
MERTARRACO-U SL,
MEURY SCAVINI, ELENA
MOHABAT RAHATABAD, NILOFAR Y 2 MAS
MOLERO SANCHEZ, MANUEL Y 1 MAS
MOLINA LORENTE, NICOMEDES Y 1 MAS
MOLINERO BENITEZ, ALEJANDRA
MOLINERO FRANCO, JESUS Y 1 MAS
MONTEAGUDO HERREROS, SALVADORA
MORALES GARCIA, ANTONIO
MORENO LOPEZ, MIGUEL ANGEL Y 1 MAS
MORENO RUIZ, JULIAN Y 1 MAS
MOYANO GOMEZ, MANUEL
MUÑOZ BOLO, JUAN JOSE Y 1 MAS
MURIEL BIRILLO, ROSA-MARIA
NAVARRO GARCIA, DESIDERIO
NAVARRO PEREZ DE ARENAZA, LUIS Y 2 MAS

Dijous, 17 - 1 - 2002
18935185K
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00074709M
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A28026680
39684572G
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39554214X
39704073R
39693489C
11904789N
39712943Q
39727495D
39679773N
39653084A
16511639P
39673714W
47757162P
39690412W
B43476084
39717615L
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39649705M
39863549H
39732114M
17861248T
37655798Z
31573671F
39716395H
26348171S
73071408V
36215845E
17692122Q
39632944B
17181074M
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NAVARRO ZULOAGA, MARIA DEL ROS Y 1 MAS
OCHOA CORTES, JOSE MANUEL Y 1 MAS
ORTIZ GIL, MONTSERRAT
PADILLA AGUDO, ANTONIO Y 1 MAS
PAMIES, ESTEBAN
PARRAS BERMEJO, VICTORIANA Y 1 MAS
PASCUAL MALLADA, JOAN Y 1 MAS
PAU GUTIERREZ, IGNACIO Y 1 MAS
PEÑALVER GARCIA, JORGE
PEREZ ASENJO, JUAN Y 1 MAS
PEREZ CARBALLO, JOSE LUIS Y 1 MAS
PEREZ COLOMINA, MERCEDES Y 2 MAS
PEREZ FERNANDEZ, RAMON
PEREZ VIDAL, ROSA Y 1 MAS
PIERA DOMENECH, JOAN ROGELI
PIZARRO AREVALO, ANTONIO
PLANA VELA, MANUEL Y 2 MAS
PONS CASTELLVI, XAVIER
POZO MARTINEZ, MIGUEL Y 1 MAS
PROMOTORA VIV.SOCIALES S.CARLOS,
PROSANGE, S.L.
PROSER TARRAGONA, S.L.
PUERTA ANGULO, MARIA JESUS
PUIGFEL BACH, CARMEN Y 1 MAS
QUE VENDRELL, SALVADOR
RAMOS CALERO, ROBERTO
RAPOSO PIQUE, MATILDE Y 1 MAS
REBULL GENOVART, IVAN
RECASENS JUANPERE, SALVADOR Y 1 MAS
RESIDENCIAL EL MOLI SA
REY POLO, ROBERTO Y 1 MAS
RICOTE NAVARRO, JULIAN Y 1 MAS
RIVERA ENCINA, NATALIA
ROBLES PADILLA, JOSE
RODRIGUEZ BARRERA, ANTONIO Y 1 MAS
RODRIGUEZ MOLINA, JUAN DE DIOS
RODRIGUEZ MOYANO, ANTONIO
RODRIGUEZ ORTEGA, DAMASO
ROMERO CHACON, SUSANA
ROMEU ROSELLO, FRANCISCO Y 1 MAS
ROMEU VALVERDE, GLORIA
ROS VALERO Y 1 MAS
ROSELL, JEAN Y 1 MAS
ROSELLO VALLVE, JOSE
ROY NAVARRETE, ILDEFONSO
ROYO VILLENA, DAVID
RUIZ MARTINEZ PASCUAL
RUIZ SANCHEZ, DAVID Y 1 MAS
SAIZ REDONDO, RUBEN Y 1 MAS
SALAS CIURANA, JOSE
SALAS MAÑE, CARMEN
SALAS MAGRIÑA, JOSEFA
SALVADO JUNCOSA, EUDALD
SANCHEZ HORTA, TERESA
SANCHEZ MERA, CARMEN
SANROMA FORTUNY, MIGUEL Y 1 MAS
SANTOS AGUSTIÑO, JOSE
SANTOS PEREZ, ISIDRO
SAPERA MARZO, MIREIA Y 1 MAS
SEGURA SANCHEZ, JUAN Y 1 MAS
SENTIS GUASH, RUBEN JUAN
SEVIL GUINOVART, CARMEN
SOGAS PERALES, SALVADOR
SOLE MARTINEZ JAVIER
SOLE PUIGFEL, RAMON Y 1 MAS
SOLE SOLANO, DAVID Y 1 MAS
SOLE VECIANA, LEANDRO
SONIA IRENE BEATRIZ SL,
SORIANO ROMEU, TECLA

37608387Y
39896492W
39658381X
39663495H
99011257Y
7419455T
39653058T
39656047E
47764820F
39030911A
39613490S
27498920M
32629137A
18152943D
37652755F
39684752T
39809040L
39720687D
39685554C
G28412781
B43547355
B43253301
35114360F
37905512V
91502477J
39729343V
45233642W
39729894Q
39833046J
A43219088
39699793E
77779377R
6829440G
39675024R
39665944Y
52511307F
39654443M
39294115H
39720576J
99990293R
39675990R
00006649W
00048541B
99011251T
39700339Q
39710476X
75872681M
47764300Q
39682714D
99011250E
39554873W
13593151J
99010904K
40078946C
44031020G
39639266P
29055310P
40222635M
46558542X
39111497C9
39711595W
39586689D
35002884N
39654153Z
36898746F
38551793K
91512158B
B43541200
39558187G
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SOTUELA YEBRA, JESUS Y 1 MAS
TARRACOTMA TGE 2000 SL
TEANXA, S.A.
TILES BADIA, FRANCISCO JAVIER Y 1 MAS
TIME DREAM SL
TORO NAVARRETE, ANTONIO JOSE
TORRES CABRERIZO, JOSE ANTONIO
TRUJILLO GARCIA, ANTONIO-MANUEL
TRULLOCI SL
VADRI GARRIDO, DAVID
VALERO ESTEBAN, ALBERTO Y 1 MAS
VALERO LOPEZ, M JOSEFA
VARON MORENO, JOSE MIGUEL
VERNET FERRE, M.CARMEN
VIDAL BARBIER, CHRISTIANE ROSE Y 1 MAS
VIDAL CAMPOS, RAMON
VILA RAMOS, CRISTINA PILAR
VILA RAMOS, GERARDO Y 1 MAS
VILABELLA FERNANDEZ, MONTSERRAT
VILAMAJOR CARDELLA, ARTUR Y 1 MAS
VILLAR GARCIA, RUBEN
VILLAVERDE BRAVO, AMANCIO Y 1 MAS
VIOLERO RODRIGUEZ, ISRAEL Y 1 MAS
VITAL FRED, SL
VIVES RAVENTOS, JOSE MARIA
ZARRANZ ARMORA, ROBERTO
ROYO MORA, MARIA PILAR
ESCASO GIRON, ANA
SALVA FONT, MARIA ISABEL
GARCIA PARRADO, ROSARIO
VERDU VERDU, JOSE MARIA
XIFRE NIETO, SEBASTIAN
FERNANDEZ VICARIO, JOSE
ROMAN SUAREZ, MARIA DEL MAR
VICENS PRYTZ, ALBERTO
ROMERO CORRALES, LUIS
ANTOLIN QUEROL, MARTA
BRU ROIGE, JAIME
PADRO MART, TRINIDAD
ORTIZ FUENTES, CRISITNA
MACIAS LIMA, JOSE
CABELLO RAMOS, ADRIA
NADALES LUQUE, FERNANDO
BENEITO CATALA, MONTSERRAT
DIAZ FORTUNY, FAUSTINO
HOYO GARCIA, LIDIA
CONTENTO SERRANO,MONTSERRAT
BERMEJO ESPARZA, JUAN CARLOS
BOURRI MOHAMED
LOPEZ NAVARRO, M. DOLORES
DIAZ MONIZ, ALVARO-CESAR
FERNANDO GARCIA, HERMOSILL
MESA AYALA, DESIDERIO
IBRAHIM BOULAYOUN
FERNANDEZ PEREZ, MANUELA
MELLADO CUBERO, EMILIO
CUADRADO YESTE, ENCARNACION
FARO CAPARROS, JOSE
ESPEJO JIMENEZ, CATALINA
HIGUERAS RUIZ, MARIA JOSE
CABALLERO OCAÑA, JOSE
SALA BROSA, MARIA JOSEFA
AILASOR SL
CURIEL MACIAS, ROSARIO
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39698665K
B43579671
A58683079
39884996Y
B43443860
47756021V
39717966W
39686955H
B43529312
39723750J
39711930S4
39630986P
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39806626C
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19889777K
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5682013R
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39639413V
39638642M
40741809T
11394741N
39715159R
39680798W
25472891T
39623215B
39556109L
28764363B
08758928E
39671176V
75609200N
77776911L
39652306F
39714760Q
39692233Y
39662610F
X0752907W
05900115V
29436506W
39675383S
39697699k
X1613976C
44041345W
75630805C
39668210H
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Resolució exped.393/00, IBI 2001
Resolució exped.169/01, IBI 2001
Resolució exped.187/01, IBI 2001
Resolució exped.242/01, IBI 2001
Resolució exped.255/01, IBI 2001
Resolució exped.294/01, IBI 2001
Resolució exped.307/01, IBI 2001
Resolució exped.355/01, IBI 2001
Resolució exped.533/01, IBI 2001
Resolució exped.316/00, IBI 2001
Resolució exped.286/01, IBI 2001
Resolució exped.241/01, IBI 2001
Resolució exped.842/01, IBI 2001
Resolució exped.438/01, IBI 2001
Resolució exped.676/01, IBI 2001
Resolució exped.718/01, IBI 2001
Resolució exped.996/01, IBI 2001
Resolució exped.939/01, IBI 2001
Resolució exped.923/01, IBI 2001
Resolució exped.831/01, IBI 2001
Resolució exped.751/01, IBI 2001
Resolució exped.401/01, IBI 2001
Resolució exped.970/01, IBI 2001
Resolució exped.579/01, IBI 2001
Resolució exped.563/01, IBI 2001
Resolució exped.491/01, IBI 2001
Resolució exped.478/01, IBI 2001
Resolució exped.467/01, IBI 2001
Resolució exped.681/01, IBI 2001
Resolució exped.9/01, IBI 2001
Resolució exped.475/01, IBI 2001
Resolució exped.632/01, IBI 2001
Resolució exped.682/01, IBI 2001
Resolució exped.832/01, IBI 2001
Resolució exped.936/01, IBI 2001
Resolució exped.967/01, IBI 2001
Resolució exped.991/01, IBI 2001
Resolució exped.994/01, IBI 2001

L’òrgan responsable de la tramitació dels procediments referenciats és el de l’Impost de Béns Immobles, d’aquest Ajuntament, situat
a la plaça de la Font, núm. 1.
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Els interessats, o els seus representants, hauran de comparèixer
per a ésser notificats en el Departament de l’Impost de Béns
Immobles, situat a la planta baixa d’aquest Ajuntament, plaça de la
Font, núm. 1, en el termini de deu dies, comptats des del següent al
de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
S’adverteix que a partir del dia següent d’haver transcorregut l’esmentat termini sense haver comparegut, la notificació s’entendrà
produïda a tots els efectes legals.
De conformitat amb l’article 20 del Reglament general de recaptació, el termini per efectuar l’ingrés en període voluntari als Serveis
de Recaptació és:
- Els deutes tributaris que s’entenguin notificats entre els dies 1 i 15
de cada mes poden ésser ingressats des de la data de notificació fins
al dia 5 del mes següent o en l’immediat hàbil posterior.
- Els deutes tributaris notificats que s’entenguin notificats entre els
dies 16 i últim de cada mes poden ésser ingressats des de la data
de notificació fins al dia 20 del mes següent o en l’immediat hàbil
posterior.
A partir del dia següent al venciment dels esmentat períodes, els
deutes que no s’hagin satisfet s’exigiran en via de constrenyiment,
d’acord amb el disposat en l’art. 97 del Reglament general de recaptació, computant-se, en el seu cas, com a bestretes les quantitats satisfetes fora de termini.
Contra l’objecte d’aquest anunci, es podrà interposar recurs de
reposició previ al contenciós administratiu davant l’alcalde, en el
termini d’un mes, a comptar des del dia en què tingui efectivitat la
notificació segons allò que disposa l’article 14.2 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i
conforme a l’establert a l’art. 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la nova redacció donada
per l’article 21.1. de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i d’ordre social.
No obstant això, podeu utilitzar d’acord amb el que preceptua
l’article 58.2 in fine de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, qualsevol altre recurs que estimeu procedent.
Se us adverteix que la interposició del recurs no atura l’acció
administrativa per al cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d’interposició del recurs de reposició la suspensió de l’execució de l’acte
adjuntant alguna de les garanties que s’assenyalen a les lletres a), b)
o c) de l’article 75.6 del Reial Decret 391/1996, d’1 de març
d’aprovació del Reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Tarragona, 30 de novembre de 2001. — El secretari general,
acctal., Enrique Gallego i Sirvent.

2002/185 - AJUNTAMENT D’ULLDEMOLINS

Edicte
Publicat al BOPT núm. 294 de data 24-12-2001, el text íntegre de
l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals que han de regir durant
l’any 2002, s’han advertit errades en l’ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per la recollida d’escombraries, en el seu article 6è.
“Quota tributària”, el qual ha d’estar redactat de la següent manera:
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de
local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels
immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública
on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Categoria dels carrers Única.
Epígraf primer. Habitatges
- Per cada habitatge o vivenda familiar 18,03 euros.
S’entén per habitatge el que es destina a domicili de caràcter
familiar i els allotjaments que no excedeixin de deu places.
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Epígraf segon. Allotjaments
- Hotels, pensions i fondes 72,12 euros
S’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva
no familiar, entre els quals s’inclouen hotels, pensions, residències,
centres hospitalaris, col·legis i altres centres de naturalesa
anàloga, sempre que excedeixin les deu places.
Epígraf tercer. Establiments comercials
- Locals comercials 36,06 euros
Epígraf quart. Establiments de restauració
A) Restaurants 72,12 euros
B) Cafeteries i bars 36,06 euros
Epígraf cinquè. Locals industrials
- Locals industrials 60,12 euros
Epígraf sisè. Càmpings
- Càmpings 901,52 euros
Ulldemolins, 7 de gener de 2002. — L’alcaldessa, Misericòrdia
Montlleó Domènech.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ
2002/241 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE AMPOSTA

Edicto
D.ª M. Cinta Subirats Aleixandri, secretaria del Juzgado de Primera
Instancia n.º 1 de Amposta, hace saber:
Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha
dictada en el procedimiento de juicio cambiario (art. 819 a 827
LEC) 143/2001 que se sigue en este Juzgado a instancia de
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”, representada
por la procuradora D.ª Anna Sagristà González, contra Sebastián
Casanova Arques y M. Teresa Tomàs Panisello, en reclamación de
2.115.786 pesetas de principal más otras 634.735 ptas. fijadas
prudencialmente para intereses y costas de ejecución, por el
presente se anuncia, la venta en pública subasta, con antelación de
veinte días cuando menos, de la finca sita en:
Urbana. Solar con casa sito en Sant Jaume d’Enveja, av. Mallorca.
Inscrita al tomo 3553, libro 4, folio 205, finca 567 del registro
de la Propiedad de Tortosa-2.
La subasta se celebrará el próximo día 20 de febrero de 2002 a
las 12 horas en la sala de audiencias de este Juzgado sito en Amposta,
la finca embargada ha sido valorada en 34.558,2 euros =
5.750.000 pesetas y, una vez practicada la liquidación de cargas,
su valoración de la finca a efectos de subasta, es de 5.750.000
pesetas.
No se puede hacer constar la situación posesoria del inmueble.
La subasta se desarrollará conforme a lo dispuesto en los art. 669
y 670 de la LEC, en relación con el 647 del citado texto legal.
El edicto con todas las condiciones generales y especiales estará
expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado y en los lugares
públicos de costumbre hasta la fecha de celebración de la subasta y
se publicará en el BOPT.
Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente, en Amposta,
a 18 de diciembre de 2001. — La secretaria judicial (ilegible).
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2002/202 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE AMPOSTA

Edicto
D.ª Joana Valldepérez Machí, juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n.º 2 de Amposta, hago saber:
Que en este Juzgado se tramita juicio de faltas n.º 43/00 sobre
conducir sin seguro siendo partes en el mismo además del Ministerio
Fiscal.
En fecha 13 de junio de 2000 se celebró el acta de juicio oral,
recayendo sentencia en fecha 14 de junio de 2000 y es del
siguiente tenor literal:
“Fallo
Que debo absolver y absuelvo a D. Vicente Flores Gabarri de la
falta del art. 636 del Código Penal.
Con imposición de las costas de oficio.
Notifíquese a las partes esta resolución, que es apelable en el
plazo de cinco días siguientes al de su notificación ante la Audiencia
Provincial.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación, expido el presente, en Amposta.
— La juez de Instrucción. — El secretario (ilegible).

2001/13152 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE TARRAGONA
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“Sentencia

En Tarragona, a dieciocho de abril de dos mil uno.
Vistos por D.ª Chantal Prieto Corbella, la magistrada en sustitución
del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Tarragona, los autos de
juicio de cognición número 298/2000, a instancia de Astoria
Residencial, SL, representada por la procuradora Sra. Rosa Elías,
asistida del letrado Sr. Fernando Huidobro, contra Servicro, SA en
situación procesal de rebeldía.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora
Sra. Elías Arcalís, en nombre y representación de Astoria Residencial,
SL debo condenar y condeno a la mercantil Servicro, SA y abonar a
la actora la cantidad de 393.443 ptas., intereses legales, con
expresa imposición de costas a la parte demandada.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días ante este mismo Juzgado de conformidad con lo
previsto en los artículos 732 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Tarragona.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación al demandado Servicro, SA en
ignorado paradero, libro el presente, en Tarragona, a 28 de noviembre
de 2001. — La secretaria (ilegible).

2002/8 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE TORTOSA

Edicto
Edicto
D. Guillrmo Royo García, secretario judicial del Juzgado de Primera
Instancia n.º 1 de Tarragona,
Hace saber: que en este Juzgado se tramita juicio de cognición,
bajo el número 293/2000, a instancia de Volkswagen Finance, SA
establecimiento Financiero de Crédito, Sociedad Unipersonal, representado por la procuradora Sra. Mercè Pallach, contra Jesús Gutiérrez
Martínez, sobre reclamación de cantidad, en los que en resolución
dictada el día de la fecha se ha acordado emplazar por edictos a
D. Jesús Gutiérrez Martínez, por ignorarse su paradero, para que se
persone en el procedimiento expresado en el plazo de nueve días
improrrogables, de conformidad con el artículo 39 del Decreto de 21
de noviembre de 1952, apercibiéndole de que, de no verificarlo, se
seguirá el procedimiento en su rebeldía, parándole el perjuicio procedente a tal situación.
Y para que sirva de emplazamiento al demandado D. Jesús
Gutiérrez Martínez, libro el presente, en Tarragona, a 30 de noviembre
de 2001. — El secretario judicial (ilegible).

2002/56 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE TARRAGONA

Edicto
D.ª María Pilar Conesa Expósito, secretaria del Juzgado de Primera
Instancia n.º 2 de Tarragona,
Hago saber: que en este Juzgado se tramitan bajo n.º 298/2000
actuaciones de juicio de cognición a instancia de Astoria Residencial,
SL, representada por la procuradora Sra. Rosa Elías Arcalís, contra
Servicro, SA, sobre reclamación de cantidad, en los que, en resolución dictada el día 18-4-2000, se ha acordado notificar por
edictos a Servicro, SA por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

D.ª Cristina Pallarés Orland, secretaria del Juzgado de Primera Instancia
n.º 1 de Tortosa,
Hago saber: que en este Juzgado y con el n.º 144/2001, se
tramita procedimiento de ejecución hipotecaria, a instancia de Caixa
d’Estalvis de Tarragona, contra Ghulam Saguir Anjum en reclamación
de crédito hipotecario, en el que, por resolución de esta fecha, se ha
acordado sacar a subasta pública y término de veinte días, los bienes
que luego se dirán. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la sala de audiencia de este Juzgado, el día 12 de marzo
de 2002 a las 10 horas. Los edictos con las condiciones de la
subasta y cuantos datos y cicunstancias son relevantes para la
subasta se encuentran fijados en el tablón de anuncios de este
Juzgado y en el Juzgado.
Bienes objeto de subasta y valor:
Finca 29791, inserta al folio 154, tomo 2459, cuya descripción
es la siguiente:
Parcela de terreno sita en c/ Don Álvaro, n.º 39, situada en
Campredó, Tortosa, de cabida noventa y nueve metros y ocho decímetros cuadrados; lindante, por el frente, con c/ Don Álvaro; por la
derecha, finca que se segrega; por la izquierda, con la 161 de
Francisco Luch Martí y, por detrás, con finca particular.
Sobre la misma existe una vivienda unifamiliar entre medianeras
compuesta de subterráneo, bajos y primer piso. El subterráneo tiene
una superficie construida de noventa y siete metros cuadrados y se
halla destinado a almacén. La planta elevada o primer piso tiene una
superficie construida de diecisiete metros cuadrados y se halla
destinado a almacén. Linda la obra declarada con iguales linderos
del solar donde se levanta.
Queda tasada la finca a efectos de ejecución en 11.537.500
pesetas, equivalentes a 69.341,77 euros.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
Tortosa, 20 de diciembre de 2001. — La secretaria judicial
(ilegible).
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2001/13999 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE EL VENDRELL

Dijous, 17 - 1 - 2002

JUTJATS SOCIAL
2002/207 - JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 14 DE VALENCIA

Edicto
Edicto

D. Francisco de Paula González Sabio, el secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de El Vendrell,
hago saber:

D.ª María Piedad Rubio Fernández, secretaria del Juzgado de lo
Social n.º 14 de los de Valencia

Que en el procedimiento de quiebra 197/80, de Pedro Ferrán
Llavería y Abelardo Mira Domínguez, promovida por el acreedor
Antonio Font Ollé, se ha acordado en providencia de fecha 5-10-01,
citar por medio del presente edicto a todos los acreedores de los
quebrados que tengan domicilio desconocido, a fin de que, el día
25 de enero de 2002 a las 10 horas, concurran a la junta de
acreedores que tendrá lugar en la sala de audiencia de este
Juzgado.
Y para que sirva de notificación y citación a los acreedores de
los quebrados que tengan domicilio desconocido se expide el
presente edicto, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue expediente número
896/01 a instancias de Rafael Fernández Sanchís, en nombre de
Mutual Cyclops Mutua Ac. Trab. y E. Prof. de la S. Social n.º 126,
contra Salvador Borrás Sanchís, Carbonell Figuera, SA, INSS y
TTSS, en reclamación por otros conceptos, en el que, por medio del
presente se cita a Carbonell Figueras, SA, quien se halla en
ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo
Social, sito en Valencia, c/ Maestro Clavé, n.º 3, al objeto de
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 26 de
febrero de 2002 a las 11.20 horas, con advertencia de que el
juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de
las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.

El Vendrell, 17 de octubre de 2001. — El secretario judicial
(ilegible).

2002/201 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE EL VENDRELL

Valencia, 10 de diciembre de 2001. — La secretaria (ilegible).

Edicto

ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES

D.ª Asunción Estrada Álvarez, secretaria judicial del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de El Vendrell, hago saber:
2001/11649 - COMUNITAT DE REGANTS “POU TERMETS”

Que en los autos de juicio de faltas n.º 412/2000, seguidos por
una falta de supuesta falta de injurias y otra de vejaciones, a
instancias de Abdellatif El Karrabi, contra Rosa Vera Zabala, se ha
dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

(En constitució)

Anunci

“Que debo absolver y absuelvo a Rosa Vera Zabala de los hechos
por los que había sido denunciada en el juicio de faltas 412/00
declarando de oficio las costas procesales de esta instancia.
Notifíquese a las partes, con apercibimiento de que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado, que
se sustanciará ante la Audiencia Provincial de Tarragona, en el plazo
de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo”.

Aprovats en junta general realitzada el dia 16 d’octubre de 1998
els projectes d’ordenances de la Comunitat de Regants Pou Termets,
en formació, es posa en coneixement de tots els participants de la
mateixa que els esmentats projectes estaran dipositats en la secretaria
de l’Ajuntament de la Galera durant un termini de trenta dies hàbils,
a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci i en hores
d’oficina, perquè aquelles persones que tinguin interès puguin
examinar-lo i adduir-hi allò que tinguin per convenient.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Abdellatif El
Karrabi, en paradero desconocido, expido el presente, en El Vendrell,
a 17 de diciembre de 2001. — La secretaria judicial (ilegible).

La Galera, 18 de gener de 2001. — La presidenta de la comissió
redactora, Teresa Duré Bel.
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