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Administració Central
MINISTERI DE TREBALL
I AFERS SOCIALS
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 1,
de Ciutat Vella
EDICTO DE COMUNICACIÓN
DE RESOLUCIÓN
DE INCUMPLIMIENTO
EN EXPEDIENTE DE APLAZAMIENTO
Por esta Dirección provincial, Administración número 1 Ciutat-Vella de Barcelona,

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/04, de Eixample Dreta
ANUNCIO DE CITACIÓN
PARA NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 08/04 de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de
Barcelona,
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apremio seguidos por esta Unidad que a continuación se relacionan, constan practicadas las actuaciones que respectiva y someramente se indican, sin que haya
sido posible llevar a cabo la notificación personal a los respectivos interesados que asi-

se procede a comunicar resolución incumplimiento de aplazamiento de los sujetos obligados al final relacionados, pertenecientes al
R.E.T.A. para que en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir de la publicación
del presente Edicto, se persone en esta Administración sita en c/ Marques de Argentera
23, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la misma, según dispone el art. 18 de
la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1999
(Boletín Oficial del Estado de 4-6-99).
Se publica el presente edicto en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, para que sirva de
notificación a los efectos legales de conformidad con lo previsto en el art. 59 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y

de Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado 27-11-92).
Transcurrido dicho plazo sin personarse
en esta Administración, se le considerará
desistido de su solicitud procediendo al
archivo de la misma.
C.C.C./Naf., 081141317123; sujeto obligado,
Raja Shahzad Imran; población, Barcelona; Expdte., 08/01/44/04.
Barcelona, 30 de julio de 2004.
El Director de la Administración, Juan
Pedro Martínez Fernández.

mismo se mencionan, no obstante haberse
intentado de forma reglamentaria.
Y que por tal motivo, se les requiere a fin
de que comparezcan, por sí o por medio de
representante debidamente autorizado, en el
plazo de los ocho días siguientes al de la
publicación del presente anuncio, ante esta
Unidad, sita en la calle Industria, núm. 114,
de esta ciudad, para el conocimiento del
contenido íntegro de los actos indicados y
constancia de tal conocimiento, advirtiéndoles que en el caso de no personarse la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo antes señalado, y ello
sin perjuicio de tenerlos por notificados de
las sucesivas diligencias a que haya lugar
hasta la finalización del procedimiento.
Lo que se publica por este medio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
59.4 y 61, de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) y la Ley 24/2001, de
27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado
del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, y en cumplimiento de lo
establecido por el artículo 9.1 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del siguiente día 25), por el
que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, sirviendo el presente anuncio de citación, emplazamiento y requerimiento en forma a los interesados que en el mismo se relacionan.
Barcelona, 2 de agosto de 2004.
El Jefe de la Unidad de Recaudación, Eustaquio Rustarazo Pinilla.
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08 04 04 00052386§
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08 04 04 00052386§
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08 04 04 00052487§
08 04 04 00052588§
08 04 04 00052790§
08 04 04 00053400§
08 04 04 00054006§
08 04 04 00054410§
08 04 04 00054814§
08 04 04 00054915§
08 04 04 00055016§
08 04 04 00055117§
08 04 04 00055218§
08 04 04 00055723§
08 04 04 00055925§
08 04 04 00056531§
08 04 04 00057440§
08 04 04 00058046§
08 04 04 00058147§
08 04 04 00058349§
08 04 04 00058450§
08 04 04 00058450§
08 04 04 00058652§
08 04 04 00058652§
08 04 04 00058753§
08 04 04 00058854§
08 04 04 00059056§
08 04 04 00059056§
08 04 04 00059157§
08 04 04 00059157§
08 04 04 00059561§
08 04 04 00059965§
08 04 04 00059965§
08 04 04 00060470§
08 04 04 00061177§
08 04 04 00061480§
08 04 04 00061581§
08 04 04 00061884§
08 04 04 00062187§
08 04 04 00062288§
08 04 04 00063201§
08 04 04 00063908§
08 04 04 00064211§
08 04 04 00064413§
08 04 04 00064615§
08 04 04 00065625§
08 04 04 00065726§
08 04 04 00065827§
08 04 04 00065928§
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08 04 93 00366404§
08 04 93 00366404§
08 04 93 00366404§
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08 04 94 00036530§
08 04 94 00218709§
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08 04 97 00054496§
08 04 97 00070765§
08 04 97 00102188§
08 04 97 00102188§
08 04 97 00121891§
08 04 98 00000266§
08 04 98 00071196§
08 04 99 00083553§
08 05 92 00182865§
08 05 96 00087593§
08 25 91 00353567§
08 26 97 00189225§
08 26 97 00189225§
26 03 97 00055939§
INEM 03 90001267§
INEM 03 90002277§
INEM 03 90002580§
INEM 03 90004907§
INEM 03 90005715§
INEM 04 90000789§
INEM 04 90000890§

DE ABADAL DE LACAMBRA JUAN§
DE ABADAL DE LACAMBRA JUAN§
CORRAL MORA RICARDO ENRIQUE§
GARCIA SANCHEZ ANA MARIA§
DIAZ SAEZ EDUARDO§
DIAZ SAEZ EDUARDO§
ALSAMORA DARDER JOSE§
ALSAMORA DARDER JOSE§
VALLDEORIOLA ESTEBAN ANTONIO§
VALLDEORIOLA ESTEBAN ANTONIO§
VALLDEORIOLA ESTEBAN ANTONIO§
VALLDEORIOLA ESTEBAN ANTONIO§
MARTINEZ CASTELLO PEDRO§
CATALA CONTRERAS FRANCESC§
CAMOS VICTORIA FRANCISCO JAVIER§
DOMINGO BOSCH GERARDO§
LLABRES ALIAS ANTONIO§
VERT SOLER CARLA§
MARCOS CAMPOS JOSE§
BAE KIM HYUN OK§
FARIETTA VARELA SANDRA MYRIAM§
TEIXIDO DE MANCHI ADUA MONTSERRAT§
TORTOSA IBA¥EZ BEATRIZ§
MILA BEA JAUME JORDI§
IBAROMAGA S.L.§
CABALLER GIL MARIA DOLORES§
NAN - JUN§
GARCIA SERRALLE MARIA§
BALBOA SEBASTIAN DIANA§
DESE PAN S.L.§
SPARTA CATALONIA S.L.§
SPARTA CATALONIA S.L.§
EUROSOFT PYME S.L.§
EUROSOFT PYME S.L.§
G.S.M. CATALU¥A S.L.§
CALABUIG MATEU ENRIQUE§
EXCELENT DATA S.L.§
EXCELENT DATA S.L.§
GROS CIURANA TOMAS ANGEL§
GROS CIURANA TOMAS ANGEL§
BENAVENTE FUENTES JESUS MANUEL§
MORGADO PIRIS MARIA§
MORGADO PIRIS MARIA§
MANGIAROTTI - FEDERICO§
GARCIA BELLSOLA MARIA§
EL KANDIL CONTROL Y SERVICIOS OBRAS SL§
MUNTANER UBEDA SARA§
MARIN GARCIA MARIA PILAR§
REYES LOPEZ FRANCISCO§
MIQUEL GRASES JOSE§
BASART ARRAUT JORGE§
CORTES MOLINA PATRICIA§
LOPEZ ESCRIBA SILVIA§
CORRAL SORIANO PAULINO§
MEZZACAPPA - DANIEL ALBERTO§
CAMUÑAS RAMIREZ JUANA§
HARO MARTINEZ FRANCISCO JA§
DIEZ TORRES JORGE§
GIL DE AVALLE MADALENO ANA MARIA§
GARCIA CAMPOS MARIA DOLORES§
HERNANDEZ ORIOLA JOSEFA§
DOLORES CRUZ MARNE CABEZAS§
JOSE LUIS MARNE CABEZAS§
M JESUS MARNE CABEZAS§
LUCAS MANUEL MARNE CABEZAS§
IGLESIAS MACIAS JOSE§
MONTER GARRIDO ENRIQUE§
TITO EVANGELISTA DICK TEDDY§
ARCOS FERNANDEZ MONTSERRAT§
BALBUENA GARCIA JULIA§
OLLER MATEU JOSE§
FUENTES NADAL FRANCISCA§
FUENTES NADAL FRANCISCA§
NOGAL ESPAÑOL VICTOR§
BURGUEÑO SOTELO DIONISIO§
NOGUES SONADELLES JORGE§
RODRIGUEZ GOMEZ TORIBIO§
CIPRES TOLOSANA MIGUEL§
ALCAÑIZ FERNANDEZ ANTONIO§
DURAN CLAVERO MARIA ANGELES§
MORALES SEMITIER CARLOS§
MORALES SEMITIER CARLOS§
COLOME RODRIGUEZ PEDRO ANGEL§
MARCO GIMENEZ MARIA VICTORIA§
FONT GOMEZ MARC§
VALLS VALLS ROSA MARIA§
FERNANDEZ MORERA JUAN§
MIR ALBERTI ANTONIO§
PEREZ FERNANDEZ JORDI JUAN§
MESTRES GABARRO PILAR§
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Administració Central
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/08, de Eixample Esquerra
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE REQUERIMIENTO DE BIENES
(TVA-218)
El Recaudador Ejecutivo de la Seguridad
Social de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 08/08, de Eixample Esquerra de Barcelona,
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra los deudores que se dirán, se ha procedido a remitir las notificaciones del siguiente
tenor literal:
«Requerimiento de bienes (TVA-218): En
el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor de referencia, por
deudas a la Seguridad Social, debidamente
notificadas en tiempo y forma, y cuya cuantía
corresponde al Principal de la deuda, Recargo de apremio, y Total deuda que se dirá.
Y una vez transcurrido el plazo señalado
para el ingreso voluntario de la totalidad de
las cantidades adeudadas, sin haberse verificado el abono de las mismas, se ha procedido a dictar la correspondiente providencia de
embargo por la que se ordena la traba de bienes y derechos en cantidad suficiente para
cubrir el importe del crédito perseguido, el
recargo, intereses en su caso y las costas que
legalmente le sean exigibles. A tales efectos y

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1.637/1.995, de 6 de octubre (Boletín Oficial
del Estado del día 24) se le requiere para que
efectúe manifestación sobre sus bienes y
derechos, con la precisión necesaria para
garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostentan
derechos de cualquier naturaleza sobre tales
bienes y, de estar sujetos a otro procedimiento de apremio, concretar los extremos de éste
que puedan interesar al procedimiento administrativo de embargo. En el caso de que los
bienes estuvieren trabados con cargas reales,
estará obligado a manifestar el importe del
crédito garantizado y, en su caso, la parte
pendiente de pago en esa fecha.
Asimismo se le hace constar que si incumple con el deber de manifestación de sus bienes, a que se refiere el artículo 118 del citado
Reglamento General de Recaudación en relación con bienes y derechos no señalados por
el deudor, no podrá estimarse como causa de
impugnación del procedimiento de apremio
la preterición o alteración del orden de prelación a observar en el embargo de los mismos.
En el supuesto de no realizar manifestación sobre bienes y derechos para garantizar
responsabilidades, deberá verificar el pago
de la deuda en el plazo de cuarenta y ocho
horas mediante ingreso en la cuenta restringida de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
cuyos datos son: Entidad: Banco Santander
Central Hispano; Titular: Tes. Gral. Seg.
Social-URE 08/08; Núm. Cta.: 0049-

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL§

CCC/NAF§

RÉGIMEN§

EXPEDIENTE§

ALFRID - JUNG§
BARCELO ENSESA JOSE MARIA§
BERNAT CASANOVAS MARIA DOL§
BONIQUET PEÑA JOSE§
CLARAMUNT TORRUELLA JUAN§
CLINICA GRIMALDOS, S.L.§
CLUA SOBA JOSE§
CONMOVILE, S.L.§
E.C.C. METALES, S.A.§
FILIOL, S.L.§
FRANCO DELGADO ANGELA AZU§
FREIRE ORTIZ MANUEL JESUS§
FUSCO - GIUSEPPE§
GENERAL DE RECERCA I INFORM§
GRAU LAMIEL ANA MARIA§
HERNANDEZ MORANT AGUSTIN§
HERVAS ALCOCERT TOMAS§

08137585432§
0300079162542§
080487892343§
080910925814§
080366605260§
08135311487§
080524080720§
08131777556§
08038862767§
08112944604§
081143172651§
080489509819§
0801035743648§
08118836241§
080489915300§
080421945578§
080167569142§

GENERAL§
AUTONOMOS§
AUTONOMOS§
AUTONOMOS§
AUTONOMOS§
GENERAL§
AUTONOMOS§
GENERAL§
GENERAL§
GENERAL§
EMP. HOGAR§
AUTONOMOS§
AUTONOMOS§
GENERAL§
AUTONOMOS§
AUTONOMOS§
AUTONOMOS§

08080400034437§
08080400034134§
08080400034033§
08080100081438§
08080200054385§
08080400056867§
08080400000687§
08080300179910§
08080300200118§
08080400039487§
08080300226285§
08080400042925§
08080100173788§
08080300244877§
08080400060911§
08080300167681§
08080300214363§

TOTAL#
169,43#
848,97#
848,97#
2.281,53#
280,09#
311,88#
1.206,18#
7.424,30#
1.963,44#
59,59#
301,73#
179,15#
5.914,12#
11.733,44#
282,99#
246,65#
1.589,94#

1806.96.2711849730.»
Lo que se notifica para su conocimiento y
efectos, por medio del presente edicto, a los
deudores afectados, al resultar éstos en paradero desconocido al ser negativas las notificaciones remitidas por correo certificado con
acuse de recibo a los domicilios que figuran
en los títulos ejecutivos, en la conformidad
con lo establecido en los artículos 56 a 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Al propio tiempo se les requiere para que
comparezcan en sus respectivos expedientes,
en el plazo de ocho días, a contar del
siguiente a la publicación del presente edicto
en la Concejalía del Distrito correspondiente
a su último domicilio conocido y en el BUTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA , por sí o por
medio de representante, a fin y efecto de
designar nuevo domicilio donde cursar las
notificaciones que se produzcan en los expedientes, con la advertencia de que en caso de
incomparecencia serán declarados en
rebeldía y se les tendrá por notificados de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación del procedimiento, sin
perjuicio del derecho que les asiste a comparecer. Las oficinas de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva donde pueden realizar la
comparecencia se hallan sitas en la calle Balmes, 22, 4º-5ª, de Barcelona.
Barcelona, 30 de julio de 2004.
El Recaudador ejecutivo, Eugenio Arana
Ramos.
LA RELACIÓN DE DEUDORES AFECTADOS ES LA
SIGUIENTE:

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL§

CCC/NAF§

RÉGIMEN§

EXPEDIENTE§

HIDALGO TORT ALBERT§
IQBAL NASIR§
MADIROLAS MARTINEZ GUIDO§
MARTIN GALVER LUIS§
MARTINEZ MURCIA JUAN§
MORENO HERREROS M.VICTORIA§
MUÑOZ SOLER JOSE ANTONIO§
NORAN ALONSO CELIA JOSEFINA§
PEREZ BARROSO JOSE LUIS§
PICALLO GARCIA ALFREDO§
RIBALTA SANTAMAS JORDI§
SERRA FATJO MONTSERRAT§
SERVICIOS INSTAL. MEDIO AMBI§
SINCLAIR POPE RICHARD§
VIZCAINO RAMO GREGORIO§
ZULETA MORA MANUEL§

081064027422§
501023652288§
081053207676§
080372015133§
08140018112§
080421046209§
290041588014§
351024884036§
080288253411§
080429427110§
080487849604§
431002858537§
08128010219§
081139448053§
280172680606§
080287359492§

AUTONOMOS§
AGRACIO§
AUTONOMOS§
AUTONOMO§
GENERAL§
AUTONOMOS§
AUTONOMOS§
GRAL. - INEM§
AUTONOMOS§
AUTONOMOS§
AUTONOMOS§
AUTONOMOS§
GENERAL§
AUTONOMOS§
AUTONOMOS§
AUTONOMOS§

08080400035043§
08080400042218§
08080400027262§
08080400049086§
08080300256803§
08080400040804§
08080300173038§
08080390002011§
08080300177684§
08080400049187§
08080300228612§
08080400021909§
08080100089623§
08050300258871§
08080000065041§
08080400053837§

TOTAL#
251,54#
167,48#
529,98#
534,87#
3.321,44#
503,08#
3.662,34#
338,12#
1.740,52#
593,82#
233,06#
848,97#
328,19#
251,54#
13.370,68#
565,98#

062004004584
A
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Administració Central, Administració Local
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 25,
de Cerdanyola del Vallès
EDICTO DE COMUNICACIÓN
DE CONCESIÓN DE APLAZAMIENTO
DE CUOTAS
Por esta Administración núm. 25, de Cerdanyola del Vallès, de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social se procede a comunicar la concesión
al sujeto responsable reseñado, de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y
siguientes del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio,
(Boletín Oficial del Estado de 25 de junio), el
aplazamiento de las cuotas/cuotas empresariales de la Seguridad Social y de las que se
refieren a Desempleo, Fondo de Garantía
Salarial y Formación Profesional, exceptuadas las correspondientes a Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y las relativas a las aportaciones de los trabajadores.
Al objeto de dar cumplimiento a las condiciones establecidas, en el plazo de diez días,
contados a partir de la publicación de este
edicto, deberá ponerse en contacto con esta
Dirección Provincial o Administración de la
Seguridad Social.
Se publica el presente en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el apartado cuarto del Artículo 59 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado 27-11-92).
Transcurrido el plazo mencionado sin personarse en esta Administración, se procederá
a dejar sin efecto la petición de aplazamiento.
Sujeto obligado, Ramón Morillo Fernández;
N.A.F., 081076980558; Expte., A-08/2504/137-E; población, Barberà del Vallès.
Cerdanyola del Vallès, 2 de agosto de
2004.
El Director de la Administración, Antonio
Iglesias Ferreiro.
062004004586
A

MINISTERI DADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Oficina de Extranjeros
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 en concordancia con el 61 y 71
de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se
cita y emplaza a las personas que a continuación se relacionan, para que comparezcan en
la Oficina de Extranjeros de Barcelona, sita
en Av. Marqués de Argentera, 4 (Exenciones
de Visado, 1ª planta, puerta B, de lunes a
jueves de 14:00 a 17:30 h.), a fin de que examinen los expedientes de solicitud de Exención de Visado obrantes en este Centro y
puedan alegar lo que consideren procedente,
y aportar la documentación requerida, apercibiéndoles expresamente de que, si así no lo
hicieran en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
del presente edicto, se le podrá entender
decaído en su derecho al trámite o, en su
caso, desistido de su petición previa resolución que tendrá que ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 del precitado
texto legal.
Son 13 los expedientes relacionados,
comenzando con ALISON HIPATIA VASQUEZ
PALACIOS y acabando con HANNA HALA.
Barcelona, 18 de junio de 2004.
El Subdelegado del Gobierno, o., la Jefa de
Servicio de la Oficina de Extranjeros, Elena
Nieto Delgado.
NOMBRE Y APELLIDOS§

NÚM. EXPEDIENTE#

ALISON HIPATIA VASQUEZ PALACIOS§
JOSE GERVASIO FLORES MOREIRA§
ROCIO DEL PILAR PUENTE IZA§
JOSE LENIN REYES HIDALGO§
PATRICIA PEREZ YULE§
CESAR RODRIGO ARIAS SALAZAR§
JOSE JULIO CARAPAZ GRANDA§
ANIBAL WLADIMIR MANZANO QUIROGA§
SVITLANA DENDEBERIA§
DANIEL BRUNO TORRES§
ANITA MERCEDES ARIAS COELLO§
MAHAMMAD AFTAB HUSSAIN§
HANNA HALA§

080020030069115#
080020030072020#
080020030098259#
080020030098448#
080020030105863#
080020030106198#
080020030184235#
080020030187694#
080020030190792#
080020030191815#
080020030193864#
080020030195510#
080020030197867#

062004004502
A

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Organisme de Gestió Tributària
ANUNCI
Dacord amb allò previst en els articles 40
i 41 del Reglament orgànic i funcional de
lOrganisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, es fa públic el calendari
fiscal de lexercici 2004 dels Ajuntaments,
que tenen delegades funcions de gestió i
recaptació tributària en aquest Organisme,
amb els següents extrems:
A) CALENDARI FISCAL
Es publica el present anunci per:
PERÍODE DE
EXERCICI§ COBRAMENT#

CONCEPTE§

AJUNTAMENT: OLESA DE MONTSERRAT§
§
LLOC DE PAGAMENT: PL DE LES FONTS, 3 §
(OLESA DE MONTSERRAT)§
TAXA ESCOLA DE MUSICA§
§
(MATRÍCULA CURS 2004/2005)§
2004§

#

AJUNTAMENT: VECIANA§
LLOC DE PAGAMENT: C/. SANT CARLES
43-45 (08700) IGUALADA§
TAXA SUBMINISTRAMENT DAIGUA 2N
TRIMESTRE§
TAXA SUBMINISTRAMENT DAIGUA 3R
TRIMESTRE§

#

§
§

2004§
2004§

#
#
15/09/2004 AL
15/112004#
#
05/08/2004 AL
05/10/2004#
05/11/2004 AL
05/01/2005#

B) EXPOSICIÓ PÚBLICA DE PADRONS
En compliment del que estableix larticle
16 de lOrdenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, el calendari fiscal es publica en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, en el tauler dedictes dels serveis centrals i de la unitat perifèrica de
lORGT, a més del tauler dedictes de lAjuntament corresponent.
El termini dexposició pública dels
padrons serà dun mes, a comptar des de
quinze dies abans diniciar-se els respectius
períodes de cobrament. Aquesta exposició es
realitzarà per mitjans informatitzats garantint
laccés a la informació continguda als
padrons en els termes previstos a larticle 17
de la citada Ordenança general.
Contra lexposició pública dels padrons i
de les liquidacions que porten incorporades,
es podrà interposar recurs de reposició
davant del Gerent de lORGT, previ al contenciós administratiu, en el termini dun mes
a comptar des del dia següent al de finalització del període dexposició pública dels
corresponents padrons.
C) ANUNCI DE COBRAMENT
En compliment del que disposa larticle 88
del Reglament general de recaptació, el present anunci té la funció de donar publicitat a
lanunci de cobrament al que fa referència
aquest precepte.
Perquè es compleixi aquesta finalitat es fa
constar també els extrems següents:
1) Termini dingrés: Lindicat per a cada
municipi en lapartat A daquest anunci.
2) Mitjans de pagament:
- A loficina de lORGT mitjançant targeta
de crèdit o Taló a favor de lORGT.
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Administració Local

- A la entitat col·laboradora mitjançant
metàl·lic o càrrec a compte.
3) Llocs de pagament:
- A qualsevol de les oficines que lOrganisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona té en els diferents municipis de la
província, el domicili de les quals sindica en
aquest anunci, i amb el mitjans de pagament
descrits.
- A qualsevol de les entitats col·laboradores de lORGT que es descriuen, mitjançant
el document cobratori que els hi serà facilitat
a qualsevol oficina de lORGT, i amb els mitjans de pagament descrits.
Entitats col·laboradores:
- Caixa Catalunya.
- La Caixa - Servicaixa.
- Caixa Laietana.
- Caixa Manlleu.
- Caixa Manresa.
- Caixa Penedès.
- Caixa Sabadell.
- Caixa Terrassa.
- Caja Madrid.
- Banc Sabadell.
- Banco Popular.
- Banco Bilbao Vizcaya - BBVA.
- Banesto.
- Banco Santander Central Hispano.
- Bankinter.
El pagament es pot efectuar en horari doficina en els llocs assenyalats en la relació
annexa al present anunci per a cada municipi, de dilluns a divendres de 8.30 h. a 14 h.
4) Transcorreguts els terminis assenyalats
com a períodes de pagament voluntari, els
deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec del període
executiu, els interessos de demora i les costes
que es produeixin, de conformitat amb allò
establert a larticle 28 i 161 de la Llei general
tributària.
Barcelona, 26 de juliol de 2004.
La Gerent, Àngela Acín i Ferrer.
022004016137
A

ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA

Núm. recurs: 320/2004
Demandant: Sociedad Anónima Distribuidora de Ediciones
4. Jutjat: Contenciós Administratiu núm.5 de
Entitat Metropolitana de Serveis
Barcelona
Hidràulics i Tractament de Residus
Núm. recurs: 318/2004
Demandant: Iberdock, S.L.
ANUNCI
5. Jutjat: Contenciós Administratiu núm.5 de
Barcelona
La Comissió de Govern de lEntitat MetroNúm. recurs: 332/2004
politana de Serveis Hidràulics i Tractament
Demandant: Kverneland Group, S.A.
de Residus, en data 22/07/04 ha acordat:
6. Jutjat: Contenciós Administratiu núm.9 de
Aprovar, a lempara del que estableix el
Barcelona
Reglament General del Servei Metropolità
Núm. recurs: 334/2004
dAbastament dAigua i dacord amb la proDemandant: FMC Foret, S.A.
posta formulada per SOREA, Sociedad Regio7. Jutjat: Contenciós Administratiu núm.6 de
nal de Abastecimiento de Agua, S.A., els
Barcelona
preus dels productes aliens a la venda daiNúm. recurs: 334/2004
gua per al municipi de Ripollet, i fixar el seu
Demandant: Viorbi, S.A.
import com segueix:
8. Jutjat: Contenciós Administratiu núm.8 de
CONSERVACIÓ DE COMPTADORS I ESCOMESES
Barcelona
Núm. recurs: 331/2004
Diàmetre de comptador§
EUR/mes#
Demandant: Vidriera Rovira, S.L.
Fins a 13 mm.§
0,44#
9. Jutjat: Contenciós Administratiu núm.4 de
De 15 mm.§
0,53#
Barcelona
De 20 mm.§
0,79#
Núm. recurs: 315/2004
De 25 mm.§
1,03#
Demandant: Cromogenia Units, S.A.
De 30 mm.§
1,37#
10. Jutjat: Contenciós Administratiu núm.3 de
De 40 mm.§
2,05#
Barcelona
De 50 mm.§
5,61#
Núm. recurs: 346/2004
De 65 mm.§
6,33#
Demandant: Intertir, S.L.
De 80×20 mm.§
7,06#
11. Jutjat: Contenciós Administratiu núm.4 de
Els preus fixats en aquest acord entraran
Barcelona
en vigor a partir de lendemà de la seva
Núm. recurs: 342/2004
publicació i seran daplicació en tant que no
Demandant: Transportes y Navegación
sigui aprovada la seva modificació.
Ramirez Hermanos, S.A.
Notificar el present Acord a lAjuntament
Donant compliment al que sha acordat
de Ripollet i a SOREA, Sociedad Regional de
pels esmentats Jutjats i el que disposa larticle
Abastecimiento de Aguas, S.A.
49 de la Llei reguladora de la jurisdicció conPublicar el present Acord en el BUTLLETÍ
tenciosa administrativa, en relació amb lartiOFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
cle 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
Barcelona, 23 de juliol de 2004.
públiques i del procediment administratiu
El Secretari General, Josep Ma. Alabern i
comú, es fa públic a lefecte que serveixi de
Carné.
notificació als possibles interessats, perquè
022004015947
puguin comparèixer en el termini de nou dies
A
als esmentats recursos.
Barcelona, 23 de juliol de 2004.
El Secretari general, acctal., Sebastià Grau
i Àvila.
Entitat Metropolitana del Transport

EDICTE
LEntitat Metropolitana del Transport, mitjançant aquest Edicte, fa saber que shan
interposat els següents recursos contenciosos
administratius contra liquidacions individuals
del recàrrec del transport de lexercici 2004,
en que en forma indirecta simpugna lOrdenança Fiscal reguladora:
1. Jutjat: Contenciós Administratiu núm.8 de
Barcelona
Núm. recurs: 234/2004
Demandant: Autoterminal, S.A.
2. Jutjat: Contenciós Administratiu núm.9 de
Barcelona
Núm. recurs: 280/2004
Demandant: Decal España, S.A.
3. Jutjat: Contenciós Administratiu núm.6 de
Barcelona

022004015895
A
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Administració Local
CONSELLS COMARCALS
Garraf
ANUNCI
El Ple del Consell Comarcal del Garraf
reunit en sessió ordinària de 15 de juliol de
2004, va aprovar, entre daltres, lacord relatiu a la delegació de competències del Ple al
president del Consell, Sr. Josep Antoni Blanco, el text literal del qual és el següent:
Atès que larticle 23.1.b) de la Llei
7/1985 de 2 dabril, reguladora de les bases
de règim local, parcialment modificada per la
Llei 11/1999, de 21 dabril, en relació amb
larticle 54.2 del Decret legislatiu 2/2003 de
28 dabril, de text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, així com larticle 114 del Reglament dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals,
preveuen la possibilitat legal que el Ple, mitjançant el quòrum de la majoria absoluta del
nombre dintegrants daquesta Corporació,
delegui determinades competències en la
Presidència;
Atesa la necessitat de donar una major agilitat, eficàcia i celeritat administrativa a determinats expedients,
Es proposa al Ple del Consell Comarcal del
Garraf ladopció dels següents:
Acords
Primer. - Delegar a favor del President del
CCG les següents atribucions:
1) En matèria de personal:
a) Determinar en el pressupost la quantitat
global destinada a lassignació del complement de productivitat i de les gratificacions.
b) Encarregar mitjançant conveni la selecció i la formació del personal propi de lEscola dAdministració Pública de Catalunya.
c) Autoritzar lexercici dactivitats de
recerca de caràcter no permanent o dassessorament per a supòsits concrets.
d) Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds
sobre compatibilitat.
e) Determinar els llocs de treball de
comandament o despecial responsabilitat
per accedir als quals sigui condició indispensable la superació de cursos de formació
concertats amb lEscola dAdministració
Pública de Catalunya o amb altres institucions.
f) Aprovar les bases que han de regir els
procediments de selecció de personal (en els
casos en que la necessitat daprovar-les i la
convocatòria del Ple no siguin coincidents en
el temps)
2) En matèria de defensa jurídica:
a) Lexercici de els accions administratives
o judicials, tant quan el Consell Comarcal
actuï com a part demandant o com a part
demandada, sempre que sinterposi contra

actes o acords adoptats pel ple dins de les
seves competències, o per la Comissió de
Govern per delegació del Ple, a excepció
dels acords sobre conflicte de competències,
que es reserven al Ple tota vegada que requereixen per la seva aprovació el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, dacord amb la seva
legislació específica.
b) Ladopció dacords necessaris, si sescau, per lexecució de les resolucions administratives o judicials de qualsevol índole que
recaiguin, així com donar-se per assabentada
dels autos, providències, arxius, i sentències,
de qualsevol naturalesa.
c) La declaració de lesivitat dels actes
anul·lables del Consell Comarcal, dacord
amb el que disposa larticle 103, de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, en la seva
redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
d) Lacord destendre, en matèria tributària
i de personal, els efectes duna sentència en
ferm que hagués reconegut una situació jurídica individual a favor duna o més persones,
quan es donin els supòsits de larticle 110 de
la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció contenciós-adiministrativa.
Queden exclosos daquesta delegació els
acords que fan referència als actes dassentiment, desistiment, conciliació, i actes de
transaccions judicials o extrajudicials, en els
supòsit dinterposició de recursos contenciós
administratius, en al forma regulada en els
articles 74 i següents de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, la competència de la
qual correspon al Ple, amb el quòrum de
majoria absoluta del nombre legal del membres a lempara del que disposa larticle 214
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3) En matèria de foment de locupació:
a) Laprovació dels cursos de formació
ocupacional i dinserció social o professional, excepte quan la seva normativa específica exigeixi laprovació del Ple; així com lacceptació dels esmentats cursos i lacceptació
dels canvis despecialitat dels cursos.
b) Laprovació dels projectes i programes,
amb càrrec de subvencions daltres administracions públiques en matèria de foment de
locupació, i en especial laprovació dels projectes descoles tallers i cases dofici.
c) Laprovació de les llistes de participants
en els programes i projectes docupació anteriorment assenyalats, excepte quan la competència estigui atribuïda a la Presidència per
la seva regulació especifica.
d) Laprovació dels convenis de col·laboració o cooperació, en matèries relacionades
directament amb el foment docupació, sempre que la seva durada sigui inferior a un
any.

4) En matèria de subvencions:
a) La sol·licitud de subvencions, ja sigui a
organismes públics com privats, excepte
quan la seva legislació específica expressament exigeixi la seva autorització plenària.
b) La concessió de subvencions corrents
que no tinguin caràcter nominatiu en el Pressupost, dins de les quanties que cada any es
fixin dins de les bases dexecució, i dacord
amb el Reglament de Subvencions de lentitat.
5) En matèria de certificacions dobres:
a) Laprovació de tot tipus de certificacions
dobres.
Segon. - Els actes dictats en exercici de les
atribucions anteriorment assenyalades sentenen dictats pel Ple, dacord amb el que disposa larticle 13.4 de la Llei 30/1992, en la
seva redacció donada en la Llei 4/1999 i els
mateixos posen fi a la via administrativa, de
conformitat amb el que disposen els articles
52.2.b) de la llei 7/1985, de 2 dabril i 172.2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 dabril,
pel qual saprova el Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.
Tercer. - En totes les resolucions que es
dictin de les competències delegades, expressament sha de fer constar el número i data
de lacord del Ple de delegació de competències; de conformitat amb larticle 13.4 de la
Llei 30/1992, en la seva redacció donada per
la Llei 4/1999.
Quart. - Les competències anteriorment
assenyalades en cap cas podran ser delegades a favor de terceres persones i seran exercides per lòrgan delegat, tot això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment,
sotmetre a la consideració i resolució del Ple,
amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades.
Cinquè. - Aquest acord entrarà en vigor el
mateix dia de la seva aprovació i tindrà plens
efectes jurídics. No obstant, el Ple es reserva
la possibilitat legal de revocar les competències delegades en qualsevol moment, seguint
els mateixos tràmits i requisits que per la seva
delegació.
Sisè. - Publicar aquest resolució en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en el Tauler
danuncis, en compliment del que disposa
larticle 44 del Real Decret 2568/86, de 28
de novembre, pel qual saprova el reglament
dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals.
Vilanova i la Geltrú, 2 de juliol de 2004
El que es fa públic dacord amb allò que
disposa el punt sisè dels transcrit acord.
Vilanova i la Geltrú, 16 de juliol de 2004.
El President, Josep Antoni Blanco i Abad.
022004015910
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Maresme
EDICTE
Havent-se aprovat inicialment per acord
plenari del Consell Comarcal del Maresme,
en sessió ordinària de data 16 de març de
2004, la modificació del Reglament regulador dabocaments daigües residuals de la
comarca del Maresme, lexpedient corresponent es va sotmetre a informació pública
durant el termini de trenta dies, mitjançant
inserció dun edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA P ROVÍNCIA núm. 77 de 30 de març de
2004, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 4103 de 31 de març de 2004
i en el Tauler danuncis de la Corporació.
Havent transcorregut el termini dexposició
pública, mitjançant acord adoptat en la sessió plenària ordinària de 20 de juliol de 2004
shan resolt les al·legacions presentades, quedant aprovada definitivament la modificació
del Reglament regulador dabocaments
daigües residuals de la comarca del Maresme. Per la qual cosa es fa públic el text íntegre del Reglament, que incorpora les modificacions operades, a efectes de la seva entrada en vigor.
REGLAMENT REGULADOR
DABOCAMENTS DAIGÜES RESIDUALS A
LA COMARCA DEL MARESME
ÍNDEX
Capítol I: objecte i àmbit
Capítol II: instruccions dús i descomesa a
la xarxa de clavegueram i als col·lectors
Capítol III abocaments daigües residuals.
Capítol IV: prohibicions i limitacions.
Capítol V: inspecció i control.
Capítol VI: infraccions i sancions
Disposicions transitòries
Disposició addicional
Disposició derogatòria
Disposició final
Annex I: càlcul de la indemnització dacord amb la metodologia del cànon de laigua.
Annex II: import de la multa
Annex III: mètodes analítics i condicions
de preservació de mostres
Annex IV: definicions
CAPÍTOL I
OBJECTE

I ÀMBIT

Article 1
Objecte
Aquest reglament té per objecte fixar les
normes aplicables en matèria dabocaments
daigües residuals per a la utilització directa
o indirecta de la xarxa de col·lectors, i xarxa
de clavegueram, plantes depuradores i instal·lacions complementàries dels sistemes de
sanejament gestionats pel Consell Comarcal
del Maresme, així com establir el règim sancionador; tot això en desplegament i execució dallò que es disposa en el Decret
130/2003, de 13 de maig, pel qual saprova
el Reglament dels serveis públics de saneja-

ment i sense perjudici de les competències
dels Ajuntaments en relació a les xarxes de
clavegueram de titularitat municipal.
Article 2
Àmbit
Aquest Reglament és daplicació en làmbit dels termes municipals que integren la
comarca del Maresme i que aboquin les
aigües residuals a la xarxa de sanejament en
alta gestionada pel Consell Comarcal del
Maresme.
El Consell Comarcal del Maresme exercirà
les competències dautorització i control que
preveu aquest Reglament, sense perjudici de
les competències i obligacions pròpies dels
municipis pel que fa a la conservació, al
manteniment i a la regulació de les xarxes de
clavegueram de les que són titulars.
Article 3
Comunicació entre els municipis i el Consell
Comarcal
Qualsevol actuació que es realitzi entre les
xarxes municipals de sanejament i les xarxes
de sanejament en alta, es comunicarà entre
ambdues parts, Ajuntament i Consell Comarcal, atès el seu grau dinterconnexió.
CAPÍTOL II
INSTRUCCIONS DÚS

I DESCOMESA A LA XARXA DE
CLAVEGUERAM I ALS COL·LECTORS

Article 4
Ús del clavegueram
4.1. Per a la connexió dun usuari al sistema públic de sanejament, cal que la xarxa
estigui en servei i que lefluent compleixi les
condicions que sestableixen en aquest
Reglament.
4.2. La connexió de les xarxes privades
amb les xarxes locals municipals o amb les
xarxes en alta gestionades pel Consell
Comarcal del Maresme es realitzarà en la
forma que determinin les normes pròpies de
cada municipi o aquest Reglament, respectivament, dacord amb el que sestableix en
larticle 10 daquest Reglament.
Article 5
Establiments amb xarxa pública devacuació
davant la façana
5.1. Tots els establiments davant la façana
dels quals existeixi xarxa pública devacuació
daigües residuals tenen obligació de connectar-hi els seus abocaments de conformitat
amb les disposicions daquest Reglament.
5.2. En les zones on la xarxa pública devacuació daigües residuals sigui de tipus
separatiu està totalment prohibida la connexió de baixants o qualsevol altre conducte
daigües pluvials a la xarxa daigües residuals.
Article 6
Establiments sense xarxa pública devacuació
davant la façana
6.1. Quan no existeixi clavegueram davant
de la façana, però sí a una distància inferior a

100 m mesurats des del punt més proper al
clavegueram i en línia amb els vials afectats,
el propietari haurà de conduir les seves
aigües residuals al clavegueram mitjançant la
construcció dun clavegueró, el qual podrà
sol·licitar-se i construir-se mancomunadament per tots els propietaris de finques situades en el mateix tram, dacord amb les directrius de lajuntament corresponent.
6.2. Si la distància de la finca al clavegueram, mesurada tal com sha especificat en
lapartat anterior, és superior als 100 m., per
autoritzar ledificació i/o lús industrial del
solar, caldrà exigir que el propietari, prèviament o simultàniament a la petició de llicència dedificació o dús, presenti un projecte
de desguàs, el qual haurà désser aprovat per
ladministració competent.
Article 7
Establiments en zones aïllades sense
clavegueram
Els establiments tant dhabitatges com
industrials, situats en zones on manqui el clavegueram, portaran a terme individualment
la recollida i la depuració de les aigües residuals. Per això en donaran coneixement a
lajuntament respectiu, el qual transmetrà als
Serveis Tècnics del Consell Comarcal, els dispositius i els processos en què es basaran,
mitjançant la presentació de la memòria descriptiva corresponent i els plànols. Laprovació de la instal·lació necessària per poder
ocupar la finca no eximeix de lobligació de
connectar posteriorment a la xarxa general
de clavegueram, quan es construeixi.
Article 8
Establiments ja construïts
Els establiments ja construïts en el moment
de lentrada en vigor daquest Reglament que
tinguin desguàs a cel obert o per mitjà dun
pou negre o fossa sèptica, estan obligats a
enllaçar el desguàs esmentat a la xarxa de
clavegueram, sempre que sigui tècnicament
possible.
Article 9
Escomeses dels establiments industrials i
arquetes de registre
9.1. Les connexions a la xarxa han désser
independents per a cada establiment industrial.
9.2. Tota instal·lació que aboqui aigües
residuals no domèstiques o que necessiti
autorització dabocament segons preveu
aquest Reglament i altra legislació vigent,
haurà dubicar, abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les connexions
de les que disposi, una arqueta de registre
lliure de qualsevol mena dobstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a lobtenció de mostres.
9.3. Larqueta sinstal·larà a lexterior,
sempre que sigui possible. Lestabliment no
podrà tenir cap connexió posterior a larqueta. Les seves dimensions no seran inferiors de
60 per 60 centímetres de superfície i duna
fondària per sota del nivell inferior de la
canonada de desguàs, encara que a criteri
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dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal
podran acceptar-se altres configuracions si
les circumstàncies ho justifiquen.
9.4. Els titulars dels establiments industrials tenen el deure de facilitar al Consell
Comarcal del Maresme qualsevol documentació tècnica referent a les característiques i
situació de les arquetes de registre previ
requeriment a lefecte.
9.5. Els establiments hauran dunificar
sempre que sigui tècnicament possible els
abocaments generats pels processos productius i, alhora, respectaran les xarxes separatives de tal manera que no podran abocar les
aigües pluvials en la xarxa interna de les
aigües residuals i viceversa. Per a un mateix
establiment i en la mesura que així sigui possible existirà un únic punt dabocament.
9.6. Larqueta haurà de disposar dun element aforador, dacord amb el que estableix
lannex 3 del Decret legislatiu 3/2003, de 4
de novembre, pel qual saprova el text refós
de la legislació en matèria daigües de Catalunya, amb un registre totalitzador per a la
determinació exacta del cabal abocat. Si els
volums daigua consumida i els volums daigua abocada són aproximadament els mateixos, i els cabals abocats no són superiors a
25 m3/dia, la mesura de la lectura del cabal
daigua per abastament podrà ésser utilitzada
com aforament del cabal abocat quan el
permís dabocament així ho estableixi.
9.7. Els canals amb totalitzadors que permetin el mesurament i el control de manera
acumulada dels canals abocats han de complir les normes ISO 1438 (1980) i 4359
(1983) i estar instal·lats segons el que aquestes disposin. En cas que no es compleixin
aquestes normes, caldrà disposar de la documentació que descrigui la fórmula aplicable
al canal instal·lat i les condicions dutilització. En tot cas, shaurà de disposar dels certificats de calibratge i dinstal·lació correcta
del canal emesos per la casa fabricant i per la
casa instal·ladora respectivament, o bé per
un organisme oficial.
9.8. Per a la realització de les obres caldrà
obtenir, amb caràcter previ, els permisos,
llicències municipals i demés autoritzacions
previstes a la legislació urbanística i de règim
local.
Article 10
Condicions de la connexió
10.1. La connexió al sistema públic de
sanejament en baixa o xarxes municipals de
clavegueram es realitzarà en la forma que
determinin les normes pròpies de cada municipi.
10.2. La connexió al sistema públic de
sanejament en alta gestionats pel Consell
Comarcal es realitzarà en la forma següent:
a) Les connexions al sistema públic de
sanejament en alta han de respectar les condicions i característiques tècniques següents:
1) Instal·lació dun sifó general en cada
edifici per tal devitar el pas de gasos i
múrids.
2) Es disposarà obligatòriament duna
canonada de ventilació, sense sifó ni cap tan-

cament, entre lescomesa del clavegueró i el
sifó general de ledifici, a la qual podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals
de recollida estiguin adequadament protegits
per sifons o reixes antimúrids.
b) La documentació tècnica que caldrà
aportar per a sol·licitar la connexió al sistema
públic de sanejament en alta serà la següent:
1) Plànol de la xarxa de desguàs interior
de ledifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament
els sifons generals i la ventilació aèria.
2) Descripció de les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs correcte,
amb especificacions del material, diàmetre i
pendent longitudinal.
10.3. Les obres descomesa al sistema de
sanejament estan subjectes a les prescripcions de la normativa urbanística.
10.4. Totes les despeses derivades de les
actuacions de connexió al sistema, així com
les de conservació i manteniment seran a
càrrec de la persona interessada.
10.5. La connexió i labocament a les xarxes generals de col·lectors o a les estacions
depuradores sefectuarà dacord amb els condicionats fixats pel Consell en el permís de
labocament corresponent i tot respectant els
límits i prohibicions establerts pel capítol IV
daquest Reglament.
Article 11
Conservació i manteniment
11.1. La conservació i el manteniment de
la xarxa de clavegueram municipal serà a
càrrec dels ajuntaments respectius.
11.2. La conservació i el manteniment de
les xarxes privades anirà a càrrec de la persona o persones, naturals o jurídiques, que les
utilitzin.
11.3. Les connexions a les xarxes públiques seran responsabilitat dels seus propietaris. Davant de qualsevol anomalia o desperfecte, lajuntament corresponent requerirà als
propietaris perquè en el termini que sassenyali, les reparin o les netegin, a més dimposar la sanció corresponent que hi pugui
haver. En cas dincompliment, lajuntament
podrà procedir a fer les reparacions que calguin a càrrec de linfractor.
11.4. Sense el permís corresponent de lajuntament respectiu cap persona no podrà
efectuar modificacions ni reparacions ni cap
altra manipulació sobre els col·lectors existents.
11.5. El Consell Comarcal del Maresme és
responsable del manteniment i conservació
de les xarxes en alta transferides el seu dia
per lAgència Catalana de lAigua.
CAPÍTOL III
ABOCAMENTS DAIGÜES

RESIDUALS

Article 12
Abocaments daigües residuals
12.1. Tots els habitatges i els establiments,
tant els existents com els de nova creació,
hauran dabocar les aigües residuals a la

xarxa de clavegueram a través de la connexió
corresponent, dacord amb les directrius
constructives específiques de cada municipi.
Els establiments industrials hauran dobtenir
el permís dabocament del Consell Comarcal
quan aboquin directament o indirectament a
xarxes que siguin de la seva competència,
dacord amb allò que disposa larticle 14 daquest Reglament.
12.2. El Consell Comarcal del Maresme
podrà fer obligatòria la instal·lació de sistemes de mesura en continu i de mostreig sistemàtic dels paràmetres que en cada cas sescaiguin, amb transferència diària de les dades
recollides al Consell Comarcal del Maresme,
a aquelles indústries que per dimensió o per
contaminació siguin significatives i que tinguin grans fluctuacions en les característiques
de les seves aigües residuals i en els volums
dabocament.
Article 13
Condicions per a la utilització del sistema
públic de sanejament.
13.1. Tots els abocaments al sistema
públic de sanejament hauran dajustar-se al
règim de prohibicions i limitacions fixats als
articles 28 i 29 del present Reglament, preceptes que seran daplicació general a tots els
usuaris daquest servei amb independència
de la naturalesa de labocament.
13.2. Estan obligats a obtenir el permís
dabocament al sistema públic de sanejament:
a) Tots els usuaris no domèstics, lactivitat
dels quals estigui compresa en les seccions
C, D i E de la classificació catalana dactivitats econòmiques de 1993, aprovada pel
Decret 97/1995, de 21 de febrer.
b) Tots els usuaris, lactivitat dels quals no
estigui compresa a laparta anterior i siguin
considerats potencialment contaminants.
c) Els usuaris lactivitat dels quals generi
abocaments superiors als 6.000 m3/any.
13.3. Lautorització dun abocament al
medi només eximeix la connexió a un sistema públic de sanejament si aquest no existeix o bé si, encara que nhi hagi, és autoritzat per lorganisme de conca perquè és més
beneficiós per al medi.
Article 14
El permís dabocament al sistema
14.1. El Consell Comarcal és lAdministració competent per atorgar el permís dabocament a les xarxes de la seva competència.
14.2. Latorgament daquest permís faculta
als usuaris per realitzar abocaments daigües
residuals als sistemes públics de sanejament
en les condicions que shi estableixin.
14.3. El permís dabocament al sistema
sestableix en aquest Reglament, sens perjudici de les competències municipals en matèria de clavegueram.
14.4. Les persones titulars de les activitats
a què es refereix larticle 13.2 han daportar
la documentació fixada a larticle següent
daquest Reglament per tal dobtenir el
permís dabocament.
14.5. Les persones titulars de les activitats
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hauran de comunicar al Consell Comarcal,
en el termini de 15 dies, els canvis de titularitat per tal que lautorització dabocament
figuri a nom del nou titular.
14.6. Les autoritzacions dabocaments tindran un termini màxim de vigència de 8 anys
renovables successivament, sempre que compleixin les normes de qualitat i objectius
ambientals exigibles en cada moment, en cas
contrari podran ser modificades o revocades
dacord amb allò establert en aquest reglament. Sis mesos abans de finalitzar el termini,
els titulars hauran de presentar la documentació necessària per a la renovació de lautorització dabocament.
14.7. De conformitat amb allò establert a
larticle 18 del Decret 130/2003 de 13 de
Maig, correspondrà al Consell Comarcal del
Maresme elaborar i disposar dun cens dabocaments al sistema públic de sanejament
comarcal on sinscriuran els abocaments sotmesos a permís dabocament, fent-hi constar,
entre daltres, les següents dades i extrems:
a) Nom, adreça, NIF de la persona titular
de lactivitat i Classificació Catalana dActivitats Econòmiques.
b) Dades bàsiques sobre el cabal abastat i
abocat.
c) Situació administrativa dels permisos
dabocament al sistema i condicions específiques imposades.
d) Data dels controls periòdics practicats
pel Consell Comarcal del Maresme, així com
resultats de les inspeccions i de les preses de
mostres i analítiques obtingudes en actuacions administratives de verificació i control.
e) Resolucions administratives dictades en
procediments sancionadors que afectin labocament industrial.
Lelaboració, gestió i actualització permanent del cens correspondrà als Serveis tècnics
del Consell Comarcal del Maresme.
Serà facultat del President del Consell
Comarcal ordenar la pràctica de les corresponents inscripcions al cens dabocaments.
Article 15
Documentació a presentar per a lobtenció
del permís dabocament al sistema o per a la
seva revisió
De conformitat amb allò que es disposa a
larticle 11 i a lannex III del Decret
130/2003, de 13 de maig, pel qual saprova
el Reglament dels serveis públics de sanejament, per a lobtenció del permís dabocament caldrà presentar la següent documentació :
a) Instància formalitzant la sol·licitud, on
constaran les següents dades: nom, domicili
social, adreça de lestabliment, telèfon, districte postal, localitat, NIF, característiques de
lactivitat, cabals daigües residuals a abocar
en m3/any i m3/dia i nom de lEDAR on es
tractaran les aigües residuals.
b) Projecte tècnic que shaurà de presentar
per duplicat i que inclourà :
b.1. Antecedents:
Objecte: obtenció del permís dabocament
o la seva revisió. En aquest darrer cas shaurà
de presentar fotocòpia del permís que es dis-

posi
Característiques de la localització i
emplaçament de lempresa.
Punt de connexió al sistema
b.2. Memòria descriptiva:
Dades de producció: indicació de lactivitat desenvolupada, matèries primeres emprades i productes resultants amb expressió de la
producció en Tm/any. Processos industrials.
Balanç daigües: font abastament, títol concessional, cabal abastat, distribució daquest
en el procés industrial i cabal abocat. Característiques dels efluents: cal indicar per a
cada punt dabocament les característiques
analítiques de les aigües abocades.
b.3. Memòria tècnica de les instal·lacions
de tractament:
Sistemes i unitats de tractament; descripció
del sistema de tractament existent o en projecte amb indicació dels càlculs hidràulics de
dimensionat del sistema de tractament
(volums, temps de retenció etc.); descripció
detallada dels equips instal·lats, potències de
bombament, tipus de material de construcció; mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals i els instruments de control
que es proposin, proposta de seguiment i
control de la qualitat dels efluents abocats,
producció i destinació dels residus.
b.4. Plànols de situació del municipi, escala 1:50.000; de situació general de lestabliment, escala 1:5.000; detall de lestabliment,
escala 1:1.000; la planta i alçat del sistema
de depuració escala 1:100.
b.5. En el cas que les instal·lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers
shaurà dacompanyar lautorització expressa
de la propietat dels esmentats terrenys.
b.6. En el supòsit que lexercici duna activitat comporti la utilització de tancs demmagatzematge soterrats, shaurà de presentar un
estudi davaluació dels efectes mediambientals que inclourà lavaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada,
eventual poder depurador del sòl i del subsòl
i riscos de contaminació. També hi haurà de
constar la proximitat de captacions daigua,
en particular les destinades a abastament o
usos domèstics, així com les precaucions tècniques que sadoptin per evitar la percolació
i infiltració dhidrocarburs.
b.7. El Pla dautoprotecció del sistema dacord amb la legislació sectorial aplicable.
b.8. Totes aquelles altres dades que els
Serveis Tècnics del Consell Comarcal considerin necessàries per a la determinació i
caracterització de labocament.
Article 16
Tramitació del permís dabocament
16.1. Per a la tramitació del permís dabocament serà daplicació el règim establert a
larticle 12 del Decret 130/2003, de 13 de
maig, pel qual saprova el Reglament dels
serveis públics de sanejament i la legislació i
normativa concordant.
16.2. En el cas dactivitats compreses en
làmbit daplicació de la Llei 3/1998, de 27
de febrer de la intervenció integral de lAdministració Ambiental, lobtenció del permís

dabocament se sotmet al règim regulat a la
llei esmentada.
16.3. En cas que les activitats subjectes al
permís dabocament no es trobin compreses
en làmbit daplicació de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, regirà la normativa de procediment administratiu comú.
16.4. Lòrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre les sol·licituds dautorització de connexió i dabocaments en el termini màxim de quatre mesos, a comptar a
partir de lendemà del dia que tingui lloc la
presentació de la sol·licitud en el registre
dentrada al Consell Comarcal del Maresme.
16.5. Transcorregut el termini senyalat en
el paràgraf anterior sense que shagi dictat
resolució expressa, la sol·licitud shaurà dentendre desestimada per silenci administratiu
sense perjudici de lobligació del Consell
Comarcal de resoldre dacord amb el que es
disposa a la Llei 30/92.
Article 17
Contingut del permís dabocament al sistema
17.1. El permís dabocament al sistema ha
dincloure com a mínim el següent contingut:
a) Els límits màxims admissibles de les
característiques de labocament. Per a lestabliment daquests límits shaurà de tenir en
compte lassoliment dels objectius de qualitat
del medi.
b) El cabal mitjà abocat (m3/d) i cabal
màxim abocat (m3/h).
c) Lobligació dinstal·lar en el termini
màxim dun mes a comptar des de la notificació de la resolució una arqueta que permeti laforament i la presa de mostres i que disposi dun element aforador i en el seu cas
dun registre totalitzador amb les característiques establertes en larticle 9 daquest Reglament.
d) El període de proves que no podrà
excedir un any per tal davaluar les incidències de la connexió al normal funcionament
del sistema de sanejament.
e) La durada màxima del permís dabocament.
f) Condicionament de leficàcia del permís
dabocament a lobtenció prèvia de les autoritzacions i llicències ambientals i urbanístiques que siguin preceptives.
g) Altres que estableixi el Consell Comarcal del Maresme en funció dels criteris tècnics de funcionament del sistema de sanejament.
17.2. El permís dabocament al sistema
podrà, a més, establir limitacions, condicions
i garanties pel que fa a :
a) Límits sobre lhorari de labocament.
b) Registres de planta en relació als abocaments.
c) Programes dexecució dinstal·lacions
de depuració.
d) Aforament de cabals.
e) Les obligacions adquirides per lusuari.
f) Dispositius de seguretat per tal de minimitzar els efectes produïts per una situació
demergència, incident o accident.
g) Altres que estableixi el Consell Comarcal del Maresme.
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17.3. El permís dabocament al sistema
podrà establir lobligació de realitzar autocontrols per part del titular de lactivitat, dacord amb lestablert a la Llei 3/1998, de 27
de febrer, de la intervenció integral de lAdministració Ambiental, quan es tracti dactivitats compreses en el seu àmbit daplicació o
bé dusuaris que pel cabal, per la càrrega
contaminant o pel fet de manipular productes
perillosos, comportin un elevat risc dimpacte
sobre el sistema públic de sanejament.
17.4. El permís, de conformitat amb allò
establert a larticle 13.4 del Decret 130/2003,
de 13 de maig, pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats a larticle
29 daquest Reglament en el cas que saprovi
un programa que garanteixi el compliment
daquestes exigències en un termini de dotze
mesos o en el cas que es presenti un projecte
de reducció de la contaminació tècnicament
viable i temporalment possible.
17.5. Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del
vint- i- cinc per cent del seu límit de saturació, es podran admetre abocaments que
superin els límits establerts en el bloc 1 de
larticle 29 daquest Reglament amb lobjectiu daprofitar al màxim la seva capacitat de
depuració. Caldrà que aquesta possibilitat es
reguli en el permís dabocament detallant-se
entre altres extrems, els límits sobre lhorari,
el cabal, les càrregues contaminats de labocament, així com el sobrecost. Latorgament
del permís no pot en cap cas comprometre
lassoliment dels objectius de qualitat del
medi receptor on aboqui el sistema públic de
sanejament.
17.6. Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobin a un nivell proper al de saturació, podran aplicar-se transitòriament mesures extraordinàries per a restringir lacceptació de nous cabals daigües
residuals o per imposar límits de control de la
contaminació més exigents que els que figuren a larticle 29 daquest Reglament.
17.7. Quan els abocaments daigües residuals els generin activitats compreses en
làmbit daplicació de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, les prescripcions del permís dabocament al sistema sintegraran en la resolució
que posa fi al procediment en els termes previstos en la dita Llei.
17.8. El Consell Comarcal podrà exigir als
usuaris la remissió periòdica de les dades
sobre aspectes relacionats amb la qualitat o
la quantitat de laigua residual abocada a la
xarxa. Aquesta exigència haurà de figurar en
el permís dabocament o en una resolució
posterior.
Article 18
Programes de reducció de la contaminació i
permisos
18.1. Els usuaris de clavegueram i de la
xarxa comarcal devacuació i sanejament
que per adequar els seus abocaments
daigües residuals a les prescripcions daquest Reglament requereixin la modificació
del procés industrial, la implantació de sistemes de depuració i la realització dobres i

instal·lacions específiques, poden sol·licitar
un programa de reducció de la contaminació
(PRC), així com sol·licitar excepcions temporals als requeriments especificats a larticle
29 daquest Reglament, de conformitat amb
allò previst a larticle 17.4 del Reglament i
13.4 del Decret 130/2003 de 13 de Maig.
18.2. Els Programes de Reducció de la
Contaminació hauran de comprendre:
1. La memòria descriptiva de lactivitat
causant de labocament.
2. Leliminació de la contaminació en origen.
3. Les modificacions en el procés que
siguin adients.
4. El projecte de depuració, amb indicació
del seu cost.
5. Les fases i calendari dexecució, que en
cap cas pot excedir dun any.
6. El termini dexecució que no podrà
excedir dun any
7. Les característiques de laigua residual
depurada.
8. El règim de cabals abocats.
9. Les revisions dexplotació i manteniment.
10. Sistema de control de labocament.
11. Qualsevol altre extrem que els Serveis
Tècnics del Consell Comarcal considerin
oportú, en funció de les característiques de
lactivitat.
12. La declaració de veracitat de les dades
anteriors.
13. Nomenament responsable tècnic del
PRC.
14. La documentació que acrediti estar en
possessió de lautorització o llicència
ambiental, o dhaver-ho sol·licitat.
18.3. Presentada la sol·licitud i examinada
la documentació relativa als extrems referits
al paràgraf anterior, el Consell Comarcal pot
requerir a linteressat per a que, en el termini
de deu dies hàbils, complementi o subsani
els documents aportats.
18.4. Correspondrà al President del Consell Comarcal aprovar el Programa de Reducció de la Contaminació previ informe favorable dels Serveis tècnics del Consell Comarcal, així com atorgar les excepcions temporals als requeriments especificats a larticle
29 daquest Reglament. El permís quedarà
condicionat al compliment del programa,
dels límits dabocament que es fixin i de les
altres prescripcions daquest Reglament, així
com a la constitució efectiva de la fiança que
simposi.
18.5. Dacord amb el que preveu lannex I
(càlcul de danys i perjudicis) daquest Reglament, el Consell Comarcal valorarà en
EUR/dia el cost que representa lexcés de
contaminació abocada durant lexecució del
programa. La quantitat, resultant de multiplicar aquest valor pels dies indicats en el PRC,
es notificarà a linteressat, el qual ha de dipositar una fiança pel mateix import a la Tresoreria del Consell Comarcal en el termini de
deu dies. Aquesta fiança es pot constituir
amb aval o bé qualsevol dels altres mitjans
de garantia contemplats a larticle 36 de la
Llei de Contractes de les Administracions

Públiques.
18.6. El President del Consell Comarcal
del Maresme ha de dictar resolució expressa
sobre laprovació del programa de reducció
de la contaminació i la sol·licitud dautorització dabocament en el termini màxim de
quatre mesos, a comptar a partir de lendemà
del dia que tingui lloc la presentació de la
sol·licitud en el registre del Consell Comarcal. Transcorregut el termini assenyalat sense
que shagi dictat resolució expressa, la
sol·licitud sentén desestimada per silenci
administratiu sense perjudici de lobligació
del Consell Comarcal de resoldre dacord
amb el disposat a la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, en
la versió donada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
18.7. En cap cas podrà excepcionar-se el
compliment dels límits fixats al Reglament
respecte de paràmetres que puguin comportar risc per la salut de les persones o greu
afectació pel medi ambient.
18.8. Lusuari, en funció del que es disposi
en el permís dabocament, haurà de realitzar
un control analític periòdic dels seus abocaments i comunicar els resultats obtinguts al
Consell Comarcal del Maresme.
18.9. En cas que durant el termini dexecució del PRC lusuari incompleixi les obligacions establertes en el permís dabocament o
en el programa, el Consell Comarcal podrà
revocar el permís dabocament i procedir a
lexecució immediata de la fiança, sens perjudici de ladopció de les mesures reglamentàries adients.
18.10. Transcorregut el termini dexecució
del Programa de Reducció de la Contaminació, el Consell Comarcal ha demetre informe
sobre les actuacions realitzades. Si linforme
estableix que lexecució no ha donat degut
compliment a les previsions del Programa, es
procedirà a ladopció de les mesures reglamentàries adients i a lexecució total o parcial de la fiança, en funció de ladequació de
labocament a les prescripcions daquest
Reglament.
Article 19
Revisió del permís dabocament
19.1. Sens perjudici del previst a la Llei
3/1998, de 27 de febrer i de conformitat amb
allò establert a larticle 14 del Decret
130/2003, de 13 de maig, pel qual saprova
el Reglament dels serveis públics de sanejament, el permís dabocament al sistema
shaurà de revisar en les següents supòsits:
a) Quan es produeixi algun canvi significatiu en labocament.
b) Quan shagin alterat substancialment les
circumstàncies concurrents en el moment del
seu atorgament.
c) Quan nhagin sobrevingut daltres circumstàncies que justifiquin la denegació del
permís o el seu atorgament amb condicions
diferents.
d) En finalitzar-se la vigència del permís
19.2. En tot cas, caldrà procedir a lesmentada revisió quan la càrrega contaminant
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abocada per a les activitats respecte el total
tractat pel sistema sigui significativa i dificulti
el tractament en les condicions adequades.
Igualment, es revisarà el permís dabocament quan lefecte additiu dabocaments de
les mateixes característiques qualitatives en
dificulti, també el seu tractament adequat.
19.3. Si la revisió comporta la modificació
de les condicions de labocament satorgarà
un termini, que en cap cas pot excedir de
dotze mesos, per adaptar-se als nous requeriments.
19.4. La Revisió del permís dabocament
comportarà la incoació dun expedient administratiu, en el que semetrà Informe tècnic i
sadoptarà la resolució corresponent per part
del Consell Comarcal del Maresme previ
atorgament daudiència a linteressat per termini de 15 dies, en relació a les noves condicions dabocament a imposar.
Article 20
Revocació del permís dabocament al
sistema
20.1. El permís dabocament podrà ser
revocat en el supòsits següents:
a) Revocació de lautorització o llicència
que permeti el desenvolupament de lactivitat.
b) Incompliment per part de lusuari dels
requeriments efectuats per ladministració
competent per ladequació de labocament a
les condicions establertes.
c) Com a mesura aparellada a una sanció.
20.2. Per procedir a la revocació del
permís dabocament en el supòsit previst als
apartats a) i b) caldrà tramitar un expedient
administratiu contradictori on es garantirà latorgament dun tràmit daudiència prèvia a
linteressat per termini de 15 dies.
20.3. La resolució per la que es revoqui el
permís establirà la prohibició de realitzar
abocaments a la xarxa pública de clavegueram i facultarà lajuntament afectat, o al Consell Comarcal del Maresme, per a la realització de les actuacions necessàries per impedir
físicament els abocaments mitjançant ladopció de mesures dexecució forçosa inclòs el
precintat del punt dabocament.
20.4. La revocació del permís dabocament en la forma prevista en aquest article
sadoptarà, sense perjudici de les sancions
administratives i de les responsabilitats civils,
penals o de qualsevol altre naturalesa que
puguin derivar-se dels fets produïts.
Article 21
Obligacions de la persona titular del permís
dabocament
21.1. La persona titular del permís dabocament ha de complir les obligacions
següents
a) Comunicar amb caràcter immediat al
Consell Comarcal del Maresme qualsevol
avaria en el procés productiu o qualsevol
incidència que pugui afectar negativament la
qualitat de labocament al sistema.
b) Comunicar amb caràcter immediat al
Consell Comarcal del Maresme qualsevol circumstància que pugui implicar una variació

de les característiques quantitatives o qualitatives de labocament perquè el Consell
Comarcal del Maresme procedeixi, si sescau, a la revisió del permís.
c) Disposar dun pla dautoprotecció elaborat en coordinació amb el que estableixi el
pla dautoprotecció del sistema de sanejament del Consell Comarcal del Maresme, de
conformitat amb el que estableix larticle 21
del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel
qual saprova el Reglament dels serveis
públics de sanejament.
d) Adaptar la seva activitat i, si sescau, les
seves instal·lacions, a les mesures i actuacions que resultin del pla dautoprotecció del
sistema previst a larticle 21 del Decret
130/2003, de 13 de maig, pel qual saprova
el Reglament dels serveis públics de sanejament.
e) Abonar les taxes o preus públics que
resultin de laplicació en funció de la normativa vigent.
21.2. En el supòsit en què es produeixi
una descàrrega al sistema deguda a cas fortuït, lusuari titular de lactivitat causant de la
descàrrega està obligat a :
a) Comunicar la descàrrega al Consell
Comarcal del Maresme, lAjuntament i a
lAgència Catalana de lAigua tot i especificant les següents dades :
Nom, identificació i ubicació de lactivitat.
Cabal i matèries abocades.
Hora i causes de la descàrrega.
Descripció de les mesures adoptades.
b) Actuar, si sescau, dacord amb el que
prevegi el seu pla dautoprotecció.
c) Adoptar les mesures necessàries per
minimitzar els efectes negatius i els danys
causats al sistema.
Article 22
Plans dautoprotecció:
22.1. El Consell Comarcal del Maresme
disposarà dun Pla dautoprotecció del sistema de sanejament comarcal quin contingut
sajustarà a allò establert a larticle 21 del
Decret 130/2003 de 13 de Maig i a lapartat
3 del present article.
22.2. Els usuaris titulars dels permisos dabocament hauran dadaptar la seva activitat i
les instal·lacions a les mesures i actuacions
previstes pel Consell Comarcal en aplicació
del Pla dautoprotecció del sistema de sanejament comarcal, així com disposar dun pla
dautoprotecció ajustat a aquell.
22.3. Els plans dautoprotecció hauran dadaptar-se a allò fixat a la Llei 31/95 de 8 de
novembre de prevenció de riscos laborals, a
la Llei 4/97 de 20 de maig de protecció civil i
establir el següent contingut en funció de les
diferents activitats industrials:
a) Anàlisi del risc mitjançant la descripció
de les instal·lacions que podrien originar
situacions demergència, enumerant els principals aspectes crítics, identificant les eventuals emergències i els efectes que sen
puguin derivar i determinant els elements
vulnerables.
b) Establiment de les mesures preventives
necessàries per evitar o disminuir els riscos

potencials i permetre la seva detecció immediata, tot descrivint els mitjans personals, tècnics i econòmics per dur a terme les tasques
preventives.
c) Realització dun manual dactuació on
es defineixi els responsables i procediments
dactuació en cas demergència.
d) Implantació, seguiment i revisió de les
mesures fixades al Pla dautoprotecció.
Article 23
Abocament mitjançant camions cisterna
23.1 Per a la realització dabocaments a
les instal·lacions de sanejament mitjançant
vehicles cisterna caldrà que, sens perjudici
dels permisos exigibles de conformitat amb la
legislació sectorial aplicable, la persona posseïdora haurà de sol·licitar al Consell Comarcal del Maresme i obtenir el permís dabocament, mitjançant el règim de comunicació
prèvia de la intenció dabocament.
23.2. Està totalment prohibit realitzar qualsevol abocament directament o indirectament a la xarxa comarcal de col·lectors via
camió cisterna sense haver obtingut el permís
corresponent.
23.3. El Consell Comarcal del Maresme
haurà de comunicar al posseïdor latorgament o la denegació del permís de labocament a la xarxa comarcal en un termini igual
o inferior a dos dies hàbils, començat a
comptar des la recepció de la comunicació
prèvia de la intenció dabocament. Transcorregut el termini indicat sense obtenir-se resposta expressa es considerarà denegada la
sol·licitud dabocament en virtut del silenci
administratiu negatiu.
23.4. El Consell Comarcal del Maresme
determinarà el punt dabocament a la xarxa
comarcal de sanejament. Queda totalment
prohibit abocar el contingut dun camió cisterna fora dels punts dabocament determinats pel Consell Comarcal del Maresme.
23.5. Labocament que shagi de realitzar
mitjançant camions cisterna ha de respectar
les prohibicions i limitacions establertes en
els art. 28 i 29 daquest Reglament, a excepció dels abocaments procedents de fosses
sèptiques o de les neteges dels sistemes
públics de sanejament, abocaments aquests
últims, que no estaran sotmesos a les limitacions del bloc I de lart. 29, pel que fa a la
DQO, la DBO, les partícules en suspensió i
els sulfurs.
23.6. Quan la capacitat de les
instal·lacions de sanejament es trobi per sota
del vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació, podrà aplicar-se allò previst en el punt
5 de larticle 17 daquest Reglament.
23.7. Les estacions depuradores daigües
residuals hauran de disposar de les
instal·lacions adients per rebre els abocaments realitzats mitjançant camions cisterna.
23.8. El Consell Comarcal del Maresme
durà un cens on inscriurà tots els permisos
especials per a labocament mitjançant
camions cisterna que hagi atorgat, la situació
administrativa dels vehicles, així com la procedència i naturalesa dels abocaments que,
mitjançant aquest sistema, sefectuen.
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23.9. Per a la realització dabocaments
mitjançant camió cisterna seran condicions
prèvies:
a) Sol·licitar al Consell Comarcal del
Maresme el permís dabocament mitjançant
camió cisterna a les instal·lacions de sanejament de la comarca del Maresme.
b) Concertar dia i hora dabocament amb
la instal·lació que el Consell Comarcal del
Maresme hagi indicat com a planta òptima
per rebre aquell abocament. Si no hi ha cap
indicació expressa dels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal del Maresme, serà lestació
depuradora daigües residuals de Mataró la
seleccionada per rebre labocament daigües
residuals mitjançant camions cisterna.
c) Que el vehicle utilitzat per al transport
de les aigües residuals estigui autoritzat per
lAgència de Residus de Catalunya per al
transport daigües residuals.
d) Que el representant de lempresa de
transport de les aigües residuals certifiqui per
escrit la procedència de les aigües residuals
transportades.
23.10. La direcció de la instal·lació on es
produeixi labocament tindrà la facultat dimpedir labocament quan consideri que laigua
residual que es preveu abocar no reuneix les
condicions dadmissibilitat previstes. Abans
diniciar labocament, es prendrà una mostra
del contingut del camió cisterna i es mesurarà instantàniament el pH i la conductivitat.
Quan el pH de la mostra no estigui comprès
entre 6.0 i 10.0 o el valor de la conductivitat
sigui superior a 6.000 ?S/cm, les aigües no es
consideraran assimilables a domèstiques i no
podran ser abocades.
Anàlogament, quan en el curs dun abocament es constati que es tracta dun líquid
inadmissible, independentment dels valors de
pH i conductivitat, es posarà fi a loperació
de descàrrega. Quan es prohibeixi labocament, quedarà lobligació per part del productor i del transportista de tractar el residu a
través dun gestor de residus autoritzat per
lAgència de Residus de Catalunya.
23.11. En cada descàrrega daigües residuals i abans de labocament, es prendrà una
mostra que haurà de quedar correctament
etiquetada amb les dades de labocament
corresponent. Aquesta mostra podrà ser analitzada i servirà com a element provatori de
ladmissibilitat de labocament realitzat.
23.12. Un cop abocat el contingut del
camió cisterna, el personal de la planta
receptora firmarà i segellarà el document
dacceptació i seguiment. És obligació del
transportista retornar una còpia al productor,
com a comprovant del correcte abocament.
23.13. El transportista està obligat a posarse a disposició del personal de la planta i
acceptar les normes següents:
a) Queda prohibit iniciar labocament
sense la presència i lautorització del personal de la planta que es designi.
b) Correspon al personal de la planta
depuradora la manipulació dels elements de
la instal·lació de recepció.
c) La descàrrega del camió cisterna es farà
per gravetat; queda prohibida la utilització

delements mecànics per accelerar la descàrrega.
d) Mentre duri la descàrrega, el transportista haurà de ser-hi present i seguirà en tot
moment les instruccions del personal, tant
pel que fa a la velocitat de buidat, com per a
la presa de mostra.
e) Serà obligació del transportista netejar
els accessos i la zona de descàrrega de tots
els possibles residus que pugui deixar al seu
pas.
f) Serà responsabilitat del transportista els
desperfectes o danys que pugui ocasionar
dins del recinte de la planta. La velocitat
màxima de circulació estarà limitada a 20
km/h.
g) Serà obligació del transportista utilitzar
tots els elements de seguretat i higiene personal que la situació així ho requereixi. El personal de la planta designat per comandar el
procés de descàrrega de laigua residual
tindrà la facultat de no deixar iniciar el
procés de descàrrega en el cas que el transportista no vagi correctament vestit i equipat
pel procés de descàrrega.
23.14. Aquestes aigües residuals sabocaran en una bassa de recepció disposada a tal
efecte fins que aquesta estigui plena. Arribat
aquest moment, sagafarà una mostra representativa del seu contingut i sanalitzaran els
paràmetres DQO sense decantar, sòlids en
suspensió i matèries inhibidores. En el cas
que sigui oportú obtenir més informació, es
procedirà a analitzar aquells paràmetres que
la direcció de la instal·lació receptora de labocament i els Serveis Tècnics del Consell
Comarcal del Maresme determinin.
23.15. En el cas que shagi de realitzar un
abocament via camió cisterna i no hi hagi
espai suficient a la bassa de recepció per
allotjar aquest abocament, si labocament
reuneix totes les garanties de seguretat
necessàries per part de la direcció de la planta receptora de labocament i dels serveis tècnics del Consell Comarcal, com a procediment extraordinari, es podrà realitzar lesmentat abocament a la canonada de sortida
de la bassa de recepció.
23.16. En cas que els resultats analítics
mostrin que labocament a la bassa de recepció no compleix els requisits fixats en el present Reglament, el productor del contingut
del camió cisterna haurà comès una infracció
administrativa que es sancionarà de conformitat amb allò que es disposa al capítol VI
del present Reglament.
En aquest cas, la valoració dels danys o
perjudicis al sistema de sanejament inclourà
el cost de lanàlisi didentificació de labocament infractor, el cost de transport fins a un
tractador de residus autoritzat de les aigües
contingudes a la bassa de recepció, més el
cost del tractament per un gestor autoritzat
de residus daquestes aigües.
23.17. La interpretació de les normes presents correspon als òrgans competents del
Consell Comarcal del Maresme.
Article 24
Tractaments previs a labocament a realitzar

pels usuaris
24.1. Les aigües residuals que no compleixin les condicions dabocament que sestableixen en aquest Reglament, hauran désser
objecte del corresponent tractament previ o,
si sescau, del tractament que correspongui
com a residu.
24.2. Les instal·lacions necessàries per al
tractament daquestes aigües residuals seran
construïdes i explotades per lusuari, totalment al seu càrrec, i shauran de definir adequadament en la documentació tècnica que
cal adjuntar a la sol·licitud del permís dabocament.
24.3. En els casos dagrupació dusuaris
per tal d efectuar conjuntament un tractament, shaurà dobtenir un permís dabocament per a lefluent final conjunt, amb una
declaració de tots els usuaris que el componen.
24.4. El permís dabocament quedarà condicionat a leficàcia del tractament, de manera que si no es produïssin els resultats previstos, quedarà sense efecte el permís i prohibit
labocament daigües residuals a la xarxa de
clavegueram prèvia adopció de lacord de
revocació.
Article 25
Mesures especials de seguretat
25.1. El Consell Comarcal, en els casos
que consideri adients i en funció de les dades
que disposi, podrà exigir ladopció de mesures especials de seguretat, a fi de prevenir
accidents que puguin suposar un abocament
incontrolat a la xarxa, provinent de productes
emmagatzemats de caràcter perillós.
25.2. Per a la imposició de mesures especials de seguretat caldrà tramitar el corresponent expedient administratiu on es justifiqui
la conveniència de la seva adopció i tot atorgant un termini daudiència als interessats.
25.3. En supòsits excepcionals de risc greu
per la salut pública, podran imposar-se mesures especials de seguretat, de forma directa i
sense audiència prèvia a linteressat. Mesures
quina adopció podrà imposar-se mitjançant
ordres individuals de manament comunicades verbalment o per escrit que seran immediatament executives.
Article 26
Control de la contaminació a lorigen
El control de la contaminació a lorigen,
mitjançant prohibicions o limitacions en les
descàrregues dabocaments, sestableix amb
les finalitats següents:
a) Regular lús i el control dels sistemes
públics de sanejament de manera que es
garanteixi el bon funcionament i la integritat
de les obres i els equips que els constitueixen.
b) Garantir, si sescau, mitjançant els tractaments previs adequats, que les aigües residuals no domèstiques que saboquen als sistemes públics de sanejament respecten els
límits establerts a larticle 29 daquest Reglament o als permisos dabocament corresponents.
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c) Garantir que els abocaments de les estacions depuradores compleixin les exigències
establertes a la normativa vigent, de manera
que no tinguin efectes nocius sobre el medi
ambient i la salut de les persones.
d) Protegir el medi receptor, eliminar-ne
qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per
a les persones com per als recursos naturals, i
preservar la qualitat del medi tenint en compte els tipus de depuració.
e) Salvaguardar la integritat i la seguretat
de les persones i de les instal·lacions de sanejament.
f) Prevenir de tota anomalia els processos
de depuració existents.
CAPÍTOL IV
PROHIBICIONS

I LIMITACIONS

Article 27
Prohibicions i limitacions dels abocaments
27.1. En virtut del present Reglament
queda prohibit:
a) Labocament de les substàncies que
sestableixen en larticle 28 daquest reglament.
b) La dilució per aconseguir uns nivells
demissió que permetin el seu abocament a
sistema, excepte en casos dextrema
emergència o de perill imminent i, en tot cas,
amb comunicació prèvia al Consell Comarcal del Maresme.
c) Labocament daigües blanques al sistema quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa per existir a lentorn de lactivitat una xarxa separativa o una llera pública.
En cas contrari shaurà dobtenir un permís
específic per realitzar aquests abocaments.
27.2. Els abocaments no domèstics que
continguin substàncies de les establertes a
larticle 29 daquest Reglament hauran de
respectar les limitacions que shi estableixen.
27.3. El Consell Comarcal del Maresme,
amb comunicació a lAgència Catalana de
lAigua, podrà adoptar limitacions diferents a
les establertes en lapartat anterior quan, en
aplicació de les millors tècniques disponibles, saconsegueixi que, per a una mateixa
càrrega contaminant fixa abocada al sistema,
el cabal abocat considerat en el permís dabocament decrementi a causa de lestalvi
daigua per part de lestabliment.
Article 28
Substàncies prohibides a labocament
Queden prohibits els abocaments de les
següents substàncies:
a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats, o grandàries que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte
funcionament del sistema o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment, i
en una relació no exhaustiva, els següents:
quitrà, sorra, escombraries, fang, carbonissa,
cendres, ceres, deixalles danimals, fems, fueloil, ossos, fusta, metall, palla, pèl, peces de
reixeta, plàstics, plomes, serradures, ferritges,
draps, vidres, encenalls, vísceres, etc.

b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, així com els combustibles i els
líquids inflamables, com: gasolina, petroli i
productes intermedis de destil·lació, acetilè,
benzè, naftalè, taladrina, toluè, xilè, dissolvents orgànics, olis volàtils, etc.
c) Olis i greixos flotants.
d) Substàncies sòlides potencialment perilloses: carbur càlcic, bromat, clorats, hidrurs,
perclorats, peròxids, etc.
e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de
motors dexplosió.
f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes
o per integració amb unes altres, originin o
puguin originar.
1. Qualsevol tipus de molèstia pública.
2. La formació de barreges inflamables o
explosives amb laire.
3. La creació datmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin
o dificultin el treball del personal encarregat
de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del sistema públic de sanejament.
g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de
fer mal o deteriorar els materials del sistema
públic de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació.
h) Residus de naturalesa radioactiva.
i) Residus industrials o comercials que, per
les seves concentracions o característiques
tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus
efectes nocius potencials. En el cas de dioxines (PCDDs) i furans (PCDFs) es consideraran
a partir de 15 pg ITEQ / L
j) Els que per sí mateixos o a conseqüència
de transformacions químiques o biològiques
que es puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos
nocius en latmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:
Diòxid de carboni: 15.000 parts per milió.
Diòxid de sofre: 5 parts per milió.
Monòxid de carboni: 25 parts per milió.
Clor: 1 part per milió.
Sulfhídric: 10 parts per milió.
Cianhídric: 4.5 parts per milió.
k) Residus sanitaris definits en el Decret
27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels
residus sanitaris.
l) Residus procedents de sistemes de pretractament, de tractament daigües residuals,
siguin quines siguin les seves característiques.
m) Residus dorigen pecuari.
n) Fàrmacs que, puguin produir greus alteracions en les estacions depuradores, encara
que siguin en petites concentracions, com
per exemple els antibiòtics.
o) Altres substàncies no esmentades en els
apartats anteriors i incloses en les relacions
de substàncies tòxiques i perilloses de la normativa que li sigui daplicació, tant si és de
caràcter autonòmic, com estatal o comunitari, com per exemple els plaguicides, pestici-

des i productes fitosanitaris.
Article 29
Límits dabocament
29.1. De conformitat amb allò establert a
lannex II del Decret 130/2003, de 13 maig,
el present Reglament estableix limitacions
dabocaments daigües residuals al sistema
de sanejament a la comarca del Maresme
29.2. Les limitacions establertes en el present article shan fixat en atenció a:
a) La capacitat i utilització del sistema
públic de sanejament.
b) La fixació de límits dabocament per als
sistemes segons la Directiva 91/271/CEE.
c) La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial decret
995/2000.
d) La protecció del medi receptor.
e) El Decret 130/2002 de 13 de maig pel
qual saprova el Reglament dels serveis
públics de sanejament.
29.3. Limitacions del Bloc 1: paràmetres
tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu sobre els objectius de qualitat del
medi receptor.
Paràmetres§

Valor límit§Unitats§

DQOnd§

1.500§ mg/L§

MES (matèries en
suspensió)§
Temperatura§
PH§
Olis i greixos§
Clorurs§
Conductivitat§
Diòxid de sofre§

750§
40§
6 - 10§
250§
2.500§
6.000§

Sulfats§
Sulfits§
Sulfurs totals§
Sulfurs dissolt§
DBO5§
Amoni§
Nitrogen orgànic
i amoniacal (1)§
Nitrats§
Fòsfor total§

mg/L§
ºC§
PH§
mg/L§
mg/L§
(S/cm§

#
O2#
#
#
#
#
CL-#
#
SO2#

15§ mg/L§
1.000§
50§
1§
0,3§

SO42-#

mg/L§
mg/L§
mg/L§
mg/L§

750§ mg/L§

#
S2-#
S2-#
O2#

60§ mg/L§

NH4+#

90§ mg/L§

N#
NO3-#

100§ mg/L§
50§ mg/L§

P#

29.4. Límits del Bloc 2: paràmetres contaminants difícilment tractables a les EDAR i
amb significatiu impacte sobre els objectius
de qualitat del medi receptor i els usos potencials de les aigües depuradores.
Arsènic§
Bari§
Bor§
Cadmi§
Fluorurs§
Titani§
Manganès§
Ferro§
Alumini§
Coure§
Crom hexavalent§
Crom total§
Cianurs§

1§
10§
3§
0,5§
12§
5§
2§
10§
20§
3§
0,5§
3§
1§

mg/L§
mg/L§
mg/L§
mg/L§
mg/L§
mg/L§
mg/L§
mg/L§
mg/L§
mg/L§
mg/L§
mg/L§
mg/L§
#

AS#
Ba#
B#
Cd#
F-#
Mn#
Fe#
Al#
Cu#
Cr(VI)#
Cr#
CN-#
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Zinc§
10§ mg/L§
Zn#
Mercuri§
0,1§ mg/L§
Hg#
Níquel§
5§ mg/L§
Ni#
Plom§
1§ mg/L§
Pb#
Nonilfenol§
1§ mg/L§
NP#
Seleni§
0,5§ mg/L§
Se#
Matèries inhibidores§
25§ Equitox/m3§
#
C6H5OH#
Índex de fenols§
2§ mg/L§
Estany§
5§ mg/L§
Sn#
Color§
inapreciable en dilució 1/30#
Tensioactius aniònics
(2)§
6§mg/L§
LSS#
Plaguicides totals§
0,10§ mg/L§
#
Hidrocarburs Aromàtics policíclics§
0,20§ mg/L§
#
BTEX (3)§
5§ mg/L§
#
Triazines totals§
0,3§ mg/L§
#
Hidrocarburs§
15§ mg/L§
#
AOX (4)§
2§ mg/L§
Cl#
Cloroform§
Cl3CH#
1§ mg/L§
1,2 Dicloroetà§
Cl2C2H4#
0,4§ mg/L§
Tricloroetilè (TRI)§

0,4§ mg/L§

Cl3C2H#

Percloroetilè (PER)§

0,4§ mg/L§

Cl4C2#

Triclorobenzè§

0,2§ mg/L§

Cl3C6H3#

Tetraclorur de Carboni§
Tributilestany§

1§ mg/L§
0,10§ mg/L§

Cl4C#
#

(1) nitrogen amoniacal + orgànic determinat dacord amb el mètode Kjeldahl.
(2) Substàncies actives amb el blau de
metilè expressades com lauril sulfat sòdic
(LSS).
(3) Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè.
(4) Es podran contemplar valors superiors
dAOX en aquells casos on es compleixin els
valors dorganoclorats individualitzats de la
taula de referència.
Qualsevol compost inclòs a la legislació
indicada, tot i que no figuri a la present taula
podrà ser objecte de limitació dabocament.
29.5. Quan el consell comarcal disposi de
dades fiables sobre les concentracions de
gasos nocius existents a la xarxa i sobre el
seu efecte i aquestes superin la limitació prevista en larticle 28 apartat j) daquest reglament, shaurà de variar els límits adients permesos per larticle 29.3 per tal devitar que, a
conseqüència dels processos o de les transformacions que tinguin lloc a la xarxa, se
sobrepassi els límits permesos a lapartat j) de
larticle 28.
A tal efecte, es faculta al President del
Consell Comarcal del Maresme acordar la
modificació dels indicats límits, de forma
temporal i de manera excepcional i motivada, mitjançant ladopció dun Decret de Presidència que es notificarà a les Empreses
afectades.
Els permisos dabocament que puguin veures afectats per aquesta situació, inclouran
expressament en els mateixos la condició
relativa a lobligació o al deure dels seus titulars dajustar els abocaments als límits més
restrictius fixats per Decret de Presidència
amb els requisits previstos en el present apartat.
Article 30

Situació demergència
30.1. Sentendrà que hi ha una situació
demergència o de perill quan, a causa dun
accident en les instal·lacions del productor
de laigua residual es generi, o bé hi hagi un
risc imminent de generar-se, un abocament
inusual a la xarxa de clavegueram que pugui
ésser potencialment perillós per a la seguretat
física de les persones, de les instal·lacions, de
lestació depuradora o bé de la mateixa
xarxa.
30.2. Totes aquelles instal·lacions que per
motiu de seguretat, o per tal de pal·liar situacions demergència, tinguin dispositius com
ara sobreeixidors o bypass, hauran dhabilitar-los per a poder ser precintats pels Serveis
Tècnics del Consell Comarcal del Maresme.
30.3. En casos demergència lusuari estarà
obligat a adoptar amb la màxima celeritat,
totes aquelles mesures necessàries, a fi daconseguir que els abocaments es facin en la
mínima quantitat possible i per reduir al
màxim la perillositat, actuar dacord amb allò
previst als Plans dautoprotecció..
Article 31
Comunicació duna situació demergència
31.1. Davant duna situació demergència
o perill, per evitar o reduir els danys que es
poguessin derivar, lusuari haurà dactuar
segons es preveu en els plans dautoprotecció
i en aquest Reglament. Lusuari haurà de
comunicar per telèfon i fax la situació demergència al Consell Comarcal del Maresme,
a lAgència Catalana de lAigua, a lajuntament corresponent i a la Planta Depuradora
que recepcioni labocament. Si això no fos
possible es comunicarà als bombers de les
circumstàncies i característiques de la situació produïda.
31.2. En un termini màxim de set dies linteressat haurà de trametre al Consell Comarcal del Maresme un informe detallat de lincident. En aquest informe haurà de figurar-hi,
com a mínim: nom, identificació i ubicació
de lempresa, cabal, matèries abocades,
causa de laccident, hora en què es va produir i durada, mesures adoptades per lusuari,
hora en què es va establir el contacte telefònic, i en general totes aquelles dades que
permetin als Serveis Tècnics del Consell
Comarcal una interpretació correcta del fet
imprevist i una adequada valoració de les
seves conseqüències.
31.3. En cas dextracció per motius demergència dels precintes dels dispositius referits a larticle 30.2, lusuari haurà de comunicar-ho urgentment al Consell Comarcal del
Maresme.
CAPÍTOL V
INSPECCIÓ

I CONTROL

Article 32
Funció inspectora
32.1. Les funcions dinspecció i vigilància
que sefectuïn per vetllar pel compliment daquest Reglament, seran realitzades pel personal del Consell Comarcal del Maresme, o

altres entitats o persones a les quals sencomanin.
32.2. La realització danàlisi, presa de
mostres i la col·laboració material en tasques
dinspecció podrà ser realitzada per mitjà
dentitats col·laboradores degudament acreditades
Article 33
Objecte i inici de la inspecció
33.1. Poden ser objecte dinspecció les
activitats o instal·lacions els abocaments
daigües residuals de les quals puguin afectar
el sistema públic de sanejament i el seu funcionament.
33.2. Les inspeccions i els controls que
sefectuïn sobre les instal·lacions, labocament daigua a la xarxa de clavegueram, les
obres de connexió i, si sescau, els equips
correctors instal·lats, tenen per objecte la
comprovació del compliment per part dels
usuaris dallò que es disposa en aquest Reglament i de les condicions establertes en el
permís dabocament.
33.3. Lactuació inspectora sinicia:
a) Dofici, com a conseqüència de la iniciativa del Consell Comarcal del Maresme.
b) En virtut de denúncia.
Article 34
Facultats del personal inspector
34.1. El personal inspector té atribuïdes les
facultats següents:
a) Accedir a les instal·lacions que generen
aigües residuals.
b) Accedir a la resta dinstal·lacions que,
directament o indirectament tinguin relació
amb el procés de producció, tractament, evacuació o recirculació daigües residuals, com
arquetes, dipòsits, basses o daltres, o que
suposin un risc per al sistema i les
instal·lacions relatives al subministrament,
consum daigua i control de qualitat dels
abocaments.
c) Accedir i revisar tota la documentació
relacionada amb les instal·lacions i lactivitat
de lempresa.
d) Efectuar les anàlisis que consideri oportunes.
e) Prendre mostres daigües residuals, així
com daigües de procés relacionades amb
labocament o per a la comprovació de les
dades declarades per linteressat davant lAdministració.
f) Mesurar els cabals abocats i els cabals
que entren en els processos.
g) Prendre fotografies o altres tipus dimatges gràfiques, sens perjudici del que disposa
la normativa relativa al secret industrial i
comercial i la propietat industrial.
h) Comprovació de lestat, la instal·lació i
el funcionament dels elements de control
defluents que shaguessin convingut en lautorització dabocament corresponent, (mesuradors de cabal, de pH, de temperatura, etc.).
i) Comprovació del compliment per part
de lusuari de les condicions, del seu permís
dabocament, i en general de totes les obligacions imposades per aquest Reglament.
j) Requerir tota la informació i documenta-
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ció que sigui necessària per al compliment
de la seves funcions.
34.2. El resultat de les inspeccions i de les
mostres que shi obtinguin sha de documentar en informe per a la pràctica de les actuacions administratives que sen derivin o per a
la seva incorporació, si escau, a qualsevol
expedient.
Article 35
Obligacions del personal inspector
El personal inspector resta obligat a :
a) Informar les persones interessades dels
requisits que, de conformitat amb la Llei i
aquest Reglament, han dacomplir tots els
abocaments.
b) Observar el respecte i consideració
deguts a les persones interessades.
c) Identificar-se i acreditar-se davant del
titular de les instal·lacions inspeccionades, i
posar en el seu coneixement lobjecte de les
actuacions.
d) Informar els interessats dels seus drets i
deures en relació amb els fets objecte dinspecció.
e) Obtenir tota la informació necessària
respecte dels fets objecte dinspecció i de qui
en té la seva responsabilitat.
f) Lliurar, si és el cas, còpia de la diligència dinspecció.
Article 36
Obligacions de la persona titular de les
instal·lacions
La persona titular de les instal·lacions inspeccionades està obligada a col·laborar amb
el personal inspector en el desenvolupament
de les seves tasques, i en concret ha de:
a) Permetre laccés de linspector i del personal col·laborador a les seves instal·lacions
sense dilació i sense necessitat de comunicació prèvia.
b) Subministrar la informació que li sigui
requerida per linspector.
c) Permetre la presa de mostres i la utilització dels instruments i aparells, inclosos els
que lempresa utilitzi amb finalitats dautocontrol.
Article 37
Pràctica de les actuacions
37.1. Les actuacions inspectores shan de
realitzar en presència de la persona titular o
dun representant de lempresa.
37.2. En absència de les persones indicades en lapartat anterior, lactuació inspectora
sha de dur a terme amb qualsevol persona
present a les instal·lacions, preferentment
amb aquelles que exerceixin un càrrec directiu o un treball qualificat.
37.3. La negativa o impossibilitat de la
persona titular de les instal·lacions o dun
representant de lempresa destar present
durant la pràctica de lactuació inspectora no
és obstacle per a la seva realització, si bé
sha de fer constar aquesta circumstància en
lacta.
Article 38
Documentació de les actuacions:

38.1. Les actuacions practicades shan de
documentar en la corresponent acta estesa
per linspector o inspectora actuant i hi han
de constar, com a mínim, els següents
extrems:
a) Dades de la persona interessada (nom,
adreça i NIF).
b) Dades de linspector o inspectora.
c) Dades de lobjecte o activitat inspeccionada.
d) Motiu de la inspecció.
e) Signatura i segell identificatius de les
parts implicades. En cas que no es disposi de
segell la signatura serà suficient.
f) Indicació de si se signa o es rebutja lacta dinspecció per part de la persona interessada.
g) Indicació, quan hi hagi una presa de
mostres, del precintat de la mostra, de si saccepta o no per part de la persona interessada
el lliurament de la mostra contradictòria, de
les condicions de conservació daquesta i del
termini i altres requisits per a la pràctica de
lanalítica, informació de les analítiques que
es duran a terme, així com del procediment
de lanàlisi contradictori i diriment.
h) Altres dades obtingudes en la inspecció.
38.2. Aixecada lacta, linspector del Consell Comarcal i la persona titular de lempresa o, si no hi és, la persona compareixent, la
signaran, i quedarà una còpia en poder de
lempresa.
38.3. En el cas que el compareixent a lacte dinspecció es negui a firmar lacta, linspector hi ha de fer constar aquesta circumstància, autoritzar lacta amb la seva signatura i lliurar còpia daquesta a la persona
titular de lempresa objecte dinspecció o, si
no hi és, a la persona compareixent. Si
aquests es neguessin a rebre lacta, shi ha de
fer constar aquest fet.
Article 39
La presa de mostres
39.1. Per assegurar la fiabilitat de les condicions de labocament de les aigües residuals la presa de mostres pot no dur-se a
terme si el temps despera abans daccedir a
les instal·lacions és excessiu, a criteri de linspector, en funció de les característiques de
lestabliment industrial, de les instal·lacions
de depuració i dels processos industrials de
lempresa.
39.2. En el cas dobstaculització de les tasques inspectores la presa de mostra daigües
residuals es pot dur a terme des de lexterior
de les instal·lacions i sense presència del
representant de lempresa si aquest es nega a
assistir-hi.
39.3. Les circumstàncies esmentades en
els apartats anterior shan de fer constar en
lacta corresponent.
Article 40
Procediment de presa de mostres
El procediment de la presa de mostres sajusta a les determinacions següents:
a) Punt de presa de mostres: en el cas dabocaments al sistema, la mostra es pren de
larqueta de registre abans de la connexió al

clavegueram. En el cas de no disposar daquesta, la mostra es pren en el punt que linspector consideri més adient. Tant en aquest
cas, com en el cas de prendre mostres daltres aigües diferents de labocament, sha de
fer constar a lacta dinspecció el punt de
presa de mostres i la naturalesa de les aigües
mostrejades.
b) Preparació de la mostra: per a lobtenció de la mostra, es pren en un recipient una
quantitat defluent suficient per permetre la
presa duna mostra inicial, una mostra contradictòria i una mostra diriment. El mostreig
sefectua emprant recipients de material adequat a les determinacions analítiques que es
vulguin realitzar, dacord amb la relació que
figura en lannex III daquest Reglament. Els
recipients sesbandeixen prèviament amb el
mateix efluent objecte de mostreig. Si sutilitza un mostrejador automàtic per a la presa
de la mostra, els recipients són esbandits amb
aigua neta.
c) Precintatge i identificació de les mostres: les mostres es precinten i sidentifiquen,
i la mostra inicial i la mostra diriment resten
en poder de linspector, una per efectuar les
determinacions analítiques i laltra per a la
pràctica duna eventual anàlisi diriment.
Linspector lliura la mostra contradictòria a
linteressat, juntament amb les instruccions
de conservació perquè aquest pugui procedir, si ho creu oportú, a la pràctica de lanàlisi contradictòria i, si sescau, pugui sol·licitar,
la pràctica de lanalítica de la mostra diriment, dacord amb allò previst a larticle 43 i
44 daquest Reglament. En el supòsit que el
representant de lempresa rebutgi la mostra
contradictòria els tres envasos quedaran en
poder de ladministració i es farà constar
aquest fet a lacta.
Article 41
Transport i conservació de les mostres
41.1. Les mostres en poder de linspector
han de ser transportades protegides de la
llum i de la calor i shan de fer arribar, dins
del termini de 24 hores, al laboratori corresponent per a la pràctica de lanalítica.
41.2. Les mostres per dur a terme les anàlisis inicials, contradictòries i diriments shan
de conservar degudament precintades, identificades i refrigerades. A més de la refrigeració, la mostra diriment podrà utilitzar per la
seva correcta conservació altres sistemes.
41.3. En el cas que un laboratori rebi mostres per a la pràctica danàlisis contradictòries
o diriments, les quals no hagin arribat degudament conservades, precintades, identificades i refrigerades, les deficiències observades
shan de fer constar al llibre-registre de
recepció i a linforme de resultats, si es decideix practicar lanàlisi. En aquest supòsit, el
laboratori pot rebutjar la mostra si les deficiències impedeixen la correcta realització
de lanàlisi, circumstància que ha de ser notificada al Consell Comarcal del Maresme.
Article 42
Centres danàlisi i mètodes analítics
42.1. Totes les analítiques shan de dur a
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terme en un establiment tècnic auxiliar reconegut per lAgència Catalana de lAigua o bé
al laboratori de lAgència Catalana de lAigua. Excepcionalment quan la complexitat de
les determinacions a efectuar ho justifiqui, el
Consell Comarcal del Maresme i/o lAgència
Catalana de lAigua podran encarregar la realització de lanalítica a un altre laboratori de
reconeguda solvència.
42.2. Els mètodes analítics a seguir són els
establerts a lannex III daquest Reglament i
hauran dindicar-se a lacta dinspecció. A
requeriment del Consell Comarcal del Maresme, el laboratori ha de facilitar la descripció
detallada del mètode analític seguit (PNT =
procediment normalitzat de treball).
Article 43
Procediment danàlisi de les mostres
contradictòries
43.1. Per a la pràctica de lanàlisi contradictòria sha de presentar la mostra al laboratori corresponent dins del termini màxim de
24 hores següents a lacte de presa de mostres per començar el procediment danàlisi
dins de lesmentat termini.
43.2. Per a la mostra contradictòria el
laboratori estén un certificat o document on
ha de constar la identificació de la mostra,
els resultats de les anàlisis practicades i les
observacions que el laboratori o linteressat
hi vulgui fer constar. Aquest document és signat per ambdues parts i segellat pel laboratori
en què shan realitzat les anàlisis. Quan la
mostra per practicar lanàlisi contradictòria
no es presenti en el termini i en les condicions establertes en el present reglament, no
sha de procedir a realitzar lanàlisi, la qual
cosa sha de fer constar en lacta
43.3. Les despeses generades per la pràctica de lanàlisi contradictòria són a càrrec de
la persona interessada.
Article 44
Sol·licitud i anàlisi de les mostres diriments
44.1. En cas que lanàlisi contradictòria
difereixi en un 10% o més de lanàlisi inicial
realitzada pel Consell Comarcal del Maresme
o pel laboratori que aquest hagi designat, es
podrà sol·licitar, per part de linteressat, la
realització de lanàlisi de la mostra diriment.
44.2. El dret de sol·licitar la pràctica de
lanalítica de la mostra diriment únicament es
basa en els supòsits dhaver-se elaborat lanalítica de la mostra contradictòria i en el cas
que els resultats de les dues analítiques siguin
diferents difereixin en un 10% o més.
44.3. Els resultats de les mostres diriments
serviran, únicament i exclusivament, per confirmar la validesa dels resultats de la mostra
inicial o bé dels resultats de la mostra contradictòria.
44.4. La sol·licitud per iniciar lanàlisi de
la mostra diriment sha de fer per escrit a
ladministració que ha efectuat o encomanat
la inspecció, en el termini màxim de quatre
dies a comptar des que lempresa ha rebut els
resultats de lanàlisi inicial realitzada pel
Consell Comarcal del Maresme o pel laboratori que aquest hagi designat.

44.5. Transcorreguts 30 dies naturals des
de la pràctica de la inspecció sense que lempresa hagi rebut els resultats de la mostra inicial, linteressat podrà sol·licitar aquests
resultats al Consell Comarcal del Maresme
per tal que, si sescau, pugui demanar la realització de les anàlisis de la mostra diriment.
Així mateix pot sol·licitar la realització de la
mostra diriment si els esmentats resultats no
han estat notificats transcorreguts 35 dies des
de la presa de mostres.
44.6. En cap cas la sol·licitud de lanàlisi
de la mostra diriment podrà tenir-se en consideració si aquesta es formalitza transcorreguts dos mesos des de la pràctica de la inspecció, de conformitat amb allò que es disposa a larticle 32.3 del Decret 130/2003, de
13 de maig, pel qual saprova el Reglament
dels serveis públics de sanejament.
44.7. Per raó de la peribilitat de les mostres i a fi i efecte de garantir la no alteració
de les seves condicions i la fiabilitat dels
resultats de lanalítica, el Consell Comarcal
podrà establir terminis més breus per a la
sol·licitud de lanàlisi de la mostra diriment.
Extrem que shaurà de comunicar a linteressat mitjançant fer-ho constar expressament a
la acta dinspecció.
44.8. La mostra diriment sanalitza en
presència dels tècnics de ladministració que
ha efectuat o encomanat la inspecció i de la
representació de la persona interessada que
ho ha sol·licitat.
44.9. Les despeses generades per la pràctica de lanàlisi diriment van a càrrec de lAdministració o de la persona interessada en
funció que confirmin, respectivament, el
resultat de lanàlisi contradictòria o de la inicial, sense perjudici de les responsabilitats
que corresponguin als laboratoris o establiments tècnics auxiliars de lAdministració
derivades de la seva actuació. En tot cas aniran a càrrec de linteressat les despeses que
es derivin de lassistència dels tècnics designats per lempresa.
44.10. Excepcionalment, i amb la finalitat
de ratificar resultats de lanalítica de la mostra inicial, en aquells supòsits en què així es
justifiqui per part dels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal del Maresme, podrà ordenar-se la pràctica de lanàlisi de la mostra
diriment, encara que la persona interessada
no ho hagi sol·licitat ni hagi dut a terme
lanàlisi contradictòria. En aquest cas, es notifica lactuació a linteressat, corresponent al
Consell Comarcal labonament de les despeses generades com a conseqüència de la realització de la nova analítica.
Article 45
Termini danàlisi i notificacions
45.1. El laboratori ha de lliurar els resultats
de lanalítica al Consell Comarcal del Maresme en el termini de vint dies a partir del lliurament de la mostra. El full en què constin els
resultats de lanàlisi de les mostres ha de contenir la indicació del mètode analític utilitzat
per a cada determinació. El Consell Comarcal del Maresme pot requerir una descripció
detallada del mètode danàlisi.

45.2. El Consell Comarcal del Maresme
comunica els resultats de la mostra inicial a
la persona interessada. En cas danàlisis contradictòries, el laboratori ha de comunicar els
resultats a la persona interessada i al Consell
Comarcal del Maresme. Si es tracta del
mateix laboratori autor de lanalítica inicial,
sha de comunicar aquesta circumstància a la
persona interessada i al Consell Comarcal del
Maresme.
CAPÍTOL VI
INFRACCIONS

I SANCIONS

Article 46
Règim general de les infraccions i les
sancions
46.1. Constitueix infracció administrativa
tota acció o omissió que vulneri les prescripcions contingudes en aquest Reglament, les
quals han de ser sancionades dacord amb la
regulació que sestableix en aquest.
46.2. Amb la finalitat de contribuir a una
més correcta identificació de les conductes i
a una més precisa determinació de les sancions corresponents, el règim sancionador
regulat en aquest Reglament té per objecte
desenvolupar, executar i introduir especificacions i graduacions allò que estableixen al
respecte els articles, 57 a 60 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre pel qual saprova el text refós de la legislació en matèria
daigües de Catalunya, els articles 34 a 37
Decret 130/2003, de 13 de maig pel qual saprova el Reglament dels Serveis Públics de
Sanejament, i supletòriament:
a) Els articles 233 apartats 2 i 3, 237 apartats 2, 3 i 5 i 247 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
dabril, els articles 175 a 177 del Decret
336/1988, de 17 doctubre, pel qual saprova
el Reglament de patrimoni dels ens locals, i
els articles 110 a 113 del Reglament dobres,
activitat i serveis de les entitats locals, aprovat Decret 179/1995 de 13 de juny.
b) La Llei 14/1986, de 25 dabril, general
de sanitat, amb la modificació introduïda per
la disposició addicional cinquena de la Llei
31/1990, de 27 de desembre, de pressupostos generals de lEstat per a 1991.
c) Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de
juliol pel qual saprova el text refós de la Llei
daigües.
d) Reial decret 849/1986, d11 dabril, pel
que saprova el Reglament del domini públic
hidràulic, modificat pel Reial decret
606/2003, de 23 de maig
e) I la resta de legislació que desplegui o
substitueixi lanterior.
Article 47
Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) Lincompliment de les condicions establertes en el permís, sempre que aquest no
causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan aquests danys no superin els
3.005,06 EUR.
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b) Les accions i les omissions de les quals
derivin danys o perjudicis a la integritat o al
funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a 3.005,06 EUR.
c) La realització dobres o activitats que
afectin el sistema de sanejament o el seu
perímetre de protecció sense gaudir del preceptiu permís, sempre que no causin danys o
perjudicis a les instal·lacions.
d) La desobediència dels requeriments de
lAdministració en relació amb ladequació
dabocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també en la remissió
de dades i informacions sobre les característiques de lefluent o les instal·lacions de tractament.
e) La manca de comunicació dels canvis
de titularitat dels permisos.
f) La realització de modificacions en els
processos productius que causin modificacions en lefluent autoritzat sense la comunicació o lobtenció, si sescau, dun nou
permís dabocament.
g) Lincompliment de qualsevol obligació
o prohibició establertes per aquest Reglament
que no tingui atribuïda una altra qualificació.
Article 48
Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) Labocament al sistema efectuat sense
comptar amb el permís corresponent.
b) Els abocaments prohibits per aquest
Reglament al sistema de sanejament.
c) Lincompliment de les condicions establertes en el permís, sempre que causi danys
o perjudicis a la integritat o al funcionament
del sistema públic de sanejament superiors a
3.005,06 EUR i fins a 15.025,30 EUR.
d) Les accions i les omissions de les quals
derivin danys o perjudicis a la integritat o al
funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 EUR i fins a
15.025,30 EUR.
e) Lobstaculització de la funció inspectora
de lAdministració.
f) Locultació o el falsejament de dades
determinants per a latorgament de permís.
g) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o lincompliment de les prescripcions o les ordres de
lAdministració derivades de situacions demergència.
h) La reincidència en la comissió de dues
infraccions lleus.
Article 49
Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) La comissió de qualsevol conducta tipificada a lapartat anterior si causa danys o
perjudicis a la integritat o al funcionament
del sistema públic de sanejament superiors a
15.025,30 EUR.
b) Lincompliment de les ordres de suspensió dabocaments no autoritzats o abusius.
c) La reincidència en la comissió de dues
infraccions greus.
Article 50

Sancions
50.1 De conformitat amb allò que es disposa a larticle 59 del Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, les infraccions
tipificades en aquest Reglament poden ésser
sancionades amb les multes següents :.
a) Infraccions lleus, multa de fins a
6.010,12 EUR
b) Infraccions greus, multa dentre
6.010,13 EUR i 30.050,61 EUR
c) Infraccions molt greus, multa dentre
30.050,62 EUR i 150.253,02 EUR
50.2 Lescala establerta en lanterior paràgraf sentendrà automàticament substituïda
per la modificació de quanties que es produeixi en la legislació sectorial corresponent.
50.3 Per a la graduació de les multes a
imposar dins els límits esmentats, es tindran
en compte els següents criteris :
a) La gravetat del fet constitutiu de la
infracció considerant els danys i perjudicis
produïts. En el cas de infraccions comeses
per efectuar abocaments que incompleixin
els límits dabocament fixats en aquest reglament, el valor dels danys i perjudicis es considerarà a partir del càlcul dels danys i perjudicis produïts al sistema públic sanejament
en la forma prevista a lannex I del present
Reglament.
b) El risc objectiu causat als béns o a les
persones.
c) La rellevància externa de la conducta
infractora
d) Lexistència dintencionalitat
e) La reincidència
50.4. La determinació dels danys i perjudicis causats al funcionament del sistema de
sanejament en el cas de infraccions comeses
per efectuar abocaments que incompleixin
els límits dabocament fixats a larticle 29, es
realitzarà de conformitat amb els criteris
fixats a lannex I.
50.5. Realitzada la valoració del dany o
perjudici del cas anterior, es graduarà la
infracció dacord amb el valor econòmic del
perjudici causat al funcionament del sistema
de sanejament. La quantia de la multa a
imposar sestablirà entre la quantia mínima i
màxima previstes per cada tipus dinfracció.
50.6. E el cas dabocaments que incompleixin els límits dabocament fixats a larticle
29 daquest Reglament limport de la multa
serà el resultant de laplicació del càlcul de
lannex II, que podrà ser modificat en funció
de les circumstancies atenuants o agreujants
previstes a lapartat 50.3. quina concurrència
constin acreditades a lexpedient sancionador.
50.7. En cap cas la imposició duna sanció
no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les obligacions
infringides.
50.8. Sens perjudici de la quantia màxima
de les sancions abans senyalada el responsable de la infracció ha de satisfer limport dels
danys i perjudicis ocasionats als elements de
la xarxa comarcal devacuació i sanejament
daigües residuals, o qualsevol altre bé tant
públic com privat, que hagi resultat afectat

en la seva integritat o funcionament.
50.9. La quantia màxima de les sancions
es veurà automàticament modificada per la
resta de la legislació que desplegui o substitueixi lanterior o per la legislació sectorial
corresponent.
Article 51
Danys i perjudicis al sistema públic de
sanejament
51.1. De conformitat amb el que sestableix als articles 59.4 del Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre i 36 del Decret
130/203, de 13 de maig, la imposició de les
sancions esmentades és independent de lexigència a linfractor de la reposició de la
situació alterada al seu estat originari, així
com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats al sistema públic de sanejament. La reparació i reposició hauran dexecutar-se per linfractor al seu càrrec i dins el
termini que se li assenyali.
51.2. Si linfractor o infractora no ha executat en el termini assenyalat les obres que se
li ordenen, el Consell Comarcal del Maresme
les durà a terme de forma subsidiària i exigirà
a linfractor el reintegrament del seu cost per
via de constrenyiment.
51.3. Els danys causats als elements que
integren el sistema públic de sanejament,
siguin conseqüència de descàrregues accidentals o duna conducta infractora, es determinen segons el càlcul de valoració de danys
i dacord amb el criteri establert a lannex I
del present Reglament.
Article 52
Mesures cautelars
52.1. Un cop detectades activitats contràries a les determinacions daquest Reglament
i en el si del corresponent procediment, de
conformitat amb el que preveu larticle 119.2
del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de
juliol, pel qual saprova el text refós de la Llei
daigües, i larticle 38 del Decret 130/2003,
de 13 de maig, pel qual saprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament es
podran adoptar les següents mesures.
a) Ordenar la suspensió provisional dels
treballs dexecució dobres o instal·lacions
que contradiguin les disposicions daquest
Reglament o siguin indegudament realitzats.
b) Requerir a lusuari perquè, dins el termini que se li assenyali, introdueixi les mesures
tècniques necessàries que garanteixin el
compliment de les prescripcions daquest
Reglament i, si sescau, prèvia redacció del
projecte corresponent, presenti la sol·licitud
del permís ajustada als termes daquest
Reglament.
c) Ordenar a lusuari que en el termini que
se li fixi introdueixi en les obres o
instal·lacions realitzades les rectificacions
precises per ajustar-les a les condicions del
permís o a les disposicions daquest Reglament.
d) Ordenar a lusuari que en el termini que
se lindiqui que procedeixi a la reparació i
reposició de les obres i instal·lacions al seu
estat anterior i a la demolició dallò que fos
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indegudament construït o instal·lat.
e) Impedir els usos indeguts de les
instal·lacions quan no shagi obtingut permís
o quan no sajustin a les condicions daquest
o a les disposicions del present Reglament.
f) Ordenar la clausura o precintat de les
instal·lacions dabocament en el cas que no
sigui possible tècnicament o econòmicament
evitar el dany mitjançant les oportunes mesures correctores.
52.2. La imposició de les mesures cautelars previstes als apartats anteriors, així com
els terminis per dur-les a terme seran establerts pel Consell Comarcal del Maresme en
funció de cada situació i de la magnitud i
importància de les obres a realitzar, tot tenint
en compte el principi de proporcionalitat
mitjançant resolució motivada dictada pel
president del Consell Comarcal.
52.3. Les mesures esmentades en els paràgrafs anteriors daquest article poden ser
adoptades amb caràcter de cautelars i a
reserva de la resolució definitiva que sadopti, simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en qualsevol moment de
la seva instrucció, i mantenir-se durant la tramitació de lexpedient fins a la seva resolució
final.
52.4. Contra ladopció de les mesures cautelars podrà interposar-se un recurs de reposició davant de lòrgan que les ha acordat en el
termini dun mes i amb les formalitats establertes a larticle 52 i concordants de la Llei
de bases de règim local i els articles 107, 116
i 117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre
reguladora del règim de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu
comú.
Article 53
Sancions i mesures complementàries
53.1. Com a conseqüència de la realització dinfraccions previstes al present Reglament podran també imposar-se en la resolució definitiva dels expedients sancionadors
qualsevol de les mesures previstes a larticle
anterior.
53.2. La revocació del permís dabocament podrà ordenar-se com a sanció complementària en aquells supòsits que existeix
reincidència en la comissió dinfraccions
greus o molt greus.
Article 54
Persones responsables
54.1. Podran ser sancionats pels fets constitutius de infraccions administratives previstes al present Reglament les persones físiques
i jurídiques que resultin responsables per
qualsevol títol de conformitat amb allò establert a larticle 130 de la llei 30/92, de 26 de
novembres, reguladora del règim jurídic de
les Administracions Públiques i el procediment administratiu comú.
54.2. En particular seran persones responsables de les infraccions administratives les
persones físiques o jurídiques que siguin titulars de les empreses o establiments que hagin
realitzat els abocaments o incomplert les
prescripcions del present reglament.

54.3. En el cas dabocaments per via de
camió cisterna, la responsabilitat de labocament serà tant del productor com del transportista.
Article 55
Procediment sancionador
55.1. Els procediments sancionadors que
sinstrueixin en aplicació daquest Reglament
es tramitaran dacord amb el que estableix la
legislació local i sectorial aplicable i, en
defecte daquesta, seguint les normes contingudes al títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, pel Decret 278/1993, de 9 de
novembre i supletòriament per Reial Decret
1398/1993, de 4 dagost. Tot això de conformitat amb allò previst als articles 58 del
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre i
37 del Decret 130/2003, de 13 de maig
55.2. Per a la tramitació del procediment
sancionador es garantirà la deguda separació
entres les fases instructora i sancionadora
encomanant-se a òrgans administratius diferents. La instrucció dels expedients correspondrà als tècnics de lÀrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal.
55.3. La resolució dels expedients sancionadors i la imposició de les sancions previstes al present Reglament correspondrà al president del Consell Comarcal del Maresme.
Article 56
Responsabilitat penal
56.1. En aquells supòsits en els quals sapreciï que els fets objecte dinvestigació
durant la tramitació dun expedient sancionador puguin ésser constitutius duna conducta
de les tipificades com a delicte o falta en el
Codi Penal, el Consell Comarcal haurà de
comunicar-ho al Ministeri Fiscal als efectes
oportuns.
56.2. La instrucció del procediment penal
comportarà la suspensió de les actuacions
administratives fins que aquell hagi finalitzat.
Els fets declarats provats per resolucions judicials penals fermes vincularan a lAdministració respecte dels procediments sancionadors
que tinguin en tràmit.
56.3. La declaració per sentència dinexistència de responsabilitat penal, permetrà a
lAdministració continuar amb la tramitació
del procediment administratiu sancionador
per determinar si els fets són constitutius
duna infracció administrativa.
56.4. En qualsevol cas, no podran sancionar-se administrativament els fets que ja
hagin estat sancionats penalment, en supòsits
en que sapreciï identitat de subjectes, fets i
fonaments, de conformitat amb allò que es
disposa a larticle 133 de la Llei 30/92 de 26
de Novembre.
Article 57
Recursos
57.1. Contra les resolucions que posen fi a
la via administrativa es podrà interposar en el
termini dun mes a comptar des del dia
següent a la recepció de la resolució, recurs

potestatiu de reposició davant el president
del Consell Comarcal, amb les formalitats
establertes a larticle 52 i concordants de la
Llei de bases de règim local i els articles 107,
116 i 117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre reguladora del règim de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
57.2. Tanmateix i sense necessitat del
recurs previ de reposició, podrà interposarse, en el termini de dos mesos a comptar des
de la notificació de la resolució, recurs contenciós administratiu davant de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa amb els requisits
i formalitats establerts a la Llei 29/98 de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa.
57.3. La interposició de recursos en via
administrativa suspendrà lexecutivitat de les
sancions fins que aquestes no esdevinguin
definitives en aquesta via.
Disposicions transitòries
Primera
1. El règim dinfraccions i sancions establert al capítol VI del present reglament serà
de plena aplicació a les infraccions comeses
a partir del moment de la seva entrada en
vigor.
2. Per a la resolució dels expedients sancionadors que es tramitin en relació a infraccions comeses abans de lentrada en vigor
del present Reglament serà daplicació tot
allò que es disposa a Reglament regulador
dabocaments daigües residuals a la comarca del Maresme, aprovat en data 16 de gener
de 2001 (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA 27,
de 31/01/01).
Segona
1. Els nous límits continguts en lart. 29
daquest Reglament i que no estaven inclosos
en lart. 21 del Reglament regulador dabocaments daigües residuals a la comarca del
Maresme, aprovat en data 16 de gener de
2001 (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA 27, de
31/01/01), no seran daplicació fins al 29 de
maig del 2005.
2. En el cas dels límits modificats que
hagin estat fixats de forma més restrictiva,
continuaran aplicant-se els límits establerts a
larticle 21 del Reglament regulador dabocaments daigües residuals a la comarca del
Maresme, aprovat en data 16 de gener de
2001 (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA 27, de
31/01/01) fins al 29 de maig de 2005,
moment a partir del qual entraran en vigor
els nous límits.
Tercera
1. Tots els titulars destabliments industrials que aboquin les seves aigües residuals
als sistemes de sanejament gestionats pel
Consell Comarcal del Maresme disposaran
dun termini màxim de dos anys, a partir de
lentrada en vigor daquest Reglament, per
adequar les seves instal·lacions allò establert
als articles 9.6. i 9.7 del present Reglament.
2. Els establiments construïts en el moment
dentrada en vigor daquest Reglament que
tinguin desguàs a cel obert o per mitjà dun
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pou negre o fossa sèptica estan obligats a
enllaçar el desguàs a la xarxa de clavegueram en les condicions establertes a larticle 8
i concordants del present Reglament en el
termini màxim d1 any.
Quarta
Les empreses o establiments industrials
que disposin dautorització dabocament en
vigor atorgada a lempara de lanterior Reglament regulador dabocaments daigües residuals a la Comarca del Maresme hauran dadaptar-se als límits i condicions daquest
Reglament abans del dia 29 de maig de
2005. A tal efecte dins de lindicat termini
hauran de presentar davant el Consell
Comarcal la documentació tècnica corresponent i sol·licitar i obtenir de nou el permís
dabocament.
Els permisos dabocament que satorguin
en aquest període transitori respectaran els
límits fixats a lanterior Reglament i es farà
constar lobligatorietat automàtica de compliment dels límits de larticle 29 daquest
Reglament a partir del dia de lesmentada
data del 29 de maig de 2005.
Cinquena
1. El Consell Comarcal del Maresme es
dotarà dun Pla dautoprotecció del sistema
de sanejament comarcal en el termini màxim
dun any a comptar des lentrada en vigor del
present Reglament.
2. Els Plans dautoprotecció dels titulars
dels permisos dabocament hauran dadequar-se a les determinacions establertes al
Pla dautoprotecció del sistema de sanejament comarcal en termini dun any a comptar des la seva aprovació.
Sisena
El Consell Comarcal del Maresme adequarà, en el termini màxim de 6 mesos a
comptar des lentrada en vigor del Reglament, les dades que figuren en el cens dabocaments al sistema, a allò establert a larticle
14.7 del present Reglament.
Disposició addicional
El present reglament no resulta daplicació
als municipis de Tiana i Montgat i Tordera
atès que aquests no desguassen a la xarxa de
sanejament en alta gestionada pel Consell
Comarcal del Maresme.
Disposició derogatòria
Queda derogat el Reglament regulador
dabocaments daigües residuals a la comarca del Maresme aprovat definitivament pel
Ple del Consell Comarcal del Maresme, en
sessió feta el 16 de gener de 2001, i publicat
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 27
de 31 de gener de 2001, a excepció de les
determinacions normatives fixades a les disposicions transitòries daquest Reglament que
continuaran vigents durant el període transitori indicat en aquestes.
Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor a partir
del dia següent al de la seva publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

ANNEX I
DE LA INDEMNITZACIÓ DACORD AMB LA
METODOLOGIA DEL CÀNON DE LAIGUA

CÀLCUL

I.1. El càlcul (EUR/m3) savalua en funció
dels preus establerts en la Llei dacompanyament dels pressupostos de la Generalitat,
segons la relació següent:
a) El preu de les matèries inhibidores sutilitzarà per a valorar aquells paràmetres que
en lautorització corresponent o en larticle
29 daquest Reglament, el límit es trobi en
linterval comprès entre 0,1 a 100 mg/L (a
excepció dels compostos nitrogenats i del
fòsfor) tot i aplicant els factors de correcció
següents :
a.1) Per als paràmetres limitats entre 0,1 i
1 mg/L, el preu de les matèries inhibidores es
multiplicarà per un factor de correcció de
12,5.
a.2) Per als paràmetres limitats entre 1,01 i
10 mg/L, el preu de les matèries inhibidores
es multiplicarà per un factor de correcció de
1,25.
a.3) Per als paràmetres limitats entre 10,1 i
100 mg/L, el preu de les matèries inhibidores
es multiplicarà per un factor de correcció de
1.
b) El preu del nitrogen i fòsfor sutilitzarà
per a valorar els paràmetres nitrogenats i el
fòsfor fixats en lautorització corresponent o
en larticle 29 daquest Reglament.
c) El preu de les matèries oxidables sutilitzarà per valorar aquells paràmetres que en
lautorització corresponent o en larticle 29
daquest Reglament, el límit es trobi en linterval comprès entre 101 i 1000 mg/L.
d) El preu de les matèries en suspensió sutilitzarà per a valorar aquest paràmetre i els
paràmetres que en lautorització corresponent o en larticle 29 daquest Reglament el
límit es trobi per sobre de 1000 mg/L.
e) El preu de les sals solubles sutilitzarà
per a valorar aquest paràmetre tot i aplicant
un factor de correcció 10, amb lobjectiu dadequar les unitats del límit establert en lautorització corresponent o en larticle 29 daquest Reglament, a les unitats del preu daquest paràmetre.
f) Pel que fa al pH, sestableixen els intervals següents amb els preus corresponents :
f.1) Per a valors de pH compresos entre 36 i 10-13 : 0,02 EUR/ m3per cada 0,1 unitat.
f.2) Per a valors de pH compresos entre 03 i 13-14 : 0,03 EUR/ m3per cada 0,1 unitat.
g) Pel que fa al color, sestableix linterval
següent amb els preus corresponents : per a
cada decrement de dilució en factor deu
(1/30, 1/40, 1/50, 1/60...), 0,1 EUR/ m3.
Amb laplicació dels preus segons aquesta
relació, la valoració obeeix a :
Y-Z x P x f, expressada en EUR/ m3, on,
Y = valor analític del paràmetre que ultrapassa el límit fixat en lautorització o en larticle 29 daquest Reglament (mg/L).
Z = límit fixat en lautorització o en larticle 29 daquest Reglament (mg/L).
P = preu aplicació cànon segons relació.
f = factors de correcció segons relació.

I.2. El càlcul de la valoració dacord amb
la metodologia del cànon de laigua inclourà,
si és el cas, el cost derivat del canvi de destinació dels biosòlids generats per lEDAR a
causa de la contaminació que presentin
tenint en compte tant la pèrdua daplicabilitat
com les despeses derivades de la gestió especial que sigui necessària. Amb aquesta finalitat, sefectuarà el càlcul complementari.
I.3. Com a conseqüència daplicar aquest
mètode :
* Si el resultat del càlcul de valoració mitjançant la metodologia del cànon de laigua
es troba comprès entre 0,02 i 0,19 EUR/ m3:
els danys totals al sistema públic de sanejament es valoraran fins a 3.005,06 EUR.
* Si el resultat del càlcul de valoració mitjançant la metodologia del cànon de laigua
es troba comprès entre 0,20 i 0,39 EUR/ m3:
els danys totals al sistema públic de sanejament es valoraran entre 3.005,06 EUR i
15.025,30 EUR.
* Si el resultat del càlcul de valoració mitjançant la metodologia del cànon de laigua
és superior a 0,40 EUR/ m3: els danys totals
al sistema públic de sanejament es valoraran
per més de 15025,30 EUR.
I.4. La valoració exacta dels danys i perjudicis totals al sistema de sanejament sobtindrà de la següent manera:
1. En funció del resultat expressat en
EUR/m3 obtingut del càlcul de metodologia
del cànon de laigua saplicaran les següents
formules:
a. Quan per un abocament sobtingui de la
valoració mitjançat el metodologia del cànon
de laigua un valor entre 0.02 i 0.19 EUR/ m3
saplicarà la fórmula següent:
VE = 17677*X - 353.54
VE = valor en EUR dels danys i perjudicis.
X = resultat del càlcul de valoració mitjançant la metodologia del cànon de laigua.
b. Quan per un abocament sobtingui de
la valoració mitjançat el metodologia del
cànon de laigua un valor igual o superior a
0,2 EUR/ m3 saplicarà la fórmula següent:
VE = 63264*X - 9647,8
VE = valor en EUR dels danys i perjudicis.
X = resultat del càlcul de valoració mitjançant la metodologia del cànon de laigua.
2. Per preveure el fet que els abocaments
daigües residuals presenten major o menor
afectació al sistema de sanejament en funció
del volum total de laigua tractada a la
instal·lació pública, sestableixen els criteris
de reducció per cabal. En el càlcul de VE saplicarà un percentatge de reducció (PR) en
funció del cabal de labocament (ja sigui la
mesura descrita a lacta dinspecció, el cabal
declarat a la declaració voluntària de cànon
o dacord amb les lectures dels comptadors
de subministrament daigua a la indústria) i el
cabal dentrada a lestació pública de tractament que rep labocament, amb el següent
barem
a. Si el cabal abocat és < 1% del cabal
tractat: 75% reducció.
b. Si el cabal abocat està comprès entre
l1,01% i el 5,01% : 50% reducció.
c. Si el cabal abocat és superior al 5,01% :
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sense reducció.
ANNEX II
IMPORT DE LA MULTA
II.1. Per abocaments que incompleixen els
límits fixats a larticle 29 daquest Reglament

la quantia de la multa a imposar serà el doble
del valor dels danys i perjudicis causats al
sistema de sanejament obtinguts en aplicació
dallò que es disposa a lannex I.
II.2. L import de la multa obtingut segons
lapartat II.1 podrà ser modificat en funció de
les circumstàncies atenuants o agreujants

previstes a larticle 50.3 daquest Reglament
la concurrència de les quals constin acreditades a lexpedient sancionador.
II.3. En cap cas limport de la multa serà
superior a allò previst per cada tipus de sanció a larticle 50.1 del present Reglament.

ANNEX III#
MÈTODES

ANALÍTICS I CONDICIONS DE PRESERVACIÓ DE MOSTRES#

Determinació§

Mètode analític§

Envàs i Volum de mostra (1) (2)§

Observacions#

Matèries en suspensió (MES)§
Demanda química doxigen (DQO)§
Sals solubles (SOL)§
Increment de temperatura§
Matèries inhibidores (MI)§
Nitrogen Kjeldahl§
Fòsfor total§
Resta de paràmetres (excepte els següents)§
Demanda bioquímica doxigen (DBO5)§
Cianurs§
Metalls totals§
Metalls dissolts§
Sulfurs§
AOX§
Olis i greixos o hidrocarburs§
Plaguicides clorats§
Compostos orgànics volàtils (dissolvents i§
Clorats i/o BTEX) i dissolvents no clorats§
Fenols riu§
Microbiologia§
Microcontaminants orgànics en general§

UNE-EN-872§
UNE 77004§
UNE-EN 27888§
Termòmetre de precisió§
EN ISO 11348§
UNE-EN 25663§
UNE-EN 1189§
(3)§
UNE 77003 (3)§
(3)§
(3)§
(3)§
(3)§
(3)§
(3)§
(3)§
(3)§
§
(3)§
(3)§
(3)§

Plàstic 1 litre§
Plàstic 1 litre§
Plàstic 1 litre§
Plàstic 1 litre§
Plàstic 1 litre§
Plàstic o vidre§
Plàstic o vidre§
En funció del nombre i del núm.de paràmetres§
Plàstic 1 litre§
Plàstic o vidre§
Plàstic o vidre§
Plàstic o vidre§
Plàstic o vidre§
Vidre§
Vidre ple (tap vidre o tefló) 2 litres§
Vidre ple (tap vidre o tefló) 2 litres§
Vidre ple (tap vidre o tefló) 200 ml§
§
Plàstic o vidre 1 litre§
Plàstic o vidre (esterilitzat) 1,5 litres§
Vidre 1 litre§

#

(1) En cas que la part inspectora consideri
oportú o necessari procedir a laddició de
reactius preservants de la mostra sha dinformar linteressat.
(2) Queda a criteri del laboratori que hagi
de fer la determinació analítica fixar el volum
necessari de mostra.
(3) Els mètodes a utilitzar per a la determinació daquests paràmetres són els corresponents UNE, EN o ISO o, si no hi són, els
mètodes de la darrera edició de lStandard
Methods for the examination of water and
wastewater.
Eventualment, es poden acceptar daltres
mètodes degudament validats, previ acord de
les parts implicades.
ANNEX IV
DEFINICIONS
1. Sistemes públics de sanejament daigües
residuals : el conjunt de béns de domini
públic interrelacionats en un tot orgànic,
compost per una o més xarxes locals de clavegueram, col·lectors, estacions de bombament, emissaris submarins, estació depuradora daigües residuals i altres instal·lacions de
sanejament associades amb lobjecte de
recollir, conduir fins a lestació i sanejar, de
manera integrada, les aigües residuals generades en un o més municipis.
2. Sistemes públics de sanejament en alta:
el conjunt de béns de domini públic constituït per lestació depuradora daigües resi-

duals, les estacions de bombament, els emissaris submarins i els col·lectors en alta associats. Sentén per col·lector en alta aquella
instal·lació a la qual es connecten les xarxes
de clavegueram col·lectives, conduint directament (per gravetat o bombament) les aigües
residuals recollides fins a lestació depuradora daigües residuals.
3. Sistema públic de sanejament en baixa:
el conjunt de béns de domini públic constituït per la xarxa de clavegueram municipal i
les altres instal·lacions que, de conformitat
amb la normativa de règim local, són de
competència del municipi.
4. Aigües residuals: aigües utilitzades que,
procedents dels habitatges, establiments
comercials, industrials, sanitaris, comunitàries o públiques, saboquen, a vegades, juntament amb aigües daltra procedència.
5. Aigües residuals urbanes: les aigües
residuals domèstiques o la barreja daquestes
amb aigües residuals no domèstiques i/o
aigües descorrentia pluvial.
6. Aigües residuals domèstiques : les
aigües residuals procedents dels usos particulars (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, etc.) generades principalment pel metabolisme humà i les activitats
domèstiques no industrials, ni comercials, ni
agrícoles, ni ramaderes.
7. Aigües residuals no domèstiques: totes
les aigües residuals abocades des destabliments utilitzats per efectuar qualsevol activitat comercial, industrial, agrícola o ramadera

#
És la conductivitat a 25oC#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#

Omplir completament#
Omplir completament#
Omplir completament#
Omplir completament#
No plena i oberta sota laigua#
Omplir completament#

i que no siguin descorrentia pluvial.
8. Aigües blanques: les aigües que no han
estat sotmeses a cap procés de transformació
de tal manera que la seva potencial capacitat
de pertorbació del medi és nul·la i, per tant,
no han de ser conduïdes mitjançant els sistemes públics de sanejament. La procedència
és diversa: aigües destinades al rec agrícola,
aigües subterrànies, aigües superficials, deus
o brolladors i aigües procedents de la xarxa
dabastament.
9. Aigües pluvials: les aigües provinents de
precipitació atmosfèrica que, en funció del
seu recorregut descolament, tenen un caràcter daigües blanques o aigües residuals urbanes.
10. Residus: els llots originats a les
instal·lacions de depuració daigües residuals
urbanes i els materials més simples obtinguts
en el pretractament de les aigües residuals i
constituïts bàsicament, per greixos, sorres i
daltres sòlids.
11. Administració competent: ens públic
que té encomanada la gestió dels sistemes de
sanejament
12. Ens gestor: ELA o administració competent responsables de la gestió del sistema
públic de sanejament, i del seu abocament
en els termes del Reglament dels serveis
públics de sanejament i del Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, pel qual saprova
el text refós de la legislació en matèria
daigües de Catalunya.
13. Usuaris domèstics: aquells que abo-
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quen aigües residuals domèstiques segons la
definició de lapartat 6.
14. Usuaris no domèstics: aquells que
aboquen aigües residuals no domèstiques
segons la definició de lapartat 7.
15. Límit de saturació del sistema: com a
referència i supletòriament al que es concreti
en linstrument de transmissió de la titularitat
del sistema de sanejament, es considerà que
un sistema de sanejament es troba en els seu
límit de saturació quan, en còmput de dotze
mesos i durant la meitat o més de la meitat
del temps sec, el seu grau de saturació sigui
igual o superior al 80 %.
16, Grau de saturació del sistema: relació
entre la situació real en la qual es troba un
sistema públic de sanejament i la capacita
màxima hidràulica i/o de càrrega contaminant per les quals ha esta dissenyat en condicions normals de funcionament.
Mataró, 22 de juliol de 2004.
El Gerent, Eladi Torres i Gonzàlez.
022004015977
A

Maresme
EDICTE
Havent-se aprovat inicialment per acord
plenari del Consell Comarcal del Maresme,
en sessió ordinària de data 16 de març de
2004, la modificació global del Reglament
Orgànic Comarcal, lexpedient corresponent
es va sotmetre a informació pública durant el
termini de trenta dies, mitjançant inserció
dun edicte en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 77 de 30 de març de 2004,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4102 de 30 de març de 2004 i en
el Tauler danuncis de la Corporació. Havent
transcorregut el termini dexposició pública,
mitjançant acord adoptat en la sessió plenària ordinària de 20 de juliol de 2004 shan
resolt les al·legacions presentades i sha
adoptat lacord daprovació definitiva de la
modificació global del Reglament Orgànic
Comarcal, per la qual cosa es fa públic el text
íntegre de lesmentada modificació global, a
efectes de la seva entrada en vigor.

diferents òrgans.
Article 2

determinen el TR-LOCC i aquest Reglament
Article 6

Abast del Reglament Orgànic Comarcal
És objecte daquest Reglament Orgànic:
a) Regular el règim organitzatiu del Consell Comarcal.
b) Regular el funcionament dels òrgans
comarcals.
c) Definir lestatut dels consellers/eres
comarcals.
d) Instrumentar procediments dinformació
i participació dels municipi i de la població
de la Comarca.
Article 3

Òrgans de govern complementaris
Són òrgans complementàries de caràcter
permanent els següents:
a) Les comissions informatives
b) La comissió permanent del ple
c) La junta de portaveus.
El ple i el/la President/a, dins el seu àmbit
de competències, podran designar comissions especials per a la informació dassumptes específics. En aquestes comissions podran
intervenir-hi, a criteri de la Comissió, i prèvia
convocatòria, a més de membres de la corporació, els/les Alcaldes/esses dels municipis
de la comarca o regidors/es en els quals deleguin, tècnics del consell o dels municipis de
la comarca, representants dassociacions ciutadanes i altres persones de reconeguda qualificació o especialment interessades en la
matèria. Les comissions en cap cas podran
tenir caràcter decisori.
Secció segona

Prelació de fonts i interpretació
Les normes daquest Reglament saplicaran
de forma preferent, llevat dels casos en què
hi hagi contradicció amb normes de rang
superior que siguin observació obligatòria.
Aquest Reglament constitueix la font normativa bàsica a nivell organitzatiu daquest
Consell Comarcal; essent que la facultat dinterpretar aquest Reglament correspon, en
últim terme, al Ple Comarcal, el qual podrà
dictar normes de caràcter interpretatiu.
El procediment a seguir en cas de conflictes interpretatius serà el següent: La Junta de
Portaveus coneixerà la qüestió en primera
instància. Si hi ha acord unànime es donarà
per resolta. Si no hi ha acord unànime serà el
Ple qui la resoldrà.
Article 4
Utilització de les llengües oficials al Consell
Comarcal
Dacord amb el que disposa lArt. 2.a) de
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística, la llengua pròpia daquest Consell
Comarcal és el català, per tant, es produiran
en català totes les manifestacions orals i/o
escrites, sense perjudici del dret dels consellers/eres i dels ciutadans/es a expressar-se en
llengua castellana i a obtenir la documentació que demanin al Consell Comarcal en
aquesta llengua.
TÍTOL PRIMER
ÒRGANS DEL CONSELL COMARCAL
CAPÍTOL I

REGLAMENT ORGÀNIC COMARCAL

ÒRGANS

Consell Comarcal del Maresme

Secció primera

TÍTOL

Disposicions Generals

PRELIMINAR

PRINCIPIS

GENERALS

Article 1
Fonamentació jurídica
En lexercici de la Potestat Reglamentària i
dautoorganització, reconeguda en lArt. 12
del Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual saprova el Text Refós de la Llei
dOrganització Comarcal de Catalunya (en
endavant TR-LOCC), es dicta el present
Reglament Orgànic, que regularà lorganització i funcionament de la Comarca i els seus

DE GOVERN

Article 5
Òrgans de govern essencials
Dacord amb el que disposa lapartat 1 de
lart. 12 del TR-LOCC, els òrgans comarcals
essencials són:
a) El ple.
b) La presidència.
c) La vicepresidència.
d) El consell dalcaldes.
e) La comissió especial de comptes.
Forma part també daquesta organització
el/la Gerent en les funcions executives que

El Ple comarcal
Article 7
Composició i atribucions
El ple és el màxim òrgan de manifestació
de la voluntat del Consell Comarcal. Està
integrat per tots els/les consellers/eres comarcals i el presideix el/la President/a o el/la
VicePresident/a que legalment el substitueixi.
Hi assisteix el/la Gerent amb veu i sense vot.
Correspon al Ple:
a) Elegir el/la President/a del Consell
Comarcal.
b) Establir Lorganització del Consell
Comarcal
c) Aprovar el Reglament Orgànic i les
ordenances.
d) Exercir la iniciativa de modificació dels
límits comarcals.
e) Aprovar i modificar els pressupostos i
aprovar els comptes. Autoritzar i disposar
despeses i reconèixer obligacions.
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, dacord amb el que estableix
lart. 39 del TR-LOCC.
g) Aprovar els Plans Comarcals.
h) Exercir la potestat expropiatòria.
i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels
òrgans de govern.
j) Aprovar les formes de gestió dels serveis
i dels expedients per a lexercici dactivitats
econòmiques.
k) Delegar competències en els municipis.
l) Aprovar la plantilla del personal, la relació de lloc de treball, les bases de les proves
per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació
de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el
règim del personal eventual, tot això dacord
amb les normes reguladores de la funció
pública local, i també separar del servei els
funcionaris de la corporació, llevat del que
estableix lArt. 99.4 de la Llei de Bases de
Règim Local i ratificar lacomiadament del
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personal laboral.
m) Plantejar conflictes de competències a
altres entitats locals i a altres administracions
públiques.
n) Exercir accions administratives i judicials.
o) Alterar la qualificació jurídica dels béns
de domini públic.
p) Alienar el patrimoni.
q) Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les Lleis i aquelles que la
legislació assigna a la comarca i no atribueix
a altres òrgans comarcals. Daquestes atribucions el Ple podrà assignar al/la Gerent aquelles que tinguin un caràcter merament executiu.
També correspon al Ple:
a) Votar la moció de censura al/la President/a, dacord amb el que estableix la legislació de règim local.
b) Nomenar i separar el/la Gerent.
c) Aprovar el programa dactuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i
lestabliment dels serveis comarcals.
d) Determinar el nombre de membres de
la comissió especial de comptes a atribuir els
que corresponen a cada grup polític present
en el consell, tenint en compte la representativitat de cadascun dells.
e) Determinar el nombre de comissions
informatives i la seva composició
f) Aprovar ladjudicació definitiva dels
contractes que originin despeses plurianuals.
g) Delegar al/la Gerent facultats sobre
autorització de despeses i reconeixement
dobligacions.
h) Delegar al/la Gerent funcions que no
afectin les atribucions del Ple, determinades
en larticle 14 del TR-LOCC.
i) Delegar al/la President/a qualsevol de les
atribucions que té assignades, excepte les
especificades com indelegables a lapartat b)
del núm. 2 de lart. 52 de la Llei 8/1987,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Lacord de delegació contindrà làmbit dels
assumptes als quals es refereixi, les facultats
complertes que es deleguin, i també les condicions específiques dexercici daquestes.
j) Disposar de la conversió de competències municipals en comarcals.
k) Acordar lassumpció de facultats dintervenció administrativa que correspon als
municipis per regular i establir el règim dautoritzacions dels serveis dinterès públic prestats per particulars, amb els requisits legals
escaients.
l) Establir la coordinació dels serveis municipals entre ells, per raons dinterès comarcal, establint les garanties dintervenció dels
municipis.
m) Acceptar la delegació o assignació de
competències de la Generalitat.
n) Acceptar la delegació de competències
i funcions que li facin els municipis de la
seva jurisdicció territorial i la Diputació Provincial.
o) Acordar convenis amb els municipis i
amb la Diputació per a la prestació de serveis
i lexercici de competències.
p) Acordar la constitució de consorcis o

lestabliment de convenis de cooperació, per
a la prestació de serveis amb finalitat dinterès comú.
q) Subscriure convenis amb municipis de
la comarca per a utilitzar els serveis i els mitjans propis daquests per prestar els propis
serveis.
r) Exercir la iniciativa per a lelaboració de
plans territorials parcials.
s) Participar en la formulació dels altres
plans que elabora i aprova la Generalitat i
desplegar-ne les determinacions.
t) Exercir la iniciativa legislativa davant el
Parlament de Catalunya mitjançant la presentació de proposició de Llei.
u) Establir els criteris de càlcul de les aportacions municipals a la comarca dacord amb
allò disposat a lart. 41 del TR-LOCC.
v) Tractar i adoptar resolucions i acords
sobre els temes que es consideri dinterès
comarcal i que afectin els interessos generals
de la comarca.
Article 8

de la convocatòria de la sessió.
Pel que respecta a les sessions extraordinàries convocades a petició dalmenys una
quarta part dels consellers/eres comarcals, o
per part de dos portaveus dels grups polítics
comarcals, aquesta haurà dincorporar:
a) Proposta dordre del dia.
b) Proposta de resolució de cada un dels
punts a incloure.
c) Si la petició sefectua amb caràcter
durgència, justificació de la mateixa.
En aquest supòsit, la seva convocatòria la
Presidència podrà incloure en lordre del dia
altres matèries a tractar, i pel cas que a judici
de la Presidència, les propostes presentades
no justifiquin la convocatòria duna sessió
extraordinària, aquesta podrà incloure les
propostes presentades en la primera sessió
ordinària a celebrar, sempre i quan els
sol·licitants ho autoritzin expressament. En
tot cas, hauran de respectar-se els terminis
fixats legalment.
Article 10

Lloc de celebració de les sessions
El Ple celebrarà les seves sessions a la seu
del Consell Comarcal, o lloc habilitat a lefecte en el territori comarcal en els casos de
força major, la qual cosa es farà constar en
acta. En aquest supòsit, el/la President/a
estarà facultat per decidir la celebració en
lloc diferent de la seu del Consell Comarcal,
prèvia informació a la Junta de Portaveus, i es
donarà la major difusió daquesta circumstància, a fi i efecte que qualsevol ciutadà/na interessat/da en assistir a la sessió,
conegui el seu lloc de celebració.
Article 9

Periodicitat de les Sessions
El Consell Comarcal celebrarà sessió
ordinària cada dos mesos, en les dates que es
fixin pel Ple.
Si per qualsevol motiu es volés variar permanentment el dia inicialment fixat per a la
realització dels plens ordinaris, sha de fer
per acord plenari.
Si un mes es volés variar el dia normal de
realització del Ple, es farà previ acord de la
Junta de Portaveus.
Article 11

Tipus de sessions
Els Plens dels Consells Comarcals poden
ser ordinaris o extraordinaris i aquests a més,
poden ser urgents.
Els Plens extraordinaris són convocats per
a resoldre assumptes que, per la seva
importància precisen ser tractats de manera
singular o que per la seva urgència no poden
ser demorats fons a la celebració del Ple ordinari.
Els Plens extraordinaris són convocats
pel/la President/a, a iniciativa pròpia o a
sol·licitud, almenys, de la quarta part dels/les
consellers/eres comarcals, o dels portaveus
de dos grups comarcals, sense que cap conseller/a comarcal ni cap grup comarcal
puguin sol·licitar més de tres anualment. En
aquest últim cas, el/la President/a està obligat
a convocar-lo dins els deu dies següents de la
sol·licitud i la celebració no es pot endarrerir
més enllà de quinze dies hàbils des que ha
estat sol·licitada.
Lordre del dia dels plens extraordinaris ha
de limitar-se a les matèries que ha motivat la
seva convocatòria i no shi poden incloure
noves propostes, la qual haurà de ser notificada a cada conseller/a amb dos dies hàbils
llevat quan es tracti de sessions de caràcter
urgent, essent que en aquest cas no existirà
termini concret, però el primer punt de lOrdre del dia consistirà en la ratificació pel Ple

Convocatòria i Ordre del Dia
Les sessions ordinàries es convocaran amb
quatre dies hàbils dantelació, com a mínim.
LOrdre del dia sintegra per la relació circumstanciada dels assumptes que shagin de
tractar en la sessió, i la seva elaboració
correspon al/la President/a tenint en compte
les propostes de:
a) Les comissions informatives
b) Els òrgans de govern
c) Els grups comarcals
d) La Junta de Portaveus
e) Els/les consellers/eres comarcals
LOrdre del dia de les sessions plenàries
tindrà lestructura següent:
a) Lectura i aprovació de lacta de la sessió
anterior.
b) Despatx Oficial
c) Declaracions institucionals
d) Dictamens de les Comissions Informatives
e) Dictàmens i mocions per raons durgència.
f) Control del Govern comarcal
Tractant-se de Plens extraordinaris, lordre
del dia quedarà als punts a) i d).
Quan la sessió no es pogués celebrar per
manca de quòrum dassistència, representat
per un terç del nombre legal de membres del
Ple del Consell, sentendrà reiterada aquesta
mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter
de la sessió per a 24 hores més tard.
En el supòsit que aquesta sessió no es
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pogués celebrar per la mateixa raó de manca
dassistència en la nova data convocada,
hauran de fer-se convocatòries successives
fins a aconseguir el quòrum dassistència,
essent aquestes convocatòries úniques en
cada reiteració i adquirint aquestes sessions
caràcter extraordinari, podent-se modificar
lordre del dia inicialment establert.
Article 12
La documentació del Ple
Els expedients administratius que hagin
désser resolts pel ple, hauran destar perfectament complets, excepte en el cas de reconeguda urgència, derivada de la finalització
de terminis peremptoris, o per qualsevol altre
motiu que la justifiqui. En aquests casos es
podrà prendre una resolució condicionada al
perfeccionament final de lexpedient, en el
sentit que determini el Ple.
A partir de la convocatòria de la sessió del
Ple, els expedients i la documentació relativa
als diferents temes a tractar en aquest seran a
la Secretaria del Consell Comarcal, on
podran ser consultats pels/les consellers/eres
comarcals durant lhorari doficina. Entre
aquesta documentació, també hi haurà lOrdre del Dia i lActa de la sessió anterior.
Si durant el període de consulta esmentat
en lapartat anterior, la Secretaria del Consell
Comarcal romangués tancada per qualsevulla
motiu, el/la President/a haurà de garantir personalment
als/les
consellers/eres
interessats/ades, la consulta de dita documentació, pels mitjans adients.
Article 13
Règim de sessions
La Presidència de les sessions del Ple del
Consell, correspon al/la President/a del Consell, si hi assisteix. En cas dabsència o
impossibilitat, la Presidència és assumida
pel/la Vicepresident/a, segons ordre de substitució i justificant labsència del/la President/a.
Actuarà com a secretari/ària en totes les
sessions del Ple del Consell el/la
Secretari/ària del Consell Comarcal.
De les Actes del Ple del Consell es trametrà còpia o extracte a lAdministració de
lEstat i de la Generalitat, en els terminis i
forma que determinen les normes de Règim
Local.
LExtracte dels acords es publicarà en el
tauler danuncis i en el Butlletí dInformació
Comarcal, si existís.
Per a la vàlida celebració duna sessió,
sigui quin sigui el seu caràcter, serà necessària la presència mínima dun terç del nombre
legal dels seus membres; essent que aquest
nombre sha de mantenir durant tota la sessió
amb la finalitat de garantir que tots els acords
que sadoptin han comptat amb la presència
daquest mínim de membres corporatius, de
forma que, si per qualsevol causa, aquests
quòrum no es pogués mantenir, el/la President/a declararà la suspensió de la sessió. Als
efectes de determinar la validesa dun acord
es tindrà en compte el nombre de consellers/eres presents en el moment diniciar-se

el debat.
No es podrà celebrar cap sessió sense lassistència del/la President/a ni del/la Secretari/ària del Consell o de les persones que
legalment els substitueixin.
Els membres del Consell que no puguin
assistir a una sessió convocada perquè alguna causa ho impedeixi, hauran de comunicar-ho a la Presidència i, si no fos possible, a
la Secretaria General.
També sacceptaran les excuses dassistència que presentin els portaveus de cada grup
comarcal, a linici de la sessió, respecte els
membres que integrem el seu grup.
Oberta la sessió pel/la President/a, comprovada pel/la Secretari/ària lassistència dels
membres i acreditades les absències, es proposarà immediatament laprovació de lesborrany de lacta de la sessió anterior. Si ningú
shi oposés, lacta quedaria aprovada en la
forma redactada. Els aclariments i observacions que es formulin seran resolts pel Ple i
produiran modificació en el text de lesborrany per la incorporació a lacta definitiva i
sense que puguin afectar el fons dels acords
adoptats.
El/la President/a dirigirà el desenvolupament de la sessió seguint la numeració correlativa dassumptes que figuren en lordre del
dia si bé, per causa justificada, podrà alterar
lordre, prèvia consulta als portaveus, en la
forma que jutgi convenient, de manera que
tots els assumptes relacionats amb lordre del
dia siguin presentar, debatuts i votats, llevat
del supòsit a que es refereix larticle següent.
Quan un determinat assumpte, que figura
en lordre del dia tracti sobre matèria que
requereixi quòrum especial per a la vàlida
adopció de lacord i en el moment darribar
al punt de referència no existís a la sala el
nombre suficient de membres corporatius,
el/la President/a podrà alterar lordre del dia
o disposar que lassumpte quedi sense presentar si durant el desenvolupament no sobtingués aquest quòrum.
Quedaran sense presentar, i, en conseqüència sense debat ni votació, els
assumptes figurats en lordre del dia quan
concorrin les circumstàncies següents:
a) Per decisió de la Presidència, de pròpia
iniciativa o a petició del signat del document
de proposta.
b) Per no existir nombre dassistents presents en número suficient per a ladopció dacords que requereixin quòrum especial.
En la continuació de la sessió no shi
podran incloure més assumptes que els que
figuraven en lordre del dia. Quan una sessió
doni lloc a vàries reunions els acords aprovats no seran executius fins a donar-se per
acabada la sessió.
Article 14
De lordenació dels debats
Les sessions ordinàries del Ple comarcal
seguiran lordre de debat següent:
1r. Aprovació de les actes de sessions
anteriors. Lesborrany daquestes actes sacompanyarà a la convocatòria i podrà lliurarse per mitjans telemàtics. Ordinàriament,

lacta no es llegirà a la sessió, sinó que restarà a la disposició dels/les consellers/eres
comarcals que la vulguin examinar juntament amb els altres assumptes de lordre del
dia.
2n. Despatx Oficial. En el Torn de despatx
oficial es donarà compte dels temes dinterès
que la Presidència o la Junta de Portaveus
estimi convenient.
3r. Declaracions institucionals. En aquest
apartat es debatran i votaran les propostes
que presentin els/les portaveus o representants dels grups comarcals constituïts sobre
matèries dinterès polític general o dabast
supracomarcal. Les declaracions institucionals aprovades limitaran els seus efectes a
expressar la posició de la Corporació comarcal sobre una qüestió concreta, per la qual
cosa en cap cas suposaran menyscapte de les
competències atribuïdes a altres organismes
o institucions. Les declaracions aprovades
seran comunicades dofici als organismes,
institucions o entitats als quals afectin o interessin a més del que es prevegi a lefecte en
el propi acord. En aquesta comunicació dofici dirigida als organismes, institucions o entitats els quals afecti o interessin les declaracions institucionals aprovades, haurà de
constar el sentit del vot dels grups comarcals.
4rt. Dictàmens de les Comissions Informatives. Són dictàmens aquells assumptes la
resolució dels quals sigui competència del
Ple comarcal, i hagin estat informats prèviament per la comissió informativa corresponent. En cas que lexpedient de què resulti
dictamen shagi iniciat a proposta dun o mes
grups comarcals que no formin part del
govern comarcal, es farà constar en la part
expositiva del dictamen així com en el títol o
enunciar de lacord que figuri en lordre del
dia i comunicacions posteriors.
5è. Control del Govern Comarcal. En
aquest apartat figuraran les propostes de resolució, precs i preguntes que presentin els
grups polítics sobre qualsevol assumpte que,
tot i referir-se a temàtica comarcal, no sigui
de lestricta competència plenària. En primer
lloc es tractaran les propostes de resolució
per lordre de presentació a la Secretaria
comarcal. Tot seguit es consideren els precs i
les preguntes per mateix ordre.
a) Propostes de resolució.
Son aquelles propostes que presenten els
grups comarcals abans de la convocatòria de
la sessió pel seu debat i votació. Hauran de
presentar-se per escrit i constaran dexposició
de motius i part dispositiva. Quan les propostes aprovades pel Ple comarcal comportin linici dun expedient o tràmit dactuació
comarcal, es passarà al/la conseller/a comarcal que en tingui delegades les competències
i es seguirà el tràmit que correspongui en raó
de la matèria.
Les propostes de resolució aprovades tindran els efectes propis dun compromís de
caràcter polític del govern comarcal respecte
a allò aprovat pel Ple.
b) Precs i preguntes.
Sentén per Prec, la formulació duna proposta dactuació adreçada a algun dels
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òrgans de govern comarcal sobre temes de la
seva competència.
Les preguntes són totes aquelles plantejades als òrgans de govern en el si del Ple.
Tant els precs com les preguntes podran
ser formulats per tots els/les consellers/eres
comarcals a títol individual i pels grups
comarcals a través dels seus Portaveus. Es
presentaran per escrit abans de la convocatòria de la sessió, per tal de poder incloure el
seu enunciat a lordre del dia corresponent, o
bé podran ésser formulades oralment en el
transcurs de la sessió, que podran ser contestades en el ple següent.
Els precs i preguntes que figurin a lOrdre
del Dia del Ple es contestaran a la meteixa
sessió i no podran ser votats. Els precs i preguntes formulats amb posterioritat a la convocatòria de la sessió seran contestats a la
sessió següent, llevat del dret de linterpel·lat
a donar resposta immediata.
Els precs han de ser formulats pel/la conseller/a comacal que lhagi proposat. El govern
comarcal o la Presidència els respondrà, fent
referència explícita a la seva acceptació o
rebuig. Es podrà fer un segon torn dintervencions per puntualitzar o demanar concrecions al que hagi respost el representat del
govern.
Una vegada conclòs el debat entre el grup
comarcal que formula el prec i el govern
comarcal, podrà intervenir qualsevol altre
grup per una sola vegada per tal de deixar
constància de la seva postura sobre el tema
objecte de prec.
Les preguntes seran exposades de forma
directa pel/la conseller/a que les hagi plantejat i, després désser contestades pel govern,
es podrà general un segon torn dintervencions dun màxim de tres minuts per cada
conseller/a comarcal que intervingui. Els/les
consellers/eres delegats/des de les diferents
àrees hauran de respondre a les preguntes
dels grups comarcals en el si del Ple, independentment que ho facin de forma prèvia o
posterior, en els organismes autònoms i resta
dens de gestió del Consell Comarcal.
Article 15
Esmenes
Les propostes dacord -declaracions institucions, dictàmens, propostes de resoluciópodran ser objecte desmenes per part de
qualsevol conseller/a comarcal a títol individual, i dels grups comarcals a través dels seus
portaveus.
Es presentaran per escrit a la Presidència
abans de començar la sessió, en el transcurs
de la deliberació de lassumpte. En aquest
cas sadmetran esmenes in voce.
Les esmenes seran a la totalitat quan tractin sobre loportunitat, els principis o lesperit
de la proposta; en aquest supòsit serà obligat
la presentació dun text alternatiu complet.
Aquest tipus desmenes només podran ser
presentades pels grups comarcals. Les esmenes a un punt concret podran ser de supressió, modificació i addició; en els dos casos
darrers, lesmena haurà dincloure el nou text
proposat.

La resposta donada a les esmenes admetrà
un so torn de rèplica. Les esmenes seran
votades amb caràcter previ a la proposta de
resolució dictaminada per la Comissió Informativa. Si en el decurs del debat el/la conseller/a comarcal ponent acceptés explícitament una esmena, no caldrà votar-la de
forma separada a la proposta de resolució,
dintre de la qual sentendrà compresa.
Article 16
Publicitat de les sessions
Ordinàriament, les sessions del Ple seran
públiques, llevat del cas que es asumptes a
tractar afectin el dret a lhonor, la intimitat
personal o familiar o la pròpia imatge de les
persones, en els termes establerts a larticle
18 de la Constitució i en relació amb el que
disposa larticle 70 de la Llei 7/1985, de 2
dabril, reguladora de les bases del règim
local.
Quan es produeixin els supòsits esmentats
a lapartat anterior, o qualsevol altre que justifiqui la mesura, a criteri de la Junta de Portaveus, el/la President/a, a iniciativa pròpia o
a petició de qualsevol conseller/a comarcal,
podrà sotmetre al Ple, com a qüestió prèvia,
el caràcter secret del debat i/o votació dun
punt o més de lordre del dia. En el cas que
la Junta de Portaveus ho estimi convenient, el
tractament dels punts afectats es traslladarà al
final de la sessió, i a lhora de tractat el tema,
el/la President/a disposarà que el públic
abandoni la sala de plens.
El/la President/a també podrà decretar la
suspensió del caràcter públic duna determinada sessió i que es desenvolupi o continuï
aquesta, total o parcialment sense assistència
de públic i, a porta tancada, quan es presumeixi que es produirà o es produeixin alteracions de qualsevol tipus que impedeixin el
debat serè i la votació lliure dels membres
del Consell.
El públic no podrà realitzar expressions de
conformitat o disconformitat amb les intervencions. En cas de produir-se per part del
públic, manifestacions que provoquin una
situació de desordre i prèvia crida de la Presidència per garantir el silenci, sordenarà el
desallotjament de la sala, podent-se continuar la sessió a porta tancada, amb la sola
presència dels mitjans de comunicació.
Article 17
Inici de les sessions
El Ple del Consell Comarcal es constitueix
quan, en complir-se les condicions establertes a larticle 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
dabril, reguladora de les bases del règim
local, i en concret, la dassistència dun terç
del nombre legal dels seus membres, el/la
President/a declari formalment oberta la sessió, dacord amb lhora de la convocatòria.
En aquest moment, el/la secretari/ària
prendrà nota dels assistents.
A partir de linici de la sessió, els/les consellers/eres comarcals que shi incorporin o
labandonin, hauran de comunicar-ho al/la
President/a, el qual ordenarà que consti a
lacta als efectes de quòrum i votacions.

El quòrum dassistència previst per a linici
de la sessió, caldrà que es mantingui al llarg
de la mateixa sessió. En qualsevol cas, caldrà
que hi assisteixi el/la President/a i el/la secretari/ària de la corporació o qui legalment els
substitueixin.
Article 18
Desenvolupament de les sessions plenàries
Cada punt de lordre del dia serà anunciat
pel/la President/a, que donarà la paraula al/la
ponent o conseller/a comarcal a qui correspongui exposar lassumpte. Finalitzada lexposició, el/la President/a atorgarà la paraula a
tots els grups comarcals que ho sol·licitin, els
quals lexerciran a través dels respectius portaveus o consellers/eres comarcals que
aquests designin, per ordre de menor a
major.
El/la President/a podrà atorgar un segon
torn dintervencions als/les consellers/eres
que ho hagin fet en el primer torn.
Qui es consideri al·ludit per una intervenció podrà sol·licitar del/la President/a que sel
concedeixi un torn per al·lusions.
Els temps dintervenció màxim serà de deu
minuts per a la primera intervenció de cada
conseller/a comarcal i de cinc minuts per a la
segona. El debat del pressupost, i qualsevol
altra que a criteri de la presidència, tingui la
entitat necessària, es desenvoluparà sense
limitació temporal a les intervencions. La
Junta de Portaveus podrà, en casos especials,
ampliar els terminis màxims dintervenció tal
i com disposa larticle 54 daquest Reglament.
Totes les absències, per qualsevol causa
dels membres del Consell de la sala de sessions, necessitaran llicència del/la President/a
i advertència del/la secretari/ària a efectes del
còmput de quòrum i resultat de les votacions.
Article 19
Intervenció dels/les consellers/eres comarcals
en temes que els afectin
Els/les consellers/eres comarcals hauran
dabstenir-se de participar en la deliberació i
la votació dels assumptes en els quals tinguin
interès directe i/o personal, o quan es donin
les altres circumstàncies que sesmenten a
larticle 28 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i de Procediment
Administratiu Comú, llevat daquells casos a
què es refereixen els articles 63.b) de la Llei
de Bases de Règim Local i 164.b) de la Llei
Municipal de Catalunya. A tal efecte el
Secretari podrà emetre un informe.
Quan es donin els anteriors supòsits, linteressat/da haurà dabandonar la sala mentre
es discuteixi i es voti lassumpte.
En cas que lafectat/da per lassumpte a
debatre sigui el/la President/a o qui en faci
les funcions, haurà dabandonar la sala, i
delegar la Presidència de la sessió a qui
legalment el substitueixi durant el transcurs
de la discussió i votació del punt en qüestió.
La raó de parentiu sha dentendre referida
al cònjuge i als parents, tant per consanguinitat com per afinitat.
Quan el membre corporatiu afectat no
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plantegi directament lexistència dinterès en
lassumpte a debatre, - no sol·licitant, en conseqüència, labsència de la sala de sessions,
la qüestió la decidirà el/la President/a pel
coneixement directe que pogués tenir o proposar-lo qualsevol portaveu dalgun grup
comarcal.
Abans dadoptar la decisió sobre lexistència o no dinterès i decidir que linteressat/da
abandoni la sala de sessions, el/la President/a
haurà descoltar en lacte i prèviament, lexplicació del/la conseller/a comarcal
afectat/da.
Article 20

de qualitat del/la President/a.
Tots els grups comarcals i ensems els/les
consellers/eres comarcals aïlladament podran
fer constar a lacta lexplicació del sentit i les
raons del seu vot.
Labsència dun/a conseller/a comarcal un
cop iniciada la deliberació dun assumpte
equival, a efectes de la votació corresponent,
a labstenció.
Finalitzada la votació i efectuat pel/la
secretari/ària el recompte de vots, el/la President/a anunciarà en veu alta el resultat i proclamarà lacord adoptat.
Article 23

Retirada dassumptes de lordre del dia
El/la President/a o el/la conseller/a comarcal que presenti un assumpte a laprovació
del Ple podrà retirar-lo de lordre del dia o
deixar-lo sobre la taula, per les causes que
estimin convenients o quan així ho aconsellin els motius que altres consellers/eres
comarcals exposin en el debat.
En el segon cas, lassumpte sinclourà a
lordre del dia del Ple ordinari següent, sense
alteració del contingut.
Article 21

Acords durgència
Excepcionalment, el Ple podrà tractar i
votar propostes dacord que no contin a lordre del dia, per raó durgència. En aquest cas,
serà indispensable que, prèviament, el Ple
aprovi la urgència de la qüestió per majoria
absoluta.
Podran presentar propostes dacord pel
tràmit durgència qui estigui facultat per presentar-les ordinàriament. En el cas que el Ple
no apreciï la urgència de la proposta, aquesta
restarà sobre la taula, sinclourà a lordre del
dia de la propera Comissió Informativa
corresponent i, si sescau, a la del proper Ple.
Article 24

Votació dels assumptes
Una vegada debatuts suficientment cadascun dels punts de lordre del dia, el/la President/a els sotmetrà a votació.
La votació serà ordinària, per assentiment,
excepte quan el/la President/a, o qualsevol
portaveu o conseller/a comarcal no adscrit
demani la votació nominal o secreta i així
acordi aquesta realitzar-la el Ple per majoria
absoluta. La votació secreta es podrà realitzar
quan afecti matèries incloses en larticle 18.1
de la Constitució.
Si no hi ha assentiment, i no se sol·licita la
votació nominal es procedirà a la votació a
mà alçada, i es portarà a terme demanant-se,
per part del/la President/a, els vots a favor, els
vots en contra i les abstencions sobre cadascuna de les propostes.
La votació nominal consistirà en el requeriment per part del/la secretari/ària de cadascun dels consellers/eres comarcals per ordre
alfabètic, els quals expressaran la seva posició a favor, en contra, o dabstenció, sobre
cada una de les propostes.
En la votació secreta, lexpressió del sentit
del vot es farà mitjançant una papereta que
cada conseller/a comarcal introduirà en una
urna. Finalitzada la votació, el/la
secretari/ària procedirà al recompte.
Article 22
Aprovació dels assumptes
Un cop iniciada la votació no es podrà
interrompre per cap motiu, essent que els
acords es prendran per majoria simple dels
membres presents, llevat dels casos en què es
requereixi una majoria especial dacord amb
el que sestableix a la legislació de Règim
Local.
En cas dempat de vots afirmatius i negatius, es produirà una segona votació, si lempat es manté, la proposta serà resolta pel vot

Potestats del President
El/la President/a o el/la Vicepresident/a
que el/la substitueixi tindrà, en la seva qualitat de President/a del Ple comarcal, les potestats següents:
a) Variar lordre del tractament dels punts
de lordre del dia als efectes de fer possible la
presència del màxim nombre de
consellers/eres en el debat i en la votació
dels punts més rellevants, o per qualsevol
altre motiu dordre o destímul a la participació.
b) Requerir o autoritzar la intervenció de
personal de lAdministració comarcal o daltres experts, per tal daclarir extrems tècnics o
proporcional una major informació sobre
aquests.
c) Cridar a lordre o retirar lús de la paraula als/les consellers/eres que es desviïn notòriament de la qüestió en debat o pronunciïn
expressions injurioses o calúmnies en relació
amb persones o institucions. Tanmateix, el/la
President/a podrà fer abandonar la sala als/les
consellers/eres que, malgrat haver estat cridats a lordre, persistissin en la seva actitud.
d) Suspendre, provisionalment, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, la sessió quan
es produeixin circumstàncies que així ho
aconsellin. En aquest cas la sessió es
reprendrà un cop desaparegudes les circumstàncies expressades, dins del mateix dia,
o bé serà convocada per fer-se novament en
el termini de tres dies.
e) Cridar a lordre i desallotjar, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, el públic assistent a la sessió quan amb la seva actitud
impedeixi el normal desenvolupament daquesta. En aquest cas la sessió podrà continuar a porta tancada.

Article 25
Actes de les sessions
De cada sessió sestendrà acta pel/la secretari/ària del Consell Comarcal, ajustant-se, en
aquesta comesa, a la normativa específica de
Règim Local i les prescripcions daquest
Reglament Orgànic.
En les actes de les sessions es recolliran,
com a mínim, les opinions sintetitzades dels
intervinents en les exposicions i debats; amb
independència que, quan algun membre del
Consell Comarcal desitgi que la seva exposició consti en acta amb lextensió o precisió
que consideri dinterès, ho demanarà al/la
President/a verbalment, a la sessió o per
escrit incorporant-hi la redacció que estimi
oportuna, amb la salvetat que el text a incorporar no podrà tenir una extensió superior a
dos folis a màquina, doble espai i una sola
cara.
Les actes de sessions, preferentment
podran ser lliurades a cada conseller/a
comarcal, mitjançant correu electrònic, a
sol·licitud del/la mateix/a conseller/a.
Secció tercera
El President
Article 26
El President
El/la President/a ostenta la representació
del Consell Comarcal. Convoca i presideix
les sessions del Ple i daltres òrgans
col·legiats.
Dacord amb larticle 169 del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 dabril, el/la President/a del
Consell Comarcal tindrà el tractament
dIl·lustríssim/a.
Article 27
Atribucions
Dacord amb la normativa recollida al TRLOCC, correspon al/la President/a:
a) Representar el Consell Comarcal.
b) Convocar i Presidir les sessions del Ple i
dels altres òrgans col·legiats.
c) Supervisar les obres comarcals i els serveis de ladministració de la comarca.
d) Exercir la direcció superior del personal.
e) Exercir accions judicials i administratives en cas durgència.
f) Ordenar la publicació dels acords del
Consell Comarcal.
g) Contractar obres i la gestió de serveis
públics, sempre que la quantia no excedeixi
el 5% dels recursos ordinaris del pressupost
de la comarca, ni del 50% del límit general
aplicables al procediment negociat.
h) Exercir la facultat sancionadora.
i) Les altres que li atribueixen les lleis o les
que expressament li delega el Ple del Consell.
j) Aprovar la liquidació del pressupost, i
decidir la incorporació de crèdit i les consignacions dels ingressos específics corresponents a dits crèdits.
La intervenció de la comarca en activitats
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dels particulars subjectes a mesures dautorització i control, serà exercida pel/la President/a mitjançant autoritzacions i llicències,
dacord amb la legislació corresponent i les
ordenances i normes aprovades pel Ple.
El/la President/a té la potestat de delegar
les seves atribucions en els termes establerts
a larticle 56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 13.2 del
TR-LOCC, i de revocar-les amb plena llibertat.
Article 28
Els decrets del President
Els Decrets i Resolucions del/la President/a
sinscriuran en un Registre especial habilitat a
lefecte; essent-li daplicació la normativa
establerta per als llibres dactes.
Dels decrets que continguin normes de
general aplicació i els de concessió de llicències sen donarà compte als grups polítics de
la corporació i sexposaran al tauler danuncis del Consell.
Article 29
La moció de censura al President
Dacord amb el que estableix larticle 197
de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General, el/la President/a podrà ser destituït
del seu càrrec mitjançant moció de censura
adoptada per la majoria absoluta del nombre
legal de consellers/eres comarcals.
La moció haurà de ser proposada i subscrita, almenys, per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i
haurà dincloure un candidat a la Presidència, podent ser-ho qualsevol conseller/a
comarcal, quina acceptació expressa haurà
de constar a lescrit de proposició de la
moció.
Lescrit en el que es proposi la moció de
cesura haurà dincloure les firmes degudament autenticades per Notari o pel/la secretari/ària de la Corporació y haurà de presentarse davant daquest per qualssevol dels seus
signataris. El/la secretari/ària comprovarà que
la moció de censura reuneixi els requisits exigits a larticle 197 de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General i estendrà en el
mateix acte la corresponent diligència acreditativa.
El document així diligenciat es presentarà
en el Registre General de la Corporació per
qualsevol dels signataris de la moció, quedant el Ple automàticament convocat per a
les dotze hores del desè dia hàbil següent al
del seu registre. El/la secretari/ària de la Corporació haurà de remetre notificació indicativa daquesta circumstància a tots els membres de la mateixa en el termini màxim dun
dia, a comptar des de la presentació del
document en el Registre, als efectes de la
seva assistència a la sessió, especificant la
data y la hora de la mateixa.
El Ple serà presidit per una Mesa dedat,
integrada pels/les consellers/eres comarcals
de major i menor edat dels presents, exclosos
el/la President/a i el/la candidat/a a la presidència, actuant com a secretari/ària el que
ho sigui de la Corporació, qui acreditarà

aquesta circumstància.
La Mesa es limitarà a donar lectura a la
moció de censura, a concedir la paraula
durant un temps breu, si hi fossin presents,
al/la candidat/a a la Presidència, al/la President/a i als portaveus dels grups comarcals, i
a sotmetre a votació la moció de censura.
El/la candidat/a inclòs/a en la moció de
censura quedarà proclamat/da President/a si
aquesta prosperés amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de consellers/eres comarcals de la Corporació.
Cap conseller/a comarcal no podrà subscriure durant el seu mandat més duna moció
de censura. A aquests efectes no es prendran
en consideració aquelles mocions que no
haguessin estat tramitades per no reunir els
requisits previstos.
La dimissió sobrevinguda del/la President/a no suspendrà la tramitació i votació de
la moció de censura.
Secció quarta
La Comissió Permanent del Ple
Article 30
Acord dinstitució
Mitjançant acord adoptat pel Ple es podrà
instituir la Comissió Permanent del Ple, com
a òrgan col·legiat complementari del Consell
Comarcal del Maresme, que sassimilarà,
amb les especificitats derivades de la legislació específica y sectorial aplicable a la
comarca, a una comissió de govern de les
regulades a la legislació de règim local, i que
estarà integrada pel/la President/a del Consell
Comarcal del Maresme, que la presidirà, i
per consellers/eres comarcals en nombre no
superior a un terç del nombre legal de membres de la corporació.
Els seus membres seran nomenats i cessats
lliurement pel Ple, sense límit de nombre dacords al respecte i sense més requeriment
que comunicar-ho formalment a lafectat.
Article 31
Atribucions i competències
La Comissió Permanent del Ple tindrà com
a atribucions pròpies i intransferibles la dassistir al/la President/a i al/la Gerent en lexercici de les seves atribucions, i tindrà, a més,
les atribucions i competències que, essent
delegables, li deleguin el Ple o el/la President/a, i les que li reconegui la legislació de
règim local aplicable a la comarca. En cap
cas no se li podrà atribuir les competències
del Ple a que fan referència les lletres a), b),
c) i g) de larticle 14, ni la iniciativa legislativa comarcal regulada pel títol V, ambdós del
TR-LOCC.
Article 32
Naturalesa de les resolucions de la Comissió
Permanent del Ple
En lexercici de latribució dassistir al/la
President/a i al/la Gerent, la Comissió Permanent del Ple podrà emetre informes i atorgar
el vistiplau o el rebuig a les resolucions que li
siguin sotmeses pel/la President/a o pel/la
Gerent.

La Comissió Permanent del Ple resoldrà els
recursos de reposició interposats contra els
acords que hi hagi pres en virtut de delegació.
Article 33
Periodicitat i lloc de les sessions
Les sessions de la Comissió Permanent del
Ple es faran al Consell Comarcal del Maresme amb la periodicitat que es marqui la pròpia Comissió Permanent del Ple, la qual
fixarà també el dia i lhora.
Quan la Presidència ho consideri convenient també es podran fer sessions extraordinàries i/o urgents.
El/la President/a podrà variar les anterior
circumstàncies de periodicitat i lloc per causes justificades, així com deixa de convocar
les sessions per motius de vacances.
Article 34
Convocatòria i ordre del dia
La convocatòria serà decidida lliurement
pel/la President/a, tenint en compte, però, el
que sestableix a larticle anterior respecte a
la periodicitat i a la vista de les propostes
provinents
dels/les
consellers/eres
delegats/des o Presidents/tes de les Comissions Informatives.
Serà obligatòria la inclusió a lordre del
dia dels precs i preguntes formulats a la
Comissió Permanent del Ple en el si del Ple
comarcal, així com laprovació de lacta de
la sessió anterior.
La convocatòria i lordre del dia seran tramesos als membres de la Comissió amb una
antelació de quatre dies hàbils.
A fi i efecte que consti públicament, es
col·locarà lordre del dia i lextracte al tauler
danuncis del Consell Comarcal.
Article 35
Règim de funcionament
A fi que es pugui constituir vàlidament la
Comissió Permanent del Ple hauran de ser
presents a linici de la sessió, al menys, la
majoria absoluta dels seus membres. Aquest
quòrum shaurà de mantenir durant tota la
sessió.
Les sessions de la Comissió Permanent del
Ple no són públiques. Així no obstant, podran
assistir-hi els/les consellers/eres comarcals o
el personal que sigui convocat pel/la President/a als efectes dil·lustrar o informar la
Comissió sobre els assumptes a tractar.
Haurà dassistir obligatòriament a les sessions el/la secretari/ària de la Corporació o
qui el substitueixi, a fi de poder aixecar lacta
corresponent, i donar fe dels acords adoptats.
Constituïda la Comissió Permanent del Ple
amb el quòrum abans esmentat i amb lassistència del/la President/a i del/la
secretari/ària, o dels seus substituts, es procedirà a debatre els assumptes de lordre del
dia amb lordre amb que sexpressa o bé amb
el que decideixi el/la President/a.
Article 36
Acords durgència
El/la President/a o qualsevol membres de
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la Comissió Permanent del Ple podrà proposar ladopció dacords que no figurin a lordre del dia de es sessions ordinàries, per raó
durgència.
Lapreciació de la urgència correspondrà a
la mateixa comissió per majoria absoluta.
Secció cinquena
Els Vicepresidents
Article 37
Concepte i atribucions generals
El/la President/a ha de nomenar, dentre
els/les consellers/eres comarcals, un/a vicepresident/a o més, que lha de substituir per
ordre de nomenament, en cas de vacant,
absència o impediment, i als qual pot delegar
lexercici de les seves atribucions.
Article 38
Nomenament i pèrdua de la condició de
Vicepresident
El nomenament es farà per decret del/la
President/a en el qual constarà lordre de
substitució. Del nomenament sen donarà
compte al Ple així com de les delegacions de
competències que el/la President/a li atorgui
a lempara del que disposa el punt 2 de larticle 13 del TR-LOCC.
Els/les
vicepresidents/tes,
així
nomenats/des, i els que ostentin la Presidència de Comissions Informatives formaran part
de la Comissió Permanent del Ple.
Es perd la condició de Vicepresident per
renúncia expressa per escrit i per cessament
disposat per decret del/la President/a, donantne compte al Ple.
Secció sisena
El Gerent
Article 39
Nomenament i règim jurídic
El/la Gerent és nomenat/da i cessat/da lliurement pel Ple del Consell Comarcal, a proposta del/la President/a. El càrrec de Gerent
és incompatible amb la condició de conseller/a comarcal. Se li apliquen les causes
dincompatibilitat i dincapacitat establertes
per als membres del Consell Comarcal.
El/la Gerent té la condició de funcionari
eventual, i pel cas que la persona designada
sigui funcionari de lAdministració local o de
la Generalitat de Catalunya, se lha de declarar en situació de serveis especials.
El/la Gerent assisteix a totes les reunions
del Ple del Consell, i dels òrgans col·legiats
quan sigui convenient o sigui requerit pel/a
President/a de la mateixa amb veu i sense
vot, amb la finalitat dinformar i assessorar en
les matèries objecte de discussió.
Article 40
Atribucions
Correspon al/la Gerent, dacord amb les
directrius del Ple i les instruccions del/la President/a:
a) Dirigir ladministració comarcal i executar els acords del ple.
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les

obres i els serveis comarcals.
c) Dirigir, amb els criteris i orientacions
dictats pel/la President/a el personal de la
Corporació.
d) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació
que li atorga el Ple i ordenar pagaments.
Aquests límits es fixaran anualment en aprovar les bases dexecució del Pressupost.
e) Presentar la liquidació anual del pressupost i retre els comptes anuals del pressupost,
patrimoni i valors independents i auxiliars.
f) Exercir altres funcions que expressament
li són delegades i no afecten les atribucions
del/la President/a ni del Ple, enumerades pels
articles 13 i 14 del TR-LOCC.
El/la Gerent, assistit per linterventor/a,
confeccionarà lavantprojecte del pressupost
anual, el qual, prèvia la conformitat del/la
President/a, serà lliurat a la Comissió corresponent per a lestudi i informació prèvia a la
presentació del Ple per a la seva discussió i
aprovació.
CAPÍTOL II
DELS ÒRGANS REPRESENTATIUS, DASSESSORAMENT I
CONTROL
Secció primera
De les Comissions Informatives
Article 41
Funcions i tipus de comissions informatives
Les comissions informatives són òrgans
delegats del Ple per a la informació prèvia i
preparació de les matèries que hagin de ser
discutides i aprovades pel Ple, i lemissió dels
informes que siguin demanats pel propi Ple i
pel/la Gerent. Les Comissions informatives no
poden tenir funcions decisòries.
Aquestes comissions informatives podran
ser de caràcter general i permanent, per grans
àrees funcionals o de caràcter especial, per al
coneixement o estudi dun tema concret i per
un període determinat, seran integrades per
membres representants de tots els grups polítics del Consell Comarcal.
La designació, nombre i denominació de
les comissions informatives de caràcter general, correspon al Ple Comarcal, i també la
seva modificació o supressió.
Les comissions informatives generals tindran la mateixa durada que el mandat electoral, si bé podran ser objecte de modificació,
canvi de denominació o qualsevol altra
variació, mitjançant el seguiment del procediment fixat en aquest Reglament per a la
seva constitució.
Les comissions informatives de caràcter
especial són òrgans transitoris que constituirà
ordinàriament el Ple o extraordinàriament
el/la President/a, mitjançant Decret en
aquells supòsits en que sigui acreditada la
urgència, ratificant-se posteriorment ple Ple,
amb la finalitat de realitzar estudis, efectuar
gestions sobre un assumpte determinat o de
coordinació, extingint-se quan finalitzin els
treballs que hagin donat origen a la creació,
sense necessitat de nou Decret.

El/la President/a haurà de donar compte al
Ple, a efectes del seu coneixement, del
nomenament de les comissions informatives
de caràcter especial.
Els representants dels diferents grups polítics designats per a formar part de les comissions informatives seran comunicats al/la President/a, el/la qual en donarà coneixement al
Ple. Es podran designar un mes substituts. Les
substitucions hauran de ser comunicades
al/la President/a de la Comissió abans diniciar-se la sessió.
Article 42
Convocatòria i règim de sessions
Les comissions informatives es reuneixen
com a mínim un cop cada dos mesos. La pròpia comissió determinarà els dies i hores
hàbils per a la seva celebració.
La convocatòria de les comissions informatives serà feta amb un mínim de quatre
dies dantelació i shi acompanyarà lordre
del dia.
Les sessions de les comissions informatives
són a porta tancada. Són presidides pel/la
conseller/a en qui hagi delegat el/la President/a a no ser que aquest/a hi assisteixi.
Actuarà de Secretari/ària el/la de la Corporació, o funcionari/ària en qui aquest/a delegui.
A petició de qualsevol dels seus membres,
es podran incorporar a les comissions els funcionaris o tècnics que hagin intervingut en la
redacció dels projectes o informes, els quals
es limitaran a resoldre les consultes que els
siguin formulades. També hi podran assistir
els/les alcaldes/esses daquells municipis
directament afectats per les qüestions que
haurà destudiar i debatre la Comissió, els
quals podran ésser-hi escoltats.
Les comissions estaran vàlidament constituïdes sempre que existeixi un terç dels seus
membres i aquests seguin representatius dun
terç dels membres de la Corporació.
Si no saconseguís el quòrum, la sessió es
celebraria a lhora següent de lassenyalada
per a la primera convocatòria, tenint aquesta
caràcter de segona, i serà vàlida la sessió,
sigui quin sigui el nombre de membres, amb
un mínim de dos, que un dells sigui el/la
President/a, o en cas dabsència daquest/a,
el/la Vicepresident/a.
El Procediment per a estudiar les propostes, debatre i en el seu cas, acceptar o refusar
les esmenes, serà fixat en cada sessió o proposta del seu President/a en el moment diniciar-la.
Article 43
Adopció dels acords
Els acords es prendran per majoria ponderada dels vots dels assistents. Per ponderar els
vots es tindran en compte el nombre de consellers/eres que cada grup té en el Ple.
Si en una reunió no es pot esgotar lordre
del dia, el/l President/ assenyalarà, en la pròpia reunió, el dia i hora en què serà represa.
Quan a una comissió informativa se li
encarregui la confecció dalgun estudi o
informe, aquesta podrà delegar en algun o
alguns dels seus membres la realització dels
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treballs preparatoris que es consideri necessaris.
No podran deliberar sobre assumptes que
incideixin en la competència dun altra
comissió i, si això es produís, ho sotmetran a
consideració del/la President/a, el/la qual
decidirà.
Saixecarà acta de les sessions de les
comissions informatives. Aquesta es limitarà
a reflectir les esmenes acceptades, els vots
particulars i, en el seu cas, linforme favorable amb el text definitiu a presentar al Ple.
En el cas dinformes elaborats per la pròpia comissió, es reflectiran en lacta linforme
definitiu i els vots particulars que sobre el
mateix es formulin.
Article 44
Publicitat de les sessions
Les sessions de les comissions informatives
no seran públiques però poden assistir-hi
els/les funcionaris/àries, linforme del qual fos
sol·licitat, i els/les consellers/eres que no formin part de la comissió en la forma establerta
en el títol que regula lEstatut dels membres
del Consell en Aquest Reglament Orgànic.
També podran intervenir, abans del debat i
votació dun tema, aquelles persones representants dAjuntaments, dentitats interessades o especialment que la comissió estudiï
dinterès escoltar la seva opinió sobre un
tema concret a petició de qualsevol grup
comarcal.
Secció segona
De la Comissió Especial de Comptes
Article 45
Objecte
La Comissió de Comptes, prevista en larticle 12 del TR-LOCC, i dacord amb el que
estableix lArticle 56 i següents de la Llei
8/87, és designada especialment per a revisar
i informar els comptes del Consell Comarcal i
de tots els organismes que en depenen.
Article 46
Composició
En la Comissió de Comptes hi hauran destar representats tots els Grups polítics de la
Corporació.
Seran daplicació a aquesta Comissió les
normes de funcionament previstes per a les
Comissions informatives.
Article 47
Funcions específiques
Són funcions específiques de la Comissió
de comptes lanàlisi i informació de:
- Compte General del Pressupost.
- Compte de Valors Independents i Auxiliars.
- Comptes generals del Pressupost i del
Patrimoni dels Organismes Autònoms i dels
Òrgans especials de gestió de serveis.
- Comptes dexplotació i balanços de les
empreses amb participació del Consell
Comarcal.
La comissió especial de comptes sha de
reunir necessàriament abans del dia 1 de

juny de cada any per a examinar els comptes
generals de la corporació, juntament amb els
justificants i antecedents, i emetren informe.
Pot, no obstant això, tenir reunions preparatòries si el seu President/a ho acorda o si ho
demana una quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la comissió, o bé
dos grups polítics comarcals.
Per acord del Ple de la Corporació, la
comissió destudi, dinforme o de consulta
especialitzada en matèria de finances, pot
actuar com a comissió especial de comptes.
Els comptes generals i la documentació
complementària han destar a disposició dels
membres de la comissió, perquè els puguin
examinar i consultar, com a mínim, quinze
dies abans de la primera de les reunions.
Article 48
Potestats
Per acord adoptat per majoria simple dels
membres amb vot ponderat, la Comissió
podrà adoptar les resolucions següents que
vincularan els òrgans de govern comarcal i
els responsables tècnics del Consell Comarcal:
a) Requerir documentació complementària.
b) Requerir la presencia dautoritat, de responsables tècnics comarcal i dassessors relacionats amb els comptes que sanalitzin, a fi
dobtenir aclariments.
c) Requerir lesmena de defectes de forma
en els comptes.
d) Emetre linforme preceptiu dacord amb
el que estableix la llei.
Secció tercera
Els Grups Comarcals
Article 49
Concepte i composició
Els grups comarcals són entitats que agrupen els/les consellers/eres duna mateixa
tendència política als efectes de la seva cohesió en lactuació.
Inicialment, formen part dun grup comarcal els/les consellers/eres electes per un
mateix partit, coalició, federació, o agrupació
electoral, sens perjudici del dret dels/les consellers/eres a donar-se de baixa del respectiu
grup, passant a la situació de consellers/eres
no adscrits/tes. Aquest precepte no és aplicable en el cas de candidatures presentades
amb la fórmula de coalició electoral, quan
algun dels partits polítics que la integren
decideix abandonar-la. En cap cas un/a conseller/a podrà formar part de dos grups alhora.
Els/les consellers/eres comarcals que, de
conformitat amb el que estableix el paràgraf
anterior, queden en la condició de no adscrits/tes, tenen els deures i els drets individuals, inclosos els de caràcter material i
econòmic, que segons les lleis formen part de
lestatut dels membres de les corporacions
locals i participen en les activitats pròpies del
Consell Comarcal de manera anàloga a la
resta de consellers/eres.
En tot cas, les baixes que es puguin pro-

duir en un grup comarcal no seran efectives
en tant no hagin estat comunicades al respectiu portaveu i al/la President/a, que donarà
compte al ple comarcal.
Article 50
Constitució
Els Grups Comarcals es constituiran mitjançant escrit adreçat al/la President/a i subscrit per tots els seus integrants, dins dels cinc
dies hàbils següents a la constitució de la
Corporació.
Els membres de la Corporació que adquireixin la seva condició amb posterioritat a la
sessió constitutiva de la Corporació hauran
dintegrar-se als grups mitjançant escrit dirigit
al/la President/a dins dels cinc dies hàbils
següents a la presa de possessió del seu
càrrec.
Article 51
Denominació, normes de funcionament i
càrrecs dins dels Grups Municipals.
Cada Grup Municipal decidirà la seva
denominació, si be aquesta no podrà diferir
substancialment de la denominació de la
seva llista electoral. Els casos de conflictes en
la denominació dels grups comarcals, seran
resolts pel ple aplicant, en últim extrem, la
mateixa denominació de la llista electoral.
Els grups hauran de nomenar un portaveu i
podran nomenar també altres càrrecs dins del
si del grup quan ho considerin convenient.
Article 52
Els Portaveus dels Grups Comarcals
Es funció dels portaveus dels grups comarcals representar el seu grup en les qüestions
dOrdre i de funcionament del ple, així com
expressar la posició oficial del grup en els
assumptes sotmesos al Ple, sens perjudici que
delegui la paraula lliurement en altres membres del grup.
El nomenament i cessament del portaveu
serà comunicat pel propi grup comarcal amb
la signatura de la majoria.
Article 53
Dotacions materials als Grup Comarcals
En la mesura de les seves possibilitats el
Consell Comarcal posarà a disposició dels
grups els mitjans materials necessaris per al
desenvolupament de les seves funcions.
Tots els grups polítics de la corporació disposaran en ledifici del Consell Comarcal, i
en funció de lespai disponible, de lloc per
reunir-se i atendre les visites.
Secció quarta
La Junta de Portaveus
Article 54
Composició i atribucions
La junta de Portaveus és un òrgan no resolutori ni executiu integrat pels portaveus dels
grups polítics amb representació Comarcal i
presidit pel/la President/a.
Cada Grup comarcal, juntament amb la
designació del seu Portaveu, designarà també
el seu substitut que en cas dabsència del
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titular, actuarà de manera automàtica.
La Junta de Portaveus tindrà les atribucions
següents:
a) Assessorar el/la President/a en les qüestions de competència del Ple Comarcal en
cas de catàstrofes, o infortunis públics o greu
risc daquest.
b) Assessorar el/la President/a en aquelles
qüestions respecte a les quals el/la President/a requereixi lesmentat assessorament.
c) Rebre informació del/la President/a en
assumptes despecial transcendència.
d) Emetre la seva opinió pel que fa a la
realització de plens forma de la seu del Consell Comarcal.
e) Emetre la seva opinió sobre la variació,
un mes concret, del dia habitual de realització del Ple ordinari.
f) Emetre la seva opinió pel que fa a
assumptes portats al Ple pel sistema durgència.
g) Ser consultada en cas que es proposi la
deliberació secreta o celebració no pública
dun Ple pels motius que estableix larticle 16
daquest Reglament Orgànic.
h) Decidir, en casos especials, lampliació
dels temps dintervenció dels consellers/eres
en els debats del Ple, dacord amb el que
estableix larticle 18 daquest Reglament
Orgànic.
i) Ser consultada pel/la President/a respecte a la suspensió o a lajornament del Ple i les
Comissions Informatives.
j) Ser consultada pel/la President/a en els
cas en què aquest vulgui desallotjar la Sala
de Plens i suspendre el Ple, segons el que
estableix larticle 24 daquest Reglament
Orgànic.
Article 55
Règim de funcionament
La junta de Portaveus es reunirà, prèvia
convocatòria del/la President/a, bé per iniciativa pròpia o bé a instància de dos portaveus,
amb indicació dels temes a tractar i, com a
mínim, una vegada cada dos mesos. Sentendrà constituïda amb la presència de la
meitat més un dels seus membres, inclòs el
President.
La Junta de Portaveus pot emetre acords,
informes i recomanacions. La presa dacords
requerirà majoria absoluta. Els informes,
dictàmens o recomanacions sadoptaran per
majoria simple. Les votacions sefectuarn per
vot ponderat dels Grups Comarcals. Els vots
discordants es faran constar en el mateix text.
Quan calgui aixecar acta, la Junta de Portaveus requerirà la presència del/la
secretari/ària de la Corporació o de qui el
substitueixi, a fi de donar fe.
TÍTOL SEGON
ESTATUT DELS MEMBRES DEL CONSELL
COMARCAL
CAPÍTOL I
DRETS, DEURES I RESPONSABILITATS
CONSELLERS COMARCALS

DELS

Article 56
Drets
Tots els/les consellers/eres comarcals gaudiran, una vegada hagin pres possessió del
seu càrrec, dels honors, prerrogatives i distincions pròpies daquest, dacord amb lestablert per la Llei Estatal o Autonòmica, pel que
fa als membres de les Corporacions Locals, i
estaran obligats al compliment estricte dels
deures i obligacions inherents al càrrec. De
manera especial han de mantenir la reserva
de totes aquelles matèries que, per la seva
naturalesa, tinguin el caràcter de reservades o
puguin incidir en algun dels supòsits contemplats en larticle 18.1 de la Constitució.
Article 57
Dret a lobtenció dinformació relacionada
amb lexercici del càrrec
Tots els membres del Consell tenen dret a
obtenir informació sobre els antecedents,
dades i informació que estiguin en poder dels
serveis del Consell i resultin precisos per al
desenvolupament de la seva funció.
La informació serà demanada per escrit
al/la Gerent, només als efectes que per
aquest sassenyali el dia, hora i lloc en la
qual pot ser examinada.
La petició dinformació sentendrà concedida per silenci administratiu, en cas que
el/la Gerent no dicti resolució denegatòria en
el termini de quatre dies, a comptar des de la
data de la sol·licitud.
En tot cas, la denegació de laccés a documentació informativa haurà de fer-se mitjançant Resolució motivada de Gerència.
Aquesta Resolució podrà ser objecte de
recurs dalçada davant el/la President/a.
No obstant, els/les consellers/eres podran
demanar la informació directament al/la
secretari/ària del Consell o al cap de servei
corresponent, sense prèvia petició a Gerència
en els supòsits següents:
a) Quan el peticionari formi part de la
Comissió Especial de comptes i es tracti
dampliació de dades i antecedents sobre
actuacions econòmiques, corresponents al
període al qual es refereix la informació dels
comptes.
b) Les informacions sobre antecedents dels
projectes que estiguin en període de presentació desmenes o de discussió en comissió
sol·licitades pels membres de les corresponents Comissions Informatives.
c) Els antecedents i informacions incloses
en lOrdre del Dia corresponents a qüestions
incloses en lOrdre del Dia dun Ple i que no
figurin en els expedients posats a disposició
dels/les consellers/eres.
No obstant, pel que es preveu en els apartats anteriors, serà necessària lautorització
del/la Gerent per a obtenir còpies dels documents examinats.
Lesmentat dret general informatiu únicament podrà ésser limitat, totalment o parcialment, en els casos següents:
a) Quan el coneixement o difusió dels
documents o antecedents pugui vulnerar el
dret constitucional a lhonor, la intimitat per-

sonal o familiar i la pròpia imatge de les persones.
b) Si es tracta de matèries referents a la
seguretat ciutadana, la publicitat de les quals
pogués esdevenir negativa.
c) Si es tracta de matèries classificades en
els temes de la Llei estatal 9/68, de 5 dabril,
modificada per la Llei del 7 doctubre de
1978 sobre secrets oficials.
d) En cas de tractar-se de matèries emparades pel secret estadístic o incidir en làmbit
protegit per la legislació limitadora daccés
als bancs informàtics de dades.
e) Quan es tracti dantecedents que hagin
estat incorporats a un procés judicial penal,
mentre romanguin sota secret sumarial.
f) Quan es tracti dantecedents, estudis o
informes de contingut econòmic o urbanístic,
la divulgació dels quals pugui donar lloc a
accions especulatives o alteració dels preus
de les coses.
Tot examen de documents haurà de fer-se
a les dependències comarcals, sense que per
cap concepte puguin ser trets dels llocs
assenyalats pel seu examen i comprovació.
Article 58
Deures dels Consellers Comarcals
Són deures dels/les consellers/eres comarcals els enumerats a les lleis i altres disposicions que siguin daplicació, i en especial,
els següents:
1. Assistir als Plens comarcals i a les reunions dels altres òrgans comarcals dels quals
siguin membres.
2. Formular la declaració dels seus béns i
de les seves activitats privades en el corresponent Registre dInteressos de la Corporació, dacord amb que estableix la legislació
en matèria de règim local.
3. Respectar la confidencialitat de la informació a què tinguin accés per raó del seu
càrrec.
4. Respectar les normes vigents sobre el
règim dincompatibilitats.
5. Comunicar al/la President/a les absències del territori comarcal, amb una durada
superior a vuit dies.
6. Abstenir-se de prendre part en deliberacions, votacions i decisions en els casos en
que assenyales les lleis.
Dacord amb el estableix larticle 78.4 de
la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de
Règim Local, el/la President/a podrà sancionar amb una reducció de lassignació mensual que els correspongui, els membres de la
Corporació per la falta no justificada dassistència a les sessions o lincompliment reiterat de les seves obligacions, dacord amb el
que determina la legislació de la Generalitat
o, supletòriament, la de lEstat.
La imposició daquest tipus de sanció es
comunicarà a linteressat i al Ple comarcal.
Article 59
Responsabilitats dels Consellers Comarcals
Els/les consellers/eres són responsables
civilment i penal pels actes i omissions realitzades en lexercici dels seus càrrecs en la
forma que estableix larticle 78 de la Llei

Núm. 187 / Pàg. 34

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

5 / 8 / 2004

Administració Local

7/1985, de 2 dabril, reguladora de les bases
de règim local. En quant als acords del Consell seran responsables els/les consellers/eres
que els hagin votat a favor.
Quan es produeixi alguna situació dincompatibilitat pel càrrec de President o conseller, previstes en la Llei reguladora del
Règim Electoral General, lafectat haurà dexercir lopció en la forma prevista en larticle
178 de lesmentada Llei.
La Corporació promourà les actuacions
precises per declarar la inhibició dels membres del Consell quan intervinguin amb
caràcter unipersonal en expedients en els
quals concorrin causes dabstenció.
Igualment el Consell promourà la revisió
dels seus actes i acords quan es generessin
per la intervenció dun membre afectat de
causa determinant de la invalidesa daquells,
o quan el vot del membre afectat fos decisiu
per ladopció de lacord.
La Corporació podrà exigir la responsabilitat dels seus membres quan per dol o culpa
greu, hagin causat danys i perjudicis al propi
Consell o a tercers, si aquests haguessin estat
indemnitzats per aquella. Aquest expedient
serà tramitat i resolt pel propi Consell dacord
amb les normes de procediment ordinari o de
lespecial que poguessin dictar.
CAPÍTOL II
DEDICACIÓ I DRETS ECONÒMICS DEL CONSELLERS
COMARCALS
Article 60
Consellers Comarcals amb dret a retribució
Dacord amb el que sestableix a la legislació de règim local, tindran dret a rebre retribució del Consell i a ésser donats dalta a la
Seguretat Social, els/les consellers/eres que
desenvolupin les seves responsabilitats
comarcals en règim de dedicació exclusiva
total o parcial.
El Ple del Consell Comarcal, a proposta
del/la President/a podrà determinar, dacord
amb el que sestableixi en el pressupost, el
nombre de membres del consell que podran
exercir les seves responsabilitats en règim de
dedicació exclusiva, tant total com parcial,
així com el volum total dels fons dedicats a
aquest efecte, i les retribucions individuals
que corresponguin, en atenció, a la responsabilitat de cadascun dells.
Article 61
Competència per determinar retribucions
Serà atribució del Ple, a proposta del/la
President/a, la determinació dels càrrecs i
consellers/eres amb dret a rebre retribució en
règim de dedicació exclusiva total o parcial i
a ésser donats dalta a la Seguretat Social.
El nomenament de qualsevol conseller/a
per a un càrrec de dedicació exclusiva haurà
de ser acceptat expressament per aquest/a, i
serà comunicat a la següent sessió ordinària
que celebri el ple comarcal.
Article 62
Indemnitzacions

Tots els membres de la Corporació que no
tinguin dedicació exclusiva ni parcial tindran
dret a rebre indemnitzacions en concepte
dassistència a les sessions dels òrgans
col·legiats de què formin part.
El Ple fixarà les indemnitzacions a percebre pels consellers/eres en concepte dassistència als òrgans col·legiats de la Corporació.
Els membres de la Corporació que no
exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, però que tinguin responsabilitats de gestió qualificades, podran rebre
indemnitzacions per despeses en lexercici
del càrrec.
Tot això dacord amb les normes generals
establertes, amb el que determini el Ple i dacord, també, amb els pressupostos comarcals.
Article 63
Quantitats i límits daquests conceptes
Els límits quantitatius, que seran proporcionals a la dedicació, de retribucions i dindemnitzacions no podran superar els màxims
que es determinin en la legislació corresponent.
Si no sindica el contrari, les quantitats que
es fixin sentendran sempre brutes i delles
sen descomptaran les retencions fiscals i
daltres legalment establertes.
Les quantitats acreditades es pagaran una
vegada al mes.
CAPÍTOL III
INCOMPATIBILITATS I REGISTRE DINTERESSOS
Article 64
Incompatibilitats
El/la President/a i els/les consellers/eres
Comarcals estaran sotmesos a la regulació
legals vigents en matèria dincompatibilitats.
El Ple i el/la President/a vetllaran especialment pel compliment daquesta normativa.
Article 65
El Registre dInteressos
Dacord amb el que disposa la normativa
de règim local es crearà un Registre dInteressos dels Consellers Comarcals.
Article 66
Obligacions a declarar
Tots els membres del Consell estan obligats a formular declaració dels seus béns
immobles, accions i participacions en empreses i negocis i de les activitats que els proporcionin o puguin proporcionar ingressos
econòmics o que afectin làmbit de competències del Consell Comarcal:
a) Abans de prendre possessió del càrrec i
com a requisit previ perquè allò es produeixi.
b) Durant el període del mandat, quan es
produeixi qualsevol variació patrimonial o
dexercici dactivitats privades.
Les declaracions es podran instrumentar
en document notarial o privat autenticat
pel/la Secretari/ària de la Corporació. Les
variacions hauran désser formulades cada

any pel/la conseller/a afectat/da per la variació.
Article 67
Estructura de les declaracions
Les declaracions tindran la següent estructura:
1. Quant a Béns
a) Béns i immobles, amb expressió de la
seva ubicació i data dadquisició.
b) Drets reals, amb expressió del seu contingut i data de constitució.
c) Participació en empreses ubicades dins
de la comarca o que per la seva naturalesa
puguin tenir relacions comercials amb el
Consell.
2. Quant a Activitats
a) Per als no assalariats: la indicació de
selectivitat és de caràcter mercantil, industrial, agrícola- ramadera, forestal o de serveis,
expressament emplaçament, denominació i
dedicació, així com la condició del declarament.
b) Per als assalariats: indicació de lempresa o empreses en les quals presta serveis, ubicació, denominació, activitat i lloc de treball
o càrrec que ocupa el declarament.
c) Per als professionals liberals: indicació
de lactivitat i ubicació.
d) Sinclouran daltres activitats privades
no compreses entre les anteriors que siguin
susceptibles de produir ingressos.
e) Activitats de caràcter públic o representatiu.
Article 68
Estructura del registre
Les declaracions formulades sincorporen
en un llibre o document especial denominat
Registre dInteressos, que estarà sota la custòdia immediata del/la Secretari/ària de la Corporació.
Cada membre corporatiu figurarà en el
Registre dInteressos, amb el seu nom i cognoms i amb un número que romandrà invariable durant tot el mandat.
Quan un membre ometi la seva obligació
de formular declaració en el Registre dInteressos, sel requerirà per escrit per Presidència. Així mateix, si continués lomissió del
compliment, sordenarà per la presidència
que consti loportuna diligència en el Registre dInteressos, que romandrà fins que compleixi amb lobligació legal.
Durant cada mandat corporatiu, el Registre dInteressos pot ser consultat directament
pels membres de la Corporació, i al finalitzar
cada mandat corporatiu quedarà tancat el
Registre dInteressos dels membres daquell
mandat.
Lobtenció dinformació del Registre dInteressos pels ciutadans es farà mitjançant certificació amb explicació prèvia dels motius
pels que es demana lexpressada certificació,
la qual sexpedirà a criteri de la Presidència,
prèvia audiència al/la conseller/a afectat/da
per la petició.
Quan es tracti dinformació de Registre
dInteressos tancats també es demanarà per
certificació, prèvia petició motivada, i el/la
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President/a abans de la seva expedició i sempre que sigui possible, demanarà laudiència
de la persona figurada en el Registre.
TÍTOL TERCER
DE LA PARTICIPACIÓ MUNICIPAL EN EL
CONSELL COMARCAL
CAPÍTOL
EL

ÚNIC

CONSELL DALCALDES

Article 69
Composició
El consell dalcaldes és un òrgan necessari
i consultiu del Consell Comarcal del Maresme, integrat pels/les alcaldes/esses dels municipis de la comarca i ha désser convocat
pel/la President/a del Consell Comarcal perquè informi el Consell Comarcal de les propostes que siguin dinterès per als municipis
o afectin al territori, abans de sotmetre-les a
laprovació del ple, dacord amb el que sestableix en el present reglament orgànic.
Article 70
Atribucions i competències
El consell dalcaldes pot presentar al ple
del consell comarcal propostes dactuació
que siguin dinterès per a la comarca. En tot
cas, el consell dalcaldes ha demetre prèviament un informe sobres les qüestions
següents:
a) Laprovació del programa dactuació
comarcal.
b) Laprovació del reglament orgànic i de
les ordenances.
c) Els acords sobre la creació i lestabliment dels serveis comarcals.
d) Els plans sectorials comarcals
e) La modificació dels límits comarcals
f) El canvi de nom o de capital de la
comarca.
g) Les iniciatives legislatives del consell
comarcal.
Article 71
Règim jurídic
El consell dalcaldes serà presidit pel/la
President/a del Consell Comarcal i sha de
reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel/la President/a del Consell Comarcal. També es pot reunir a instància del ple
del Consell Comarcal o duna tercera part
dels/les alcaldes/esses que integren el consell
dalcaldes.
Lassistència a les reunions del consell
dalcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un/a tinent/ta dalcalde, o, si no nhi
ha en un/a regidor/a. Lassistència del/la President/a del Consell Comarcal no serà delegable.
Les sessions del consell dalcaldes siniciaran amb la lectura del document que estableixi el posicionament de la Presidència del
Consell Comarcal i es continuarà amb la lectura de les propostes alternatives que hagin
fet arribar els/les alcaldes/esses amb una

antelació mínima de dos dies a la reunió i
que no estiguin dacord amb el posicionament de la Presidència. Seguidament el/la
President/a posarà les diferents propostes a
votació dels diferents alcaldes, entenent-se
que la proposta que tingui lacord majoritari
dels presents serà la que es farà arribar al
Consell comarcal com a posició no vinculant
daquest òrgan consultiu.
Article 72
Convocatòria
El consell dalcaldes serà convocat amb
una antelació mínima de cinc dies a la data
prevista per a la seva celebració i aquesta
convocatòria anirà acompanyada de lordre
del dia i de còpia de la documentació adient
sobre els assumptes a tractar.
Article 73
Comissió Permanent del Consell dAlcaldes
Per acord adoptat en el sí del consell dalcaldes es podrà instituir una Comissió Permanent del consell dalcaldes que estarà integrada per un mínim de cinc i màxim de deu
alcaldes/esses de municipis de la comarca
representatius de totes les forces polítiques
del Maresme i pel/la President/a del Consell
Comarcal que la presidirà. La Comissió Permanent del Consell dAlcaldes tindrà les atribucions que acordi el consell dalcaldes que
no podran afectar a les que aquest òrgan
essencial te conferides per larticle 19 del TRLOCC i que es recullen a larticle 70 daquest
Reglament Orgànic.
TÍTOL QUART
DELS ÒRGANS ESPECIALS DE GESTIÓ
CAPÍTOL
DELS

ÚNIC

ORGANISMES AUTÒNOMS DE GESTIÓ

Article 74
Composició dels òrgans de govern
Els organismes autònoms de gestió dels
serveis comarcals, que gaudiran de personalitat jurídica pròpia, seran presidits pel/la President/a, o conseller/a en qui delegui, i estaran
integrats per representants designats pels
grups comarcals amb representació al Ple de
la Corporació, el/la Gerent i el/a director/a
del servei. També shi podran integrar representants daltres institucions relacionades
amb lobjecte de lorganisme autònom, altres
càrrec del servei i representants dels treballadors.
Els òrgans de gestió dels Organismes Autònoms Comarcals estaran integrats per representants designats pels grups comarcals amb
representació al Ple de la Corporació, per
representants dassociacions i institucions
especialment interessades en els objectius del
Patronat, i per altres persones designades pel
Ple o pel/la President/a, en el seu cas, entre
veïns de reconeguda capacitat, segons es
reguli concretament en els corresponents
Estatuts.
El nombre i composició dels òrgans de

govern dels Organismes Autònoms es determinarà en els seus Estatuts.
Article 75
Normativa reguladora
Els Organismes Autònoms de gestió del
Consell Comarcal es regiran pels seus Estatuts, per la normativa recollida a la legislació
de règim local aplicable, i supletòriament, en
tot allò que sigui compatible amb la naturalesa de lòrgan, els serà daplicació el que en
aquest Reglament es disposa per a les sessions del Ple i per al/la President/a.
Article 76
Fiscalització
Totes les actuacions econòmiques dels
òrgans autònoms de gestió i patronats seran
fiscalitzades per linterventor/a del Consell o
per un altre funcionari competent en que
delegui.
Mataró, 22 de juliol de 2004.
El Gerent, Eladi Torres i Gonzàlez.
022004015976
A
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AJUNTAMENTS
LAmetlla del Vallès
EDICTE
El Ple de lAjuntament de 21 de juliol de
2004, aprovà lacord, quina part dispositiva
diu:
Primer. - Crear el lloc de treball dAdjunt a
lAlcaldia, amb les següents característiques:
Atribucions: Adjunt a Alcaldia.
Dedicació: 100%.
Retribucions: 35.700 EUR bruts anuals.
Segon. - Incorporar-los a la plantilla de
personal de la Corporació.
Tercer. - Incoar loportú procediment de
concessió de crèdit extraordinari (o de suplement, en el seu cas), quedant supeditada la
constitució dels llocs de treball a lefectivitat
de la consignació pressupostària:
Lexpedient sexposa al públic pel termini
de 15 dies als efectes de presentació de
reclamacions. Cas que no sen presentin es
considerarà definitivament aprovat.
LAmetlla del Vallès, 22 de juliol de 2004.
LAlcalde, Jordi Pousa i Engroñat.
022004015881
A

LAmetlla del Vallès
ANUNCI
De conformitat amb larticle 104 de la Llei
7/1985 Reguladora de les Bases de Règim
Local i lart. 304 del Decret Leg. 2/2003 pel
qual saprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa
públic el nomenament del Sr. Julià Pérez i
Martínez, per a ocupar la plaça reservada a
personal eventual dAdjunt a lAlcaldia amb
una retribució de 35.700 EUR bruts anuals i
una dedicació del 100% de la jornada, amb
efectes a partir del dia davui.
LAmetlla del Vallès, 27 de juliol de 2004.
LAlcalde, Jordi Pousa i Engroñat.
022004015884
A

LAmetlla del Vallès
ANUNCI
Es posa en coneixement de totes aquelles
persones que es considerin amb algun dret
sobre els nínxols referits a continuació, perquè puguin comparèixer a lAjuntament de
lAmetlla del Vallès i al·legar el que tinguin
per convenient en el termini dels vint dies
hàbils següents a la publicació daquest
anunci, amb ladvertiment que, en cas de no
fer-ho, quedaran desposseïts de tot dret sobre
els mateixos i prosseguirà la tramitació de
lexpedient sense ulterior citació ni cap altra
audiència:
Sol·licitant, M. Angels Plumé Alerm; motiu,

duplicat títol; nínxol, Via Sant Nicolau lletra D; titular, M. Angels Plumé Alerm.
Sol·licitant, Cecilio Pérez Giménez; motiu,
duplicat títol; nínxol, Cementiri Nou núm.
106; titular, Cecilio Pérez Giménez.
Sol·licitant, Cecilio Pérez Giménez; motiu,
duplicat títol; nínxol, Cementiri Nou núm.
107; titular, Cecilio Pérez Giménez.
LAmetlla del Vallès, 26 de juliol de 2004.
LAlcalde, Jordi Pousa i Engroñat.
022004015889
A

Avinyonet del Penedès
ANUNCI
Es fa avinent que, per raons durgència,
sha formalitzat contracte laboral a temps
parcial, com a monitores del Casal dEstiu
denguany, entre els dies 28 de juny i 23 de
juliol de 2003, amb la dedicació que sindica, a les senyores Eva Grau Gibert (25 hores
setmanals), Montserrat Raventós Ferrer (5
hores diàries), Imma Raventós Ferrer (15
hores setmanals), i al senyor Josep Galofré
Baro (amb una dedicació de 40 hores setmanals), amb la categoria professional corresponent al lloc de treball. I també a la senyora
M. Carmen Alba Catasús (15 hores setmanals) com a cuinera del Casal dEstiu.
El que es fa públic en compliment del que
disposa larticle 298.3 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
dabril, i 9.8 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol.
Avinyonet del Penedès, 30 de juny de
2004.
LAlcalde, Joan Marcé i Casas.
022004015872
A

Balenyà
ANUNCI
Es fa públic que en data 15 de juliol de
2004, lalcalde president ha dictat la resolució que a continuació es transcriu literalment:
Tomàs Girvent i Oliva, alcalde president
de lAjuntament de Balenyà.
Les àrees municipals constitueixen els
nuclis bàsics de gestió dels diversos serveis i,
tradicionalment, la seva direcció, impulsió i
inspecció ha estat atribuïda en règim de delegació per part de lalcaldia per tal de que els
diversos Regidors que conformen lequip de
Govern puguin participar duna manera activa en les tasques municipals.
La delegació de competències resulta un
instrument molt eficaç quan del que es tracta
és de dotar duna major eficàcia i celeritat a
lactuació municipal. És per això que lalcaldia considera oportú conferir delegacions de
caràcter general a favor dels membres de le-

quip de govern.
Així, larticle 21 1 d) de la Llei 7/1985 de
2 dabril, Reguladora de les Bases de Règim
Local LRBRL, estableix com a facultat de lalcaldia la de dirigir, impulsar i inspeccionar
els diversos serveis i obres municipals.
Aquesta facultat genèrica juntament amb
totes les altres que la Llei atribueix a lalcaldia i que no tenen el caràcter dindelegables,
poden ser objecte de delegació a favor daltres membres de la Corporació, prèvia Resolució que així ho determini.
Tenint en compte les competències que
matorga la legislació invocada, per la present,
He resolt:
Primer. - Establir les següents regidories en
exercici de la potestat dauto organització i
de direcció dels serveis municipals que la
Llei matribueix:
Regidoria dhisenda
Regidoria densenyament i cultura
Regidoria de sanitat
Regidoria de benestar social i de la dona
Regidoria de medi ambient
Regidoria de joventut
Regidoria desports
Regidoria dagricultura i pagesia
Regidoria dobres
Regidoria de manteniment
Regidoria de serveis municipals
Regidoria de règim interior
Regidoria durbanisme
Regidoria dindústria i treball
Regidoria de festes
Segon. - Efectuar a favor dels membres de
la Corporació que a continuació es relacionen, una delegació general datribucions de
gestió dels assumptes de les seves respectives
Àrees dactuació i serveis, dacord amb la
distribució següent, i sense facultats resolutòries, llevat del que estableix lapartat tercer:
Regidoria dhisenda: Joan Mauri i Puig
Regidoria densenyament i cultura: Arcadi
Figueras i Bañón
Regidoria de sanitat: Isabel Arjona i Levi
Regidoria desports: Joan Mauri i Puig
Regidoria dagricultura i pagesia: Jaume
Criach i Vila
Regidoria dobres: Manuel Jiménez i Santos
Regidoria de manteniment: Carles Capdevila i Homs
Regidoria de serveis municipals: José Luis
Jerónimo i Prados
Regidoria de règim interior: Josep Gallifa i
Oliver
Regidoria dindústria i treball: Manuel
Jiménez i Santos
Regidoria de festes: Jaume Criach i Vila
La delegació general a favor de cada regidor comporta la facultat de direcció i gestió
de làrea o servei corresponent, així com la
impulsió de tots els tràmits que pertoquen a
cada àrea o servei atribuïts, elevant, si és el
cas, proposta de resolució als òrgans de
govern municipal per a la seva adopció.
En tot cas aquesta alcaldia podrà revocar o
avocar en qualsevol moment el coneixement
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i resolució de les atribucions delegades així
com rellevar de la direcció de les àrees o serveis que shan atribuït a cada membre de lequip de govern municipal.
Tercer. - Declarar el ple efecte de les delegacions conferides des del dia següent a la
notificació daquest Decret als Regidors afectats acomplint el que disposa lart. 44 del
Reglament dorganització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals aprovat per R.D.
2568/1986 de 28 de novembre. Les delegacions tindran efecte indefinit, sense perjudici
de la potestat davocació de lalcaldia.
Quart. - Notificar aquesta resolució als
Regidors afectats, entenent-se la seva acceptació de les competències delegades de
forma tàcita, si dintre del termini de les 24
hores següents, no es manifesta res en contra
o es fa ús de la delegació.
Cinquè. - Donar compte al Ple daquesta
Resolució en la primera sessió que celebri i
publicar lextracte del extrems resolutòries de
la mateixa al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el Butlletí municipal en
compliment del que disposa lart. 44. 2 del
ROFRJEL i 13 de la LLRJAPPAC.
Balenyà, 21 de juliol de 2004.
LAlcalde, Tomàs Girvent i Oliva.
022004015952
A

Balenyà
ANUNCI
Es fa públic que en data 15 de juliol de
2004, lalcalde president ha dictat la resolució que a continuació es transcriu literalment:
Tomàs Girvent i Oliva, Alcalde president
de lAjuntament de Balenyà.
Atès que la Junta de Govern Local és un
òrgan dassistència a lalcalde en lexercici
de les seves atribucions que en principi no té
atribuïdes competències pròpies, raó per la
qual cal la prèvia delegació per tal de portar
a terme altres funcions que la genèricament
atribuïda dassistència.
Que la composició i funcions de la Junta
de Govern Local es regulen amb caràcter
bàsic a lart. 23 1 i 2. de la LRBRL. Així
mateix cal destacar que la Junta de Govern
Local estarà integrada per lalcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal daquests, nomenats i separats lliurement per lalcalde el qual nha de donar
compte al Ple.
Donat que el nombre legal de regidors que
pertoquen a lajuntament de Balenyà és de
11 i que lart. 52.2 de l ROFRJEL disposa que,
a efectes de còmput no es tindran en compte
els decimals que resulten de dividir per tres
el nombre de regidors, sen dedueix que el
nombre màxim de membres de la Junta de
Govern Local, a part de la presidència, en el
cas de Balenyà, és de 3.
Larticle 112 del ROFRJEL estableix el
règim de constitució de la Junta de Govern

Local. La designa dels membres de la Junta
de Govern Local és una competència de lalcalde dacord amb el que disposa lart. 23 de
la LLBRL.
La Llei 7/1985 de 2 dabril Reguladora de
les Bases de Règim Local i el decret legislatiu
2/2003, de 28 dabril, pel qual saprova el
Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, regulen la delegació de
competències per part de lalcalde en la Junta
de Govern Local.
Tenint en compte les competències que
atorga la legislació invocada a lalcaldia, per
la present,
He resolt:
Primer. - Nomenar membres de la Junta de
Govern Local de lajuntament de Balenyà als
regidors següents:
Membres de ple dret amb plenes atribucions (veu i vot)
1. Sr. Joan Mauri i Puig
2. Sr. Jaume Criach i Vila
3. Sr. Arcadi Figueras i Bañón
Per tal darticular una major participació
dels regidors que no formen part de lequip
de govern es designen com a membres oïdors
(sense vot) als regidors següents:
Sr. Manuel Jiménez Santos
Sra. Isabel Arjona i Levi
Sr. Josep Gallifa i Oliver
Sr. José Luis Jerónimo i Prados
Sr. Carles Capdevila i Homs
Els nomenaments podran ser revocats i
avocats per lalcaldia en qualsevol moment.
Segon. - Establir el règim de sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local dacord amb el que disposa lart. 112 3. Del
ROFRJEL, amb una freqüència de cada quinze dies, en dilluns, a les 19,30 hores. Durant
el mes dagost no es celebraran sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local
podent-se convocar totes les extraordinàries
que facin falta.
En el cas de que el dia assenyalat per la
celebració de la sessió de la Junta de Govern
Local fos festiu, caigués en vigília de festivitat
o en linici dun període dabsència dactivitat administrativa, es podrà fixar, mitjançant
Decret, el dia de celebració de la propera
sessió ordinària. Aquesta sessió podrà recaure excepcionalment en un dia que no sigui
dilluns. A partir daquesta data se seguirà el
règim normal dacord amb el que sha disposat al paràgraf anterior.
Lhorari ara fixat podrà ser modificat, de
manera excepcional, per lalcalde-president
quan les circumstàncies ho aconsellin.
Tercer. - Assignar a la Junta de Govern
Local les següents funcions:
1. Lassistència permanent a lalcalde en
lexercici de les seves atribucions.
2. Les competències que aquesta Alcaldia
de forma expressa li delega i que sesmenten
tot seguit:
A) Autoritzar i disposar despeses dins els
límits reconeguts com a competència de lalcalde i sempre que superin els 600 EUR.
B) 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 6.010.121,04 EUR, incloses les de caràcter plurianual quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que limport acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
C) Laprovació de projectes dobres i de
serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos
al pressupost.
D) Ladquisició de béns i drets quan el seu
valor no superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost ni dels 3.005.060,05 EUR, així
com lalienació del patrimoni que no superi
el percentatge ni la quantia indicats en els
següents supòsits:
* La de béns immobles, sempre que estigui
prevista al pressupost.
* La de béns mobles, llevat dels declarats
de valor històric o artístic, lalienació dels
quals no sigui prevista al pressupost.
E) Latorgament de les llicències, llevat
daquelles que la llei sectorial atribueixin
expressament al Ple, excepte les llicències
dobres menors i en casos de reconeguda
urgència o que la demora en la resolució
pugui ocasionar un perjudici, en que serà
competència de lalcalde, havent-se de ratificar la llicència concedida per la Comissió de
Govern.
Totes aquestes facultats delegades podran
ser revocades i avocades de forma puntual o
genèrica per lalcaldia sempre que les circumstàncies particulars o generals ho aconsellin.
Quart. - Publicar aquesta resolució en
extracte dels seus aspectes dispositius essencials, al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al daquesta data dacord amb el que disposen els arts 23.1 de la
Llei de bases de Règim Local i 44.2 i 52.4 del
ROFRJEL.
Cinquè. - Donar compte daquesta Resolució al Ple Municipal en la primera sessió que
se celebri.
Balenyà, 21 de juliol de 2004.
LAlcalde, Tomàs Girvent i Oliva.
022004015953
A

Balenyà
ANUNCI
Es fa públic que en data 15 de juliol de
2004, lalcalde president ha dictat la resolució que a continuació es transcriu literalment:
Tomàs Girvent i Oliva, Alcalde President
de lAjuntament de Balenyà.
La legislació contempla el nomenament
dels Tinents dAlcalde, establint la seva
existència i concepte en torn a les funcions
de substitució i assistència a lalcalde (art.
23.4 de la Llei 7/85). Lart. 20 de la mateixa
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norma estableix lexistència preceptiva dels
Tinents dalcalde a tots els Municipis.
El nombre de Tinents dalcalde no podrà
excedir del nombre de membres de la Junta
de Govern Local, i aquest no pot ser superior
a un terç del nombre legal de regidors dacord amb el que disposa la normativa vigent.
Donat que el nombre legal de regidors que
pertoquen a lajuntament de Balenyà és de
11 i que, a efectes de còmput, no es poden
tenir en compte els decimals que resulten de
dividir per tres el nombre de regidors, sen
dedueix que el nombre màxim de Tinents
dalcalde, en el cas de Balenyà, és de 3.
Larticle 46.2 del ROFRJEL disposa que els
nomenaments o cessaments dels Tinents dalcalde es farà per medi de resolució de lalcaldia de la que es donarà compte al Ple en la
primera sessió que celebri, notificant-ho personalment als designats i publicant-se al BOP
sense perjudici de lefectivitat del nomenament des del dia que sassenyali a la resolució o des del dia següent si en la mateixa no
es preveu res en aquest sentit.
Per tot això,
He resolt:
Primer. - Nomenar Tinents dAlcalde daquest Ajuntament, amb efectes del dia davui,
als Regidors membres de la Junta de Govern
Local que seguidament es relacionen:
Primer Tinent dalcalde: Sr. Joan Mauri i
Puig
Segon Tinent dAlcalde: Sr. Jaume Criach i
Vila
Tercer Tinent dAlcalde: Sr. Arcadi Figueras i Bañón
Els nomenaments podran ser revocats i
avocats per lalcaldia en qualsevol moment.
Segon. - Establir lordre de substitució
automàtica en les funcions reservades a lalcaldia en els supòsits dabsència, malaltia o
impediment que impossibiliti el seu exercici
dacord amb lordre de designa que es conté
a lapartat dispositiu anterior. El mateix ordre
saplicarà en el cas de substitució per vacant
en el càrrec dalcalde en tant no prengui possessió el regidor designat pel Ple per tal de
desenvolupar el càrrec.
A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan
hagi dabsentar-se del Terme Municipal, establirà mitjançat Decret la durada de la seva
absència designant al Tinent dAlcalde que
hagi dassumir lexercici de les competències
atribuïdes a lalcaldia. En el cas de que no fos
possible conferir aquesta delegació expressa
saplicarà el règim de substitució automàtica
definit a lapartat anterior. Daquesta substitució se nhaurà de donar compte a la resta de
la Corporació sense que durant el mateix dia
hi pugui haver més dun tinent dalcalde
exercint les funcions de lalcaldia.
Tercer. - Comunicar aquesta Resolució als
Tinents dalcalde designats, fent constar que
hauran de mantenir informada a aquesta
alcaldia de lexercici de les atribucions de
lalcaldia accidental, no podent durant
aquest exercici, ni modificar les delegacions
efectuades ni atorgar-ne de noves.
Quart. - Donar compte daquesta Resolu-

ció al Ple Municipal en la primera sessió que
se celebri.
Cinquè. - Publicar aquesta Resolució, en
extracte que comprendrà els aspectes dispositius rellevants, al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona, sens perjudici dels
efectes del nomenament que shan dentendre plens des daquesta mateixa data.
Balenyà, 21 de juliol de 2004.
LAlcalde, Tomàs Girvent i Oliva.
022004015954
A

Balsareny
EDICTE
Per decret dalcaldia de data 26 de juliol
de 2004 es va procedir a nomenar pel procediment previst a larticle 22 Decret 214/1990,
de 30 de juliol, a la Sra. Diana Orellana
Ariza, com a funcionària interina, per ocupar
la plaça adscrita a lescala dadministració
especial, subescala de serveis especials, grup
E, classe vigilant local, des del dia 28 de
juliol al 30 de setembre de 2004, ambdós
inclosos.
El que es fa públic en compliment de larticle 291.3 del decret legislatiu 2/2003, de 28
dabril, pel qual saprova el Text Refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya.
Balsareny, 27 de juliol de 2004.
LAlcalde, Francesc Soldevila i Munné.
022004015921
A

Barberà del Vallès
EDICTE
Es fa saber:
Primer.- Pel present edicte es notifica a les
persones que es relacionen a continuació les
resolucions desestimatòries dels recursos
interposats contra les sancions que els han
estat imposades com a infractors de la Llei
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a motor
i Seguretat Viària, i del Reglament General de
Circulació, ja que no shan pogut practicar
directament, malgrat haver-se intentat individualment.
Contra aquesta resolució que esgota la via
administrativa els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant dels Jutjats del
Contenciós Administratiu de la província de
Barcelona.
Segon.- Qualsevol de les persones relacionades anteriorment podrà fer efectiva la
multa a lOrganisme de Gestió Tributària que
la Diputació de Barcelona té situat a lavinguda Generalitat, núm.70.
Matrícula, B-7930-ST; infr., 1008; lloc dels
fets, Ps Dr Moragas, 264; data,
04/11/2003; hora, 15:45; cognoms i nom,
Medina Sánchez, Agustín; import, 18,03.

Barberà del Vallès, 26 de juliol de 2004.
El Secretari Gral. acctal. (signatura il·legible).
022004015942
A

Barberà del Vallès
EDICTE
Es fa saber:
Primer. - Pel present edicte es notifica a les
persones que es relacionen a continuació les
resolucions desestimatòries dels plecs de
descàrrecs interposats contra les denúncies
que els han estat imposades com a infractor
de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat Viària, i del Reglament General de Circulació, ja que no shan
pogut practicar directament, malgrat haver-se
intentat individualment.
Contra aquesta resolució que es definitiva
en via administrativa els interessats podran,
en el termini dun mes, interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició
davant del mateix òrgan que va dictar lacte
o directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant dels
Jutjats del Contenciós Administratiu de la
província de Barcelona.
Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició podran interposar de igual
forma, en el termini de dos mesos, recurs
contenciós administratiu. Tanmateix, en el
cas que hagi transcorregut un mes sense que
shagi resolt el recurs de reposició podran
interposar recurs contenciós administratiu en
el termini de sis mesos.
Segon. - Qualsevol de les persones relacionades en lapartat primer anterior podrà
fer efectiva la multa a qualsevol oficina de
lOrganisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Matrícula, B-0977-OH; infr. 9990; llocs dels
fets, -; data, -; hora, -; cognoms i nom,
Besmax, SL; import, 301,00.
Matrícula, 4830-BXZ; infr., 999; lloc dels
fets, Pje la Sagrera; data, 25/10/03; hora,
23:45; cognoms i nom, Sánchez Recio,
Maria Luz; import, 36,06.
Barberà del Vallès, 26 de juliol de 2004.
El Secretari Gral. acctal. (signatura il·legible).
022004015943
A

Barcelona
ANUNCI
Exp. 01g178.
De conformitat amb el que disposa lart.
59.4 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, es notifica, per haver
resultat infructuosos els intents de notificacions personals a Sogalpap, SCP, que el Pri-
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mer Tinent dAlcalde, en ús de les facultats
conferides per la Llei de Bases de règim local
i per la Carta Municipal, i per expressa delegació de facultats segons Decret dAlcaldia
de 15/12/2003, en data 8 de juny de 2004 ha
resolt:
Aprovar definitivament la relació de béns
i drets que sadjunta, relativa a lexpropiació
de les finques números 4-6, 5, 7 i 8 del passatge Felipe de Paz, afectades pel Pla Especial de Reforma i dordenació del Sector delimitat per Travessera de les Corts, Comandante Benítez, Felipe de Paz, Arizala, Pintor
Pahisa, Riera Blanca, aprovat definitivament
en data 29-10-81, i per la seva Modificació,
aprovada definitivament el 29-10-99, un cop
introduïdes les modificacions resultants del
període dinformació pública, i consegüentment estimar les al·legacions formulades pels
Srs. Ramon Fortuny Ribas, Francesc Puntí
Castany i Mercedes Aris Pujol a fi de subsanar errors i completar la relació inicialment
aprovada;
Iniciar lexpedient dexpropiació de les finques nº 4-6, 7 i 8 del passatge Felipe de Paz
i,
Notificar als afectats linici de lexpropiació per a que en el termini de quinze dies
aportin els títols que legitimin els seus drets i
proposin el preu en que els valorin i el termini necessari per a desallotjar la finca, en el
cas de ser ocupants, a fi dintentar el tràmit
davinença previst a larticle 24 de la Llei
dExpropiació Forçosa i 155 del Reglament
de Patrimoni dels Ens Locals, advertint als
ocupants del immobles i a tots als quals afecti, que hauran de desallotjar la finca en el termini de cinc mesos a comptar des de la data
de la notificació i, en el supòsit de que no hi
hagi mutu acord,
Iniciar la peça separada de justpreu, dacord amb allò establert a larticle de 29 de la
Llei dExpropiació Forçosa i concordants pel
seu reglament i a larticle 157 i següents del
Reglament de Patrimoni dels ens locals,
requerint als interessats, amb el lliurament
duna còpia de la diligència dobertura de
lexpedient de just preu, per a que en el termini de vint dies presentin full de justpreu en
el que concretin el valor en el que estimin els
seus drets sobre els immobles objecte dexpropiació i addueixin quantes al·legacions
considerin pertinents.
Contra aquest acord, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant lòrgan que lha
adoptat, en el termini dun mes comptat a
partir del dia següent al de la recepció de la
present notificació, o es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos comptats des de lendemà de la present notificació.
Contra la resolució expressa del recurs
potestatiu de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs

potestatiu de reposició, que sentendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat
des del dia següent al de la seva interposició
sense que shagi notificat resolució expressa,
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis
mesos a comptar des del dia següent al que
shagi produït la desestimació tàcita.
No obstant, sen pot interposar qualsevol
altre recurs que es consideri convenient.
RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER
LEXPROPIACIÓ DE LES FINQUES NÚMEROS 4-6, 5, 7
I 8 DEL PASSATGE DE FELIPE DE PAZ
1. Finca número 4-6 del Passatge de Felipe
de Paz.
Propietaris: Carlos Martí Arís.
Ocupants:
Superfície. Sòl: 99,60 m2.
Construccions: 96,00 m2.
Finca número 17793, Tomo 3215, Llibre
518, Foli 191, del Registre de la Propietat
número 14 de Barcelona.
2. Finca número 5 del Passatge de Felipe de
Paz.
Propietaris: Maria Romualdo Corman.
Ocupants: Francesc Puntí Castany i família.
Superfície: Sòl: 84,07.
Construccions: 79,00.
Finca número 6095, Tomo 866, Llibre
236, Foli 129, del Registre de la Propietat
número 14 de Barcelona.
3. Finca número 7 del Passatge de Felipe de
Paz.
Propietaris: Ramon Fortuny Ribas.
Ocupants: Sogalpap, SCP.
Superfície: Sòl: 82,07.
Construccions: 82,00.
Finca número 6119, Tomo 866, Llibre
236, Foli 178, del Registre de la Propietat
número 14 de Barcelona.
4. Finca número 8 del Passatge de Felipe de
Paz.
Propietaris: Teresa Vila Pairet.
Ocupants: Manuel Salido Aguilar.
Superfície: Sòl: 86,00.
Construccions: 101,00.
Finca número 27419, Tomo 1350, Llibre
568, Foli 77, del Registre de la Propietat
número 14 de Barcelona.
Barcelona, 20 de juliol de 2004.
La Secretària delegada, Natàlia Amorós i
Bosch.
022004015832
A

Barcelona
ANUNCI DINFORMACIÓ PÚBLICA
Expedient número 04GU522.
El Primer Tinent dAlcalde, per delegació
efectuada per Decret de lAlcaldia de 15 de
desembre de 2003, el 5 de juliol de 2004, ha
resolt:
1r. Aprovar inicialment, de conformitat

amb larticle 148.3.b) del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual saprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya
en matèria urbanística, i amb larticle 107.3
del Reglament de gestió urbanística, el Projecte de reparcel·lació de la unitat dactuació
del Pla especial de reforma interior de les
zones de remodelació a lentorn dels carrers
Lanzarote i Residència, formulat per Copcisa
Inmobiliària, S.L., amb les observacions contingudes a linforme de data 28 de juny de
2004 que consta a lexpedient, en els seus
propis termes que es donen per reproduïts.
2n. Sotmetrel a informació pública durant
el termini dun mes, mitjançant inserció danuncis al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en
un diari dels de més circulació del a província, i en el tauler dedictes de la Corporació, i
notificació personal a tots els interessats afectats, perquè puguin examinar el contingut del
projecte de reparcel·lació i formular, si sescau, les al·legacions al mateix que tinguin
per convenient.
3r. Precisar que no computaran en aquest
termini els dies corresponents al mes dagost.
El Projecte de reparcel·lació estarà exposat
al públic en el Departament dInformació i
Documentació del Sector dUrbanisme (avinguda Diagonal, número 230, planta 2a, de
dilluns a divendres de 9 a 14 hores), perquè
dins del termini dun mes el pugueu examinar i presentar les al·legacions que considereu pertinents.
Barcelona, 8 de juliol de 2004.
La Secretària delegada, Natàlia Amorós i
Bosch.
022004015857
A

Barcelona
ANUNCI
Exp. núm. 02G122.
De conformitat amb el que disposa larticle 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, es notifica, per estar en ignorat parador i domicili, als següents senyors i senyores, o, en el seu cas, als seus successors:
Angela i Concepción Gelabert Solà, Joaquím
Gelabert Deu, Ma. Dolores Fornier y de la
Torre, Luis i Montserrat Rovira Villameriel,
Juan Matas Monras i Ana Coma Casalisuccessors de Jacinto Trullás Payerol, com a titulars
de diferents drets reals sobre varies de les finques registrals; que la Comissió de Govern,
en sessió de data 7 de juliol de 2004, aprovà,
entre daltres, el següent acord:
1r) Resoldre les al·legacions presentades
durant el termini dinformació pública del
Projecte de reparcel·lació de la unitat dactuació núm. 1 de la Modificació puntual del
Pla General Metropolità en el sector de lentorn del carrer dAnglesola, aprovat inicialment el 3 de desembre de 2002, en el sentit
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que figura en linforme de data 22 de juny de
2004 que consta a lexpedient, en els seus
propis termes que es donen per reproduïts.
2n) Sotmetre les rectificacions de lesmentat Projecte de reparcel·lació al tràmit, previst
a larticle 109.3 del Reglament de gestió
urbanística, daudiència a tots els interessats
en lexpedient pel termini dun mes, amb
notificació individual, atès que les modificacions introduïdes com a conseqüència de
lestimació parcial de les al·legacions formulades a laprovació inicial del projecte són
substancials, precisant que no computaran en
aquest termini els dies corresponents al mes
dagost.
3r) Donar-ne compte a la Comissió dUrbanisme, Infraestructures i Habitatge.
La documentació esmentada (informe a les
al·legacions formulades i rectificacions del
Projecte) estarà exposada al públic per a la
seva consulta en el Departament dInformació i Documentació del Sector dUrbanisme
(avinguda Diagonal, número 230, planta 2a,
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores), perquè dins del termini dun mes, a comptar des
de la recepció de la present notificació (sense
que el mes dagost computi) la pugueu examinar i, si sescau, formular les al·legacions
que es considerin adients.
Barcelona, 26 de juliol de 2004.
La Secretària delegada, Natàlia Amorós i
Bosch.
022004015858
A

Barcelona
ANUNCI
Exp. núm. 02G391.
La Comissió de Govern, en sessió de data
7 de juliol de 2004, aprovà, entre daltres, el
següent acord:
1r) Estimar, en part, les al·legacions presentades pel Sr. Francisco Ibáñez Montoya,
en nom de la Sra. Nuria Lasus Cortadell, i pel
Sr. José Casas Barquets, en nom propi, contra
la resolució de 10 de novembre de 2003,
daprovació inicial del Projecte de compensació de la unitat dactuació 3 de la Modificació del Pla General Metropolità per a la
reordenació de les afeccions viàries al barri
dHostafrancs, pels motius exposats a linforme de la Direcció de Gestió Urbanística de
17 de juny de 2004, en els seus mateixos termes que es donen per reproduïts.
2n) Aprovar definitivament el Projecte de
reparcel·lació de la unitat dactuació núm. 3
de la Modificació del Pla General Metropolità per a la reordenació de les afeccions viàries al barri dHostafrancs, amb les modificacions que shi han introduït a conseqüència
de lestimació parcial de les al·legacions presentades, i també les introduïdes dofici per
lAdministració detallades a linforme abans
esmentat.
3r) Declarar incompatibles amb el planejament els drets i càrregues que es relacionen

en document annex 1, dacord amb larticle
123 del Reglament de gestió urbanística.
4t) Atribuir a aquest acord, de conformitat
amb larticle 125 del Reglament de gestió
urbanística, el mateix efecte que lacta docupació a efectes expropiatoris, respecte dels
drets i càrregues que hagin dextingir-se i de
les plantacions, obres, edificacions,
instal·lacions i millores que hagin de destruirse, conforme al Projecte de reparcel·lació
aprovat.
5è) Determinar, de conformitat amb larticle 121 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
durbanisme, que la fermesa de lacte administratiu daprovació definitiva del Projecte
de compensació, comporta de iure la cessió,
en ple domini i lliure de càrregues, a lAdministració actuant, dels terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació als usos previstos
en el planejament.
6è) Publicar aquest acord en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en un diari dels de
més circulació de la província i notificar-lo
individualment a cadascun dels interessats en
lexpedient.
7è) Donar-ne compte a la Comissió dUrbanisme, Infraestructures i Habitatge.
Contra aquest acord, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant lòrgan que lha
adoptat, en el termini dun mes comptat a
partir del dia següent al de la recepció de la
present notificació, o es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos comptats des de lendemà de la present notificació.
Contra la resolució expressa del recurs
potestatiu de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs
potestatiu de reposició, que sentendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat
des del dia següent al de la seva interposició
sense que shagi notificat resolució expressa,
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis
mesos a comptar des del dia següent al que
shagi produït la desestimació tàcita.
No obstant, sen pot interposar qualsevol
altre recurs que es consideri convenient.
Us ho comunico als efectes oportuns.
Barcelona, 8 de juliol de 2004.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.
022004015859
A

Barcelona
EDICTE
Des del Departament de Llicències dActivitat del Sector dUrbanisme Direcció dActuació Urbanística es segueix expedient,

incoat per Serveis Funeraris de Barcelona,
S.A., per a la concessió de llicència ambiental per lexercici de lactivitat de Fàbrica de
taüts en el local situat a carrer Almogàvers,
número 99 (Exp. 00-2002-0003).
Dacord amb el que estableix larticle 241
de lOrdenança General del Medi Ambient
de Barcelona en relació amb larticle 50 de
lOrdenança Municipal dActivitats i dIntervenció Integral de lAdministració Ambiental
de Barcelona, se sotmet, la sol·licitud i documentació aportada, a informació pública per
un període de vint dies, perquè qui es consideri interessat pugui formular les al·legacions
adients.
Lexpedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, número 230,
segon).
Barcelona, 22 de juliol de 2004.
La Secretària delegada, p.d., Natàlia
Amorós i Bosch.
022004015870
A

Barcelona
ANUNCI
Exp. 04GU520
El Primer Tinent dAlcalde, per delegació
efectuada per Decret dAlcaldia de 15 de
desembre de 2003, en data 5 de juliol de
2004, ha resolt:
1r. Iniciar a lempara de lart. 119 de la
Llei 2/2002, de 14 de març, dUrbanisme,
lexpedient de Reparcel·lació del Polígon
dactuació urbanística únic de la Modificació
Puntual del Pla Especial de Reforma Interior
del sector Trinitat - Madriguera en làmbit
delimitat pels carrers de la Madriguera, Via
Barcino, del Tossal i Galícia, aprovat definitivament en data 18 de juny de 2004 pel Consell Plenari. El sistema dactuació establert
per a la gestió del polígon es el de
reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació, que duu implícit la reparcel·lació dels
terrenys compresos dins làmbit del polígon.
La iniciació de lexpedient reparcel·latori
comporta (per imperatiu legal dels articles
119.2 i 70 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
durbanisme), la suspensió de latorgament
de llicències de parcel·lació de terrenys, dedificació, reforma o rehabilitació de les
mateixes i dinstal·lació o ampliació dactivitats, dintre de làmbit del polígon
reparcel·lable, fins el moment en que sigui
ferm en via administrativa lacord aprovatori
de la reparcel·lació.
2n. Aprovar inicialment, a lempara de
larticle 113.2 a) de la Llei 2/2002, de 14 de
març, dUrbanisme, el Projecte de
reparcel·lació en la modalitat de cooperació,
del Polígon dActuació urbanística únic de la
Modificació Puntual del Pla Especial de
Reforma Interior del sector Trinitat - Madriguera en làmbit delimitat pels carrers de la
Madriguera, Via Barcino, del Tossal i Galícia,
redactat dofici per lAdministració actuant.
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sotmetrel a informació pública durant el termini dun mes, per a al·legacions, mitjançant
inserció danuncis al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, a un diari dels de major circulació
de la Província, i en el tauler dedictes de la
Corporació, amb notificació individual a tots
els propietaris afectats.
3r. Aprovar inicialment, a lempara de larticle 14.f) del Decret 303/1997, de 25 de
novembre, pel qual saprova el Reglament
sobre mesures per a facilitar lexecució
urbanística, lOperació jurídica complementària del Projecte de Reparcel·lació de la
Unitat dActuació única del Pla Especial de
Reforma Interior del Sector Madriguera del
Barri de la Trinitat, aprovat definitivament per
la Comissió de Govern de data 4 dabril de
2001, consistent en la regularització del
compte de liquidació provisional en el sentit
de deduir les quantitats corresponents a les
indemnitzacions pel valor de les construccions compatibles amb les determinacions de
la Modificació Puntual del Pla Especial de
Reforma Interior del sector Trinitat - Madriguera en làmbit delimitat pels carrers de la
Madriguera, Via Barcino, del Tossal i Galícia,
aprovat definitivament en data 18 de juny de
2004 pel Consell Plenari, en els termes i pels
motius que justificada i raonadament figuren
en linforme de data 21 de juny de 2004 que
sincorpora a lexpedient i es dóna per reproduït; sotmetre-la a informació pública durant
el termini dun mes, per a al·legacions, mitjançant inserció danuncis al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, a un diari dels de major circulació de la Província, i en el tauler dedictes de la Corporació, amb notificació individual a tots els propietaris afectats.
Lexpedient administratiu romandrà exposat al públic, en el Departament dinformació
i documentació del Sector durbanisme (avinguda Diagonal, 230, 2a planta), per a la seva
consulta, durant el termini dun mes, de
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores).
*Precisar que no computarà en aquest termini els dies corresponents al mes dagost.
Barcelona, 12 de juliol de 2004.
La Secretària delegada (p.d. 8-11-99),
Natàlia Amorós i Bosch.
022004015873
A

Barcelona
ANUNCI
Exp. 04GU523
El Primer Tinent dAlcalde, per delegació
efectuada per Decret dAlcaldia de 15 de
desembre de 2003, en data 5 de juliol de
2004, ha resolt:
Aprovar inicialment, a lempara dels articles 112.5 en relació al 113.1.a) i 113.1.d) de
la Llei 2/2002, de 14 de març, dUrbanisme,
subjectant-se a les regles de tramitació establertes per larticle 113.2 de lesmentada Llei,
la delimitació del Polígon dActuació
urbanística anomenat de la Budellera, amb

determinació del sistema dactuació de
Reparcel·lació en la modalitat de Cooperació, àmbit que abasta els carrers de lAvet,
Can Basseda, Casa Franca, Gabriel Ferrater,
Navarro Reverter, Camí den Manelic, Camí
del Faig, i 97 finques, que té per finalitat
completar o acabar la urbanització en els termes previstos en el Projecte dUrbanització
del mateix àmbit, que es tramita simultàniament.
Sotmetrel a informació pública durant el
termini dun mes, per a al·legacions, mitjançant inserció danuncis al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, a un diari dels de major circulació de la Província, i en el tauler dedictes de la Corporació, amb concessió daudiència als propietaris afectats pel mateix termini, amb citació personal.
Lexpedient administratiu romandrà exposat al públic, en el Departament dinformació
i documentació del Sector durbanisme (avinguda Diagonal, 230, 2a planta), per a la seva
consulta, durant el termini dun mes, de
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores).
*Precisar que no computarà en aquest termini els dies corresponents al mes dagost.
Barcelona, 12 de juliol de 2004.
La Secretària delegada (p.d. 8-11-99),
Natàlia Amorós i Bosch.
022004015888
A

Barcelona
ANUNCI
Exp. 04gu517
A lempara de lart. 119 de la Llei 2/2002,
de 14 de març, durbanisme, sha iniciat
expedient de reparcel·lació del polígon únic
de la MPERI del Raval en el sector Drassanes, en conseqüència, procedeix:
1r) Publicar linici de lexpedient de reparcel·lació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en un dels diaris dels de major circulació de la província, i notificar-ho individualment a cadascun dels propietaris inclosos en
la unitat dactuació, dacord amb lart. 101.3
del Reglament de gestió urbanística, així com
al tauler dedictes de la Corporació.
2n) Advertir als propietaris de les finques
situades dins dels límits del polígon, del seu
dret a que, en un termini de tres mesos, presentin el projecte de reparcel·lació, formulat
pels propietaris que representin més del 50%
de la superfície total reparcel·lable, article
134.1.a, de la Llei 2/2002, de 14 de març,
durbanisme, amb subjecció als criteris establerts en larticle 120 de la Llei 2/2002, de 14
de març, durbanisme, i article 23 i següents
del Reglament parcial de lesmentada Llei
2/2002, i amb el contingut mínim assenyalat
en els articles 3, 5, 6, 7 i 8 del Decret
303/1997, de 25 de novembre, pel qual saprova el Reglament sobre mesures per facilitar lexecució urbanística, amb ladvertiment
que, en supòsit de no fer ús daquest dret en
el termini fixat, el projecte serà redactat dofi-

ci per aquest Ajuntament (article 107 del
Reglament de gestió urbanística), a cost i
càrrec dels propietaris (article 100 del Reglament de gestió urbanística) i sense perjudici,
en el seu cas, de la facultat dels propietaris
de fer, en el termini assenyalat, expressa
manifestació de la intenció de no fer ús del
citat dret de presentació del projecte de
reparcel·lació.
3r) Informar als propietaris afectats dels
següents extrems:
a) En el supòsit que el projecte presentat
per algun propietari no contingués les condicions mínimes establertes en els articles
120.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, durbanisme i article 25 del Reglament parcial de
lesmentada Llei, i 3 del Decret, de 25 de
novembre, pel qual saprova el Reglament
sobre mesures per facilitar lexecució
urbanística, podrà ser tramitat per lAjuntament de conformitat amb la previsió de lart.
107.3 del Reglament de gestió urbanística.
b) Tenen dret a manifestar expressament,
durant el termini indicat, els criteris que considerin escaients per a la redacció del projecte de reparcel·lació, dacord amb allò disposat a larticle 87 del Reglament de gestió
urbanística.
c) La iniciació de lexpedient reparcel·latori comporta (per imperatiu legal dels articles
119.2 i 70 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
durbanisme), la suspensió de latorgament
de llicències de parcel·lació de terrenys, dedificació, reforma o rehabilitació de les
mateixes i dinstal·lació o ampliació dactivitats, dintre de làmbit del polígon
reparcel·lable, fins el moment en que sigui
ferm en via administrativa lacord aprovatori
de la reparcel·lació.
4t) Requerir, dacord amb lart. 103 del
Reglament de gestió urbanística, als propietaris i titulars de drets afectats per la
reparcel·lació, lexhibició dels títols que posseeixin i la declaració de les situacions jurídiques que coneguin i afectin a llurs finques,
advertint-los, al mateix temps, que la omissió, error o falsedat en aquestes declaracions
no podrà afectar al resultat objectiu de la
reparcel·lació, i que, dapreciar-se dol o
negligència greu, podrà exigir-se la responsabilitat civil o penal que correspongui.
De conformitat amb lart. 103 del RGU,
correspon requerir als propietaris i titulars de
drets afectats per la reparcel·lació, perquè
compareguin a la Direcció de gestió urbanística del Sector dUrbanisme de lAjuntament
de Barcelona (Av. Diagonal, 240, 3a Planta),
als efectes dexhibir i lliurar còpia dels títols
que posseeixin i declarin les situacions jurídiques que coneguin i afectin a llurs finques.
Advertint-los, alhora, que lomissió, error o
falsedat en aquestes declaracions no podrà
afectar al resultat objectiu de la
reparcel·lació, i que, dapreciar-se dol o
negligència greu, podrà exigir-se la responsabilitat civil o penal que correspongui. Per
altra banda i de conformitat amb larticle
37.2 del Reglament parcial de la Llei 2/2002,
de 14 de març, dUrbanisme, no aniran a
càrrec de la comunitat reparcel·latòria les
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indemnitzacions que corresponguin per lextinció darrendaments i daltres drets personals que shagin constituït amb posterioritat a
laprovació definitiva de la delimitació del
polígon dactuació per reparcel·lació, amb
terminis convencionals de durada incompatible amb els terminis dexecució del planejament. Aquestes despeses seran assumides per
les persones propietàries atorgants dels contractes dels quals es tracti.
Barcelona, 11 de juny de 2004.
La Secretària delegada (p.d. 8-11-99),
Natàlia Amorós i Bosch.
022004015890
A

Barcelona
EDICTE
Des del Departament de Llicències dActivitat del Sector dUrbanisme Direcció dActuació Urbanística es segueix expedient,
incoat per Circulo Ecuestre per a la concessió
de llicència ambiental per lexercici de lactivitat de Associació Recreativa en el local
situat a C Balmes 169, (Exp. 00-2003-0134).
Dacord amb el que estableix larticle 50
de lOrdenança Municipal dActivitats i dIntervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a informació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui formular les al·legacions adients.
Lexpedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Av. Diagonal, 230 segon).
Barcelona, 22 de juliol de 2004.
La Secretària delegada, Natàlia Amorós i
Bosch.
022004015938
A

Barcelona
Districte de lEixample
EDICTE
Des dels Serveis Tècnics del Districte de
lEixample es segueix expedient, incoat per
Freeway Siglo XXI S.L. per a la concessió de
llicència Municipal dobertura destabliment
per lexercici de lactivitat de restaurant en el
local situat a C Mallorca, 191 bxs, (Exp. 022004-0215).
Dacord amb el que estableix larticle 54.1
Llei dUrbanisme de Catalunya, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a informació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui formular les al·legacions adients.
Lexpedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (C. Arago, 311 Tf. 291.62.00).
Barcelona, agost de 2004.

La Cap de la Secretaria Tècnico-Jurídica,
María Teresa Ordoñez i Rivero.
022004015936
A

Barcelona
Institut Municipal dInformàtica
ANUNCI
Resolució de lInstitut Municipal dInformàtica de Barcelona, organisme autònom
de lAjuntament de Barcelona (Av. Diagonal,
núm. 220, plta. 2a, 08018 Barcelona) per la
que sanuncia el concurs per ladjudicació
del contracte pels serveis dimplantació i
manteniment de sistemes de comunicació i
suport tècnic dincidències de lInstitut Municipal dInformàtica de Barcelona.
El Gerent de lInstitut en data 28 de juliol
de 2004 va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques que han de regir el concurs
per ladjudicació del contracte dels serveis
per a la implantació i manteniment de sistemes de comunicació i suport tècnic dincidències de lInstitut Municipal dInformàtica de Barcelona, dacord amb les condicions
següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Municipal dInformàtica de Barcelona.
b) Núm. expedient: C0207 2004 392.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de lobjecte: Implantació i
manteniment de sistemes de comunicació i
suport tècnic dincidències de lInstitut Municipal dInformàtica de Barcelona.
b) Lloc dexecució: Barcelona.
c) Termini dexecució: La durada màxima
serà fins el 31 de desembre de 2004.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma dadjudicació: Concurs.
4. Pressupost base de la licitació
Import total 146.000 EUR, IVA inclòs que
aniran amb càrrec al pressupost 2004.
5. Garanties
Provisional: 2 per 100 del pressupost base
de la licitació.
Definitiva: 4 per 100 de limport de ladjudicació, a constituir en qualsevol modalitat,
que regula el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
6. Informació
a) Entitat: Departament dAdministració de
lInstitut Municipal dInformàtica de Barcelona.
b) Domicili: Av. Diagonal, núm. 220, 2a.
plta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08018.
d) Telèfon: 93 291 82 55.

e) Telefax: 93 291 82 61.
f) Horari: de dilluns a divendres de 10:00 a
14:00 hores.
g) Data límit dobtenció de documents i
informació: Fins el dia de la presentació de
les proposicions.
7. Requisits específics del contractista
Els que sespecifiquen en els plecs de clàusules administratives particulars.
8. Presentació dofertes
a) Data límit de presentació: Fins el dia 24
dagost de 2004, sempre que hagin transcorregut 15 dies naturals a comptar des del
següent a la publicació de lanunci en BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
b) Documentació que cal presentar: La
documentació administrativa a presentar serà
lexigida en la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Departament dAdministració de lInstitut Municipal dInformàtica, situat a lAv. Diagonal, núm. 220, plta.
2a., 08018 Barcelona, de dilluns a divendres
de 10 a 14 hores. Si lúltim dia és festiu a
Barcelona, sentendrà prorrogat el termini
fins el primer dia hàbil següent.
d) Termini en el qual el licitador resta obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.
9. Obertura dofertes
La Mesa de contractació, que es reunirà a
partir del primer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de proposicions, en el dia i lloc que oportunament es
comunicarà als licitadors.
10. Despeses de lanunci
Les despeses dels anuncis aniran a càrrec
de ladjudicatari i no serà superior a 700
EUR.
11. Web per la obtenció de la documentació
http://www.bcn.es
Barcelona, 29 de juliol de 2004.
La Secretària Delegada de lIMI, Institut
Municipal dInformàtica, Maite Saumoy i
Castro.
022004016112
A

Barcelona
Institut Municipal de Mercats
ANUNCI
En acompliment del que disposa lart. 59
de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i en
relació amb lexpedient seguit sota el núm.
1089/04 pel Departament Jurídic de lInstitut
Municipal de Mercats de Barcelona, per
haver tingut coneixement en aquest Departament de la defunció del titular de lautorització dús de les parades núm. 296-297 del
mercat municipal de Sants, la senyora Consol
Serra Campos, es comunica als seus ignorats
hereus que conforme al que disposa lart. 32
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de lOrdenança Municipal de Mercats, els
qui resultin hereus hauran de determinar i
manifestar a aquest Departament, en el termini de 6 mesos comptats de la data de la
recepció daquesta notificació, la persona
que hagi de succeir al causant en la titularitat
dels llocs esmentats, amb ladvertiment que
de no fer-ho en el termini indicat, seran
declarades caducades les esmentades autoritzacions dús dels llocs de venda.
Barcelona, 26 de juliol de 2004.
El Secretari General. Jordi Cases i Pallarès.
022004015972
A

Barcelona
Institut Municipal de Mercats
ANUNCI
En acompliment del que disposa lart. 59
de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i en
relació amb lexpedient seguit sota el núm.
1090/04 pel Departament Jurídic de lInstitut
Municipal de Mercats de Barcelona, per
haver tingut coneixement en aquest Departament de la defunció del titular de lautorització dús de la parada núm. 118 del mercat
municipal dHostafrancs, la senyora Mercedes Bassas Parera, es comunica als seus ignorats hereus que conforme al que disposa lart.
32 de lOrdenança Municipal de Mercats, els
qui resultin hereus hauran de determinar i
manifestar a aquest Departament, en el termini de 6 mesos comptats de la data de la
recepció daquesta notificació, la persona
que hagi de succeir al causant en la titularitat
dels llocs esmentats, amb ladvertiment que
de no fer-ho en el termini indicat, seran
declarades caducades les esmentades autoritzacions dús dels llocs de venda.
Barcelona, 26 de juliol de 2004.
El Secretari General. Jordi Cases i Pallarès.
022004015974
A

Cabrera de Mar
ANUNCI
Anunci de lAjuntament de Cabrera de
Mar, sobre la subhasta pública per a ladjudicació del contracte de les obres durbanització dun tram del Camí de Cabrils.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària del 6 de juliol de 2004 va aprovar lexpedient de contractació i el Plec de clàusules
econòmic administratives particulars que ha
de regular ladjudicació, mitjançant subhasta
pública, de les obres durbanització dun
tram del Camí de Cabrils, i dacord amb larticle 277 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, sexposa al
públic pel termini de vuit dies, comptats a

partir de lendemà de la darrera publicació
daquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a lefecte de presentació
de possibles reclamacions.
Simultàniament sanuncia la subhasta
pública, si bé condicionada al que disposa
larticle 122.2 del Text refós de les disposicions legals vigents en material de Regim
Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 dabril.
1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Ajuntament de Cabrera de
Mar.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Secretaria.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de lobjecte: Obres durbanització dun tram del Camí de Cabrils.
b) Divisió per lots i número: .
c) Lloc dexecució: Camí de Cabrils, vial
C, al costat de làmbit de Can Serra.
d) Termini dexecució: 1 mes.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Subhasta pública.
4. Pressupost base de la licitació
Import total 455.843,30 EUR (IVA inclòs).
5. Garanties
Garantia provisional: 9.116,87 EUR.
Garantia definitiva: 18.233,73 EUR.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Cabrera de Mar.
b) Domicili: Pça. Ajuntament, 5.
c) Localitat i codi postal: 08349 Cabrera
de Mar.
d) Telèfon: 93 759 00 91.
e) Fax: 93 750 02 84.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup C, subgrup 4, categoria c.
8. Presentació dofertes
a) Data límit de presentació: Tretze dies
naturals, a comptar des del següent al de la
darrera publicació daquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA o en Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
b) Documentació a presentar: La que es
detalla a la clàusula 6 del Plec de Clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació: El que sindica en
el punt 6 anterior, des de les 9 del mati a les
2 del migdia, de dilluns a divendres, excepte
festius al municipi.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.
9. Obertura de les ofertes
Lobertura de pliques tindrà lloc a la Sala
de Plens de lAjuntament el primer dilluns
hàbil següent a la data en que sacabi el termini de presentació de proposicions a les
1330 h.
10. Despeses dels anuncis

Les despeses de publicació dels anuncis
seran a càrrec de ladjudicatari.
Cabrera de Mar, 29 de juliol de 2004.
El Secretari, Francesc Simona i Altimir.
022004016445
A

Caldes dEstrac
EDICTE
El Ple Municipal, en sessió celebrada en
data de 26 de juliol de 2004 va aprovar inicialment la tercera modificació de crèdit en
el pressupost municipal 2004, segons el
següent detall:
1. Minorar per la quantitat de 40.000 EUR
la partida 45.622.01 del Pressupost Municipal 2004 (provinent dincorporació de romanents de la liquidació del Pressupost Municipal 2003)
Partida 45.622.01Obres Polisportiu: 40.000 EUR.
2. Suplementar el crèdit de les següents
partides del pressupost municipal 2004, amb
càrrec al crèdit minorat de la partida
45.622.01
Partida 31000.011.1: + 15.000,00 EUR.
Partida 91300.011.1: + 25.000,00 EUR.
Lexpedient se sotmet a informació pública
per un període de quinze dies hàbils, a
comptar des de lendemà de la publicació
daquest anunci al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, durant els quals es podrà examinar lexpedient i formular les reclamacions
que es considerin convenients. Si no sen
presenta cap, lacord es considerarà definitivament aprovat
Caldes dEstrac, 27 de juliol de 2004.
LAlcalde, Josep M. Freixas i Molist.
022004015869
A

Castellar del Vallès
EDICTE
LAjuntament Ple en sessió extraordinària
celebrada el dia 27 de juliol de 2004, ha
aprovat:
BASES DE SELECCIÓ DELS PROCESSOS
CORRESPONENTS A LOFERTA PÚBLICA DOCUPACIÓ
DE LAJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS PER A
LANY 2004
Primera
Objecte de la convocatòria
Per mitjà daquestes bases es convoquen
les següents places, de la plantilla de funcionaris/àries de lAjuntament de Castellar,
incloses a loferta pública docupació de
lany 2004:
a) 1 plaça de lEscala dAdministració
Especial, Sots-Escala Tècnica, Tècnic Superior especialista en GIS, Grup A.
b) 5 places de lEscala dAdministració
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General, Sots-Escala Auxiliar, Grup D.
Les places convocades corresponen al torn
lliure i el sistema de selecció serà el concursoposició.
Segona
Condició dels aspirants
Per a totes les places, i dacord amb larticle 71 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual saprova el reglament del personal al
servei de les entitats locals, els aspirants hauran de reunir les següents condicions a la
data en que finalitza el termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-les fins la presa
de possessió com a funcionari/ària de carrera:
a) Nacionalitat: ser membre dalgun Estat
de la Unió Europea o dalgun estat al qual,
en virtut dels tractats internacionals subscrits
per la UE i ratificats per Espanya, li sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.
També podran ésser admesos/es el/la cònjuge, els/les descendents i els/les descendents
del/la cònjuge dels ciutadans/es nacionals
dels estats indicats sempre i quan els/les cònjuges no estiguin separats/des de dret i els/les
descendents siguin menors de 21 anys, o
majors si viuen a càrrec dels seus progenitors.
En qualsevol cas, els/les aspirants que no
tinguin la nacionalitat espanyola han dacreditar documentalment la seva nacionalitat i
hauran de demostrar un coneixement adequat de castellà i català, tant en lexpressió
oral com en lescrita.
b) Haver complert 18 anys i no excedir de
ledat de jubilació forçosa.
c) Tenir titulació suficient, que serà la
determinada en els corresponents annexos.
Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran destar en possessió
dalgun dels títols reconeguts a Espanya de
conformitat amb el que sestableix a la normativa vigent en la matèria.
d) No patir cap malaltia o limitació física o
psíquica que impedeixi lexercici de les funcions pròpies de les places convocades, ni
incórrer en cap causa dincapacitat segons la
normativa vigent.
e) No estar inhabilitat per sentència ferma
per a lexercici de les funcions públiques ni
haver estat separat/da o acomiadat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de
qualsevol de les administracions públiques.
Tercera
Presentació de sol·licituds
Els/les aspirants que desitgin prendre part
en les proves selectives hauran de presentar
la corresponent instància al registre del Servei dAtenció al Ciutadà de lAjuntament
(Passeig Tolrà, 1, de 9:00 a 15:00 hores, de
dilluns a divendres). També podran presentar-se en la forma en què determina larticle
38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre.
En aquest cas, les sol·licituds que es presentin
a través de les oficines de correus es lliuraran
en aquestes dependències, abans desgotar-se
el termini de presentació dinstàncies, en
sobre obert, per ser datades i segellades pel

personal funcionari de correus abans de la
seva certificació. Només així sentendrà que
van tenir la seva entrada el dia de la seva
presentació a correus.
Les sol·licituds shauran de presentar en el
termini de 20 dies naturals a comptar de lendemà de la darrera publicació de lanunci de
la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En aquest anunci sindicarà la data i número de BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA on shan publicat les bases de la
convocatòria. Les bases també estaran disponibles per la seva consulta al tauler dedictes
de lAjuntament i a la web municipal
www.castellarvalles.org.
Juntament amb la sol·licitud, els/les aspirants hauran de presentar:
a) Fotocòpia del DNI o, si no sés ciutadà
espanyol, document oficial acreditatiu de la
personalitat.
b) Fotocòpia de la titulació específica exigida en cada procés, o resguard dhaver abonat els drets per la seva expedició.
c) Fotocòpia de la documentació acreditativa destar en possessió del nivell de coneixements de la llengua catalana que es requereix en cada procés i que sindica en els
corresponents annexos, per poder quedar
exempt de la realització daquesta prova.
d) Documentació acreditativa dels mèrits a
valorar a la fase de concurs, en la següent
forma:
1. Experiència: sacredita amb lInforme de
vida laboral. I a més:
- Serveis prestats a les administracions
públiques: certificació de lòrgan competent
amb indicació expressa de lescala i subescala o categoria professional desenvolupada,
funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. Lantiguitat i els
serveis prestats a lAjuntament no caldrà que
sacreditin documentalment i sadmetran i
valoraran en base a les dades que obrin en
els expedients personals dels/de les aspirants.
- Empresa privada: certificació de lempresa que indiqui els serveis prestats, categoria
professional i funcions, període de temps,
règim de dedicació i experiència adquirida, o
fotocòpia del/s contracte/s de treball.
- Treballador autònom: fotocòpia de la
llicència fiscal.
2. Cursos de formació: fotocòpia de la certificació, amb especificació de lentitat organitzadora, denominació del curs i durada del
curs en hores. En el supòsit que no sespecifiqui la duració en hores, quedarà a criteri del
tribunal la valoració o no del mèrit.
Quarta
Admissió dels/de les aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació
de sol·licituds, la presidenta de la corporació
o autoritat en que hagi delegat dictarà resolució en el termini màxim dun mes declarant
aprovada la llista daspirants admesos/es i
exclosos/es. Aquesta resolució, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al tauler dedictes de la Corporació i a la web municipal www.castellarvalles.org., indicarà els llocs on es troben expo-

sades les llistes completes certificades daspirants admesos/es i exclosos/es, i indicarà el
dia, hora i lloc de començament de les proves i, si sescau, la composició nominal de
lòrgan de selecció.
Els/les aspirants disposaran dun termini de
deu dies a partir de lendemà de la publicació daquesta resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya per a formular
reclamacions davant la presidenta de la corporació o autoritat en que hagi delegat o per
a esmenar defectes o errors en la presentació
de la sol·licitud que nhagin determinat lexclusió.
Els/les aspirants que no esmenin o rectifiquin dins daquest termini els defectes o
errors que hagin motivat la seva exclusió,
quedaran definitivament exclosos/es de la
convocatòria.
Les reclamacions seran resoltes en un termini màxim de 30 dies des de la finalització
del termini per la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense haver-se dictat
resolució, les al·legacions sentendran desestimades.
Si no es presenten esmenes a la llista provisional dadmesos/es i exclosos/es, es considerarà elevada a definitiva i no caldrà tornarla a publicar. Si saccepta alguna reclamació,
es notificarà al/a la recurrent i es publicarà
lesmena a la llista dadmesos/es i exclosos/es
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler dedictes de la Corporació i a la
web www.castellarvalles.org.
Cinquena
Tribunal Qualificador
Estarà format per:
President: el de la Corporació, o membre
en qui delegui
Secretari: el de la Corporació, o membre
en qui delegui
Vocals: - La Regidora de lÀrea de Territori
- Un/a representant de lEscola dAdministració Pública
- Un/a membre o funcionari/ària de la Corporació
- Un/a membre del personal tècnic de la
Corporació
També hi podran assistir un regidor representant dels grups polítics de loposició i un
delegat del personal, aquest últim amb veu
però sense vot.
La designació nominal dels membres del
Tribunal, i la dels seus suplents, es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya juntament amb la llista provisional dadmesos/es i exclosos/es, i sajustarà a les regles
establertes a larticle 72 del Decret 214/1990.
Lòrgan de selecció podrà disposar la
incorporació a les seves tasques
dassessors/es especialistes per a totes o algunes de les proves.
Lòrgan de selecció actuarà amb plena
autonomia funcional, garantint la legalitat del
procediment i lobjectivitat de la decisió
selectiva. Resoldrà tots els dubtes que puguin
sorgir en aplicació de les presents bases i
prendrà els acords necessaris pel manteniment del bon ordre en el desenvolupament
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del procés selectiu, establint els criteris que
shagin dadoptar en tot allò que no shagi
previst a les bases de la convocatòria. Les
decisions seran adoptades per majoria de
vots i en cas dempat el vot del president serà
de qualitat.
Labstenció i recusació dels membres del
Tribunal sha dajustar al que preveuen els
articles 28 i 29 de la LRJPAC.
Sisena
Desenvolupament del procés selectiu
La selecció es durà a terme pel sistema de
concurs-oposició, que serà específic per les
diferents places convocades segons establert
als annexos daquestes bases.
La primera prova es realitzarà segons indicat a la base quarta, i per a les proves successives serà el Tribunal qui en determinarà el
dia, hora i lloc de realització.
Els/les aspirants seran convocats/des per a
cada exercici per mitjà danuncis al tauler
dedictes de lAjuntament i a la web municipal, i en crida única, llevat de casos de força
major justificats i apreciats lliurement pel Tribunal.
Les qualificacions de cada exercici es
faran públiques el mateix dia que sacordin i
sexposaran al tauler danuncis de lAjuntament i a la web municipal. Els/les aspirants
podran sol·licitar en un termini màxim de tres
dies la motivació de la qualificació obtinguda.
En aplicació de Llei Orgànica 15/1999,de
13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, en la publicació dels
resultats obtinguts en les diferents proves la
identificació dels/de les aspirants es farà mitjançant el número corresponent al registre
dentrada de la sol·licitud de participació en
la convocatòria.
Setena
Proves comuns doposició
En cada procés selectiu, les dues primeres
proves de la fase doposició consistiran en
demostrar que sestà en possessió dels coneixements i habilitats generals i específics
requerits per lingrés a la Funció Pública en
les places que són objecte daquesta convocatòria. Tindran en tots els casos caràcter eliminatori, i els/les aspirants que no superin la
puntuació mínima de tall quedaran exclosos/es del procediment. Aquests exercicis són
els que figuren en els respectius annexos.
En tots els casos, un cop superada aquesta
primera fase de loposició, els/les aspirants
hauran de realitzar fins a tres proves més,
segons sescaigui, que consistiran en:
- Tercera prova.- Coneixements de la llengua catalana: shaurà de realitzar la prova de
coneixements llengua catalana del nivell que
correspongui segons la plaça de que es tracti
i que es determina en els respectius annexos.
La qualificació serà dapte o no apte, i determinarà lexclusió del procés selectiu. En
resultaran exempts aquells aspirants que
hagin presentat juntament amb la sol·licitud
de participació en el procés selectiu una
fotocòpia del certificat del nivell requerit o

superior expedit per la Direcció General de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a
equivalents. Les equivalències reconegudes
per aquest organisme estan establertes a
lORDRE PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre
els títols, diplomes i certificats equivalents als
certificats de coneixements de català de la
Secretaria de Política Lingüística, que es pot
consultar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya a través de la web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.net.
- Quarta prova.- Entrevista personal: els
aspirants que estiguin exempts de la prova de
català o que nhagin resultat aptes, realitzaran lentrevista, que serà conduïda pel professional designat a aquests efectes pel Tribunal
i que estarà dirigida a valorar laptitud, actitud i idoneïtat de laspirant al lloc de treball,
tenint en compte les funcions a desenvolupar
i lexperiència professional de laspirant,
podent-se demanar comprovacions pràctiques i/o psicotècniques per valorar la capacitat i adequació al lloc a proveir. La valoració
de lentrevista serà de fins a 5 punts.
- Cinquena prova.- Prova de coneixements
de la llengua castellana: té caràcter obligatori
pels aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola i consistirà en la realització duna
redacció de 100 paraules, com a mínim. La
qualificació serà dapte o no apte i determinarà lexclusió del procés.
Vuitena
Llista daprovats/des
Un cop finalitzada la qualificació dels/les
aspirants, el Tribunal farà pública al tauler
dedictes de la Corporació i a la web municipal la relació daprovats/des per ordre de
puntuació final sense que en cap cas el nombre daquests/es superi el de les places convocades. Contra el seu resultat es podrà interposar recurs dalçada davant el President de
la Corporació en el termini i amb els efectes
que estableix la LRJPAC.
Els/les aspirants seleccionats/es hauran de
portar al Departament de Personal de lAjuntament, en el termini de vint dies des de la
publicació en el tauler danuncis del llistat
daprovats, còpia compulsada de les condicions de capacitat i mèrits requerits en aquestes bases.
Els/les aspirants que tinguin la condició de
funcionaris/àries públics/ques estan
exempts/es de justificar les condicions i
requisits que ja hagin demostrat per obtenir
el nomenament anterior. Han de presentar la
certificació de ladministració pública de la
que depenguin que nacrediti la condició i la
resta de circumstàncies que constin en el seu
full de serveis. En tot cas, els/les aspirants
quedaran eximits de la presentació dels
documents que constin als arxius municipals.
En cas que no saporti la documentació
assenyalada en el termini establert, excepte
casos de força major, o bé en cas de renúncia de laspirant proposat/da, el president de
la corporació o autoritat en que hagi delegat
nomenarà funcionari/ària el/la següent aspirant aprovat/da que hagi obtingut la puntua-

ció més alta, i així successivament.
Novena
Nomenament i pressa de possessió
1. Exhaurit el termini de presentació de
documents, la presidenta de la corporació o
autoritat en que hagi delegat nomenarà funcionaris/àries en pràctiques els/les aspirants
proposats/des pel Tribunal en el termini
màxim dun mes. Aquests nomenaments
seran notificats als/a les interessats/des i
publicats al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona.
No obstant això, seran nomenats/des
directament funcionaris/àries de carrera
els/les aspirants que acreditin haver prestat
serveis a la Corporació dins lany immediatament anterior a la corresponent convocatòria,
en règim funcionarial o laboral, sempre que
ho hagin estat en la mateixa categoria, durant
un període igual o superior al previst per a
les pràctiques, i la valoració sigui adequada.
Si els serveis prestats ho haguessin estat per
un període inferior, el nomenament com a
funcionaris/àries en pràctiques ho serà pel
temps necessari per completar amb aquell el
període establert.
2. Una vegada efectuada aquesta notificació, els/les aspirants nomenats/des hauran
dincorporar-se al servei de la Corporació en
el moment en què hi siguin requerits/des, i en
un termini màxim dun mes des de la data
del nomenament. En aquest moment els serà
lliurada una diligència dinici de prestació de
serveis com a funcionaris/àries en pràctiques.
3. Els/les aspirants que injustificadament
no sincorporin al servei de la Corporació,
perdran tots els drets derivats del procés de
selecció i del nomenament subsegüent com a
funcionaris/àries de carrera.
4. El període de pràctiques serà de sis
mesos. Durant aquest període els funcionaris/àries hauran dassistir als cursos de formació que la Corporació pugui organitzar i
seran supervisats pel tutor designat per lòrgan competent.
5. Una vegada acabat aquest període,
els/les aspirants que lhagin superat satisfactòriament seran nomenats/des funcionaris/àries de carrera. Aquells/es altres que no
assoleixin el nivell suficient dintegració i eficiència en el lloc de treball objecte del
procés selectiu seran declarats/des no aptes
per resolució motivada de la Presidència de
la Corporació, amb tràmit daudiència previ,
i perdran en conseqüència tots els drets al
seu nomenament com a funcionaris/àries de
carrera. En aquest darrer supòsit, sen donarà
compte a la Junta de Personal de lAjuntament.
6. El nomenament com a funcionari/ària
de carrera serà publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona. Laspirant haurà
de fer el jurament o promesa a què fa
referència el Decret 359/1986, de 4 de
desembre, abans de la presa de possessió
com a funcionari/ària de carrera.
Disposició Addicional
En allò que no estigui previst en les bases,
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es procedirà segons el que determini el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la
Generalitat de Catalunya, i la resta de disposicions aplicables.
Aquesta convocatòria i llurs bases, així
com les llistes definitives dadmesos/es i
exclosos/es, els nomenaments com a funcionaris/àries en pràctiques i de carrera i les
resolucions per les quals es declara no superat el període de pràctiques, podran ser
impugnats pels/per les interessats/des, mitjançant la interposició de recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar de lendemà de la seva publicació.
Castellar del Vallès, 20 de juliol de 2004.
ANNEX I
TÈCNIC/A

SUPERIOR ESPECIALISTA EN GIS

1. Condicions dels aspirants
La titulació específica requerida per accedir a aquesta plaça, dacord amb la base
segona daquesta convocatòria, és la següent:
- Llicenciatura en Geografia, Ciències
Ambientals, Informàtica, o qualsevol altra
titulació universitària de grau superior amb
acreditació de coneixements sobre sistemes
dinformació territorial.
- Certificat de coneixements de nivell de
suficiència de català (certificat de nivell C) de
la Direcció General de Política Lingüística de
la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts
per aquesta com a equivalents.
2. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el concurs-oposició, regit per les següents normes:
2.1. Fase doposició
Primera prova.- Prova teòrica: consistirà
en respondre tres preguntes curtes (o un
qüestionari) sobre el contingut del temari de
caràcter general que sadjunta a continuació.
El temps per realitzar aquest exercici serà
determinat pel Tribunal. Aquesta prova és
obligatòria i selectiva.
Cada pregunta es valorarà de 0 a 5 punts.
Els/les aspirants han dobtenir un mínim de
7,50 punts en la suma de la puntuació obtinguda en les tres preguntes per tal de superar
aquesta prova. En cas contrari, restaran eliminats/des del procés selectiu.
Temari
1. La Constitució Espanyola de 1978.
Estructura i principis generals. El Tribunal
Constitucional. La reforma constitucional.
2. Drets i deures fonamentals dels espanyols.
3. El poder legislatiu, el poder executiu i el
poder judicial.
4. Organització territorial de lEstat. Les
comunitats autònomes i els seus Estatuts.
5. LEstatut dAutonomia de Catalunya. La
Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de
govern.
6. Les hisendes locals i els seus pressupostos.
7. Submissió de lAdministració a la llei i

al dret. Fonts del dret públic. La llei: classes
de lleis. El reglament: les seves classes. Potestat reglamentària a làmbit local: ordenances,
reglaments i bans
8. Lacte administratiu. Concepte. Elements. Actes nuls i anul·lables. Procediment
administratiu. Fases. Còmput de terminis.
9. Revisió dels actes administratius: dofici
i en via de recurs administratiu. Recurs contenciós-administratiu.
10. La contractació administrativa en lesfera local. Classes de contractes. La selecció
del contractista. Drets i deures del contractista i de lAdministració. Execució, modificació
i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa
dels contractes. Extinció dels contractes.
11. El servei públic local. Formes de prestació dels serveis públics. La gestió directa i
la indirecta. La responsabilitat de lAdministració.
12. La funció pública local.
13. Els béns de les Entitats locals. El domini públic. El patrimoni privat de les Entitats
locals.
14. El règim local espanyol: principis
constitucionals i regulació jurídica. Relacions
entre ens territorials. Lautonomia local.
15. La província en el règim local. Organització provincial. Òrgans necessaris.
Òrgans complementaris. Competències.
16. El municipi. Organització municipal.
Òrgans necessaris. Òrgans complementaris.
Competències.
17. Altres entitats locals. Mancomunitats.
Agrupacions. La comarca. Entitats dàmbit
territorial inferior al municipi.
18. Funcionament i competències dels
òrgans col·legiats locals. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona.
Segona prova.- Supòsit pràctic. Es desenvoluparan per escrit un o varis supòsits pràctics en el temps i número que determini el
Tribunal, i que versaran sobre els temes que
a continuació sindiquen. Els temes que es
refereixen a les aplicacions de SIG shan
dentendre referides o adaptades al programari existent a lAjuntament de Castellar, que
és el que es detalla a lapartat 2.2 b) de la
fase de concurs. Aquesta prova és obligatòria
i selectiva.
La valoració daquesta prova serà de 0 a
40 punts, restant eliminats del procés els/les
aspirants que no obtinguin una puntuació
mínima de 20 punts. El Tribunal es reserva la
facultat de fixar una nota de tall superior en
funció dels resultats obtinguts, que serà selectiva i eliminatòria.
El Tribunal podrà acordar el desglossament del supòsit pràctic en diferents fases,
preguntes o exercicis, i determinarà la puntuació atorgada a cada exercici.
Temari
1. Components dels Sistemes dInformació
Geogràfica.
2. Estructuració de la informació gràfica i
alfanumerica en un SIG.
3. Les funcionsanalítiques del SIG.
4. El SIG i les noves tecnologies de la
informació.

5. La cartografia de base.
6. Els sistemes de coordenades i georeferenciació, escales, qualitat mètrica.
7. Els vèrtexs geodèsics.
8. Els processos de manteniment de la cartografia.
9. Bases de dades relacionals i la seva
integració al SIG.
10. Els Plans dactualització de la informació del SIG.
11. Funcionament tecnològic duna plataforma SIG.
12. El procés dimplantació del SIG a
nivell municipal.
13. Planificació de la informatització
duna àrea de SIG. Elements a tenir en compte.
14. Els serveis que ha doferir una àrea de
SIG a nivell municipal.
15. Integració ofimàtica de làrea SIG en
ladministració.
16. Formació requerida per la implantació
del SIG municipal.
17. Aplicacions municipals dun SIG i les
seves tranversalitats.
18. Els sistemes dinformació a ladministració local.
19. Gestió tributària. Bases de dades fiscals.
20. Gestió urbanística. Bases de dades
urbanístiques.
21. Millores que els SIG poden aportar a
les diferents àrees de funcionament municipal.
22. Utilització deines SIG per urbanisme i
ordenació del territori.
23. La intervenció del SIG Municipal en
els processos de Revisió del Pla General
dOrdenació Urbanística.
24. Els SIG i la gestió cadastral.
25. Els SIG i les seves aplicacions en el
camp del medi ambient.
26. Els SIG i les seves aplicacions per a la
realització dinventariats de camp.
27. Internet i aplicacions SIG.
28. Lestructura organitzativa municipal.
Característiques de lorganització als ajuntaments, components bàsics i aspectes determinants.
29. La producció de serveis públics.
30. Els projectes dobres. Avantprojectes i
estudis previs. Estructura del projecte. Plecs
de condicions. Informatització. Informes de
projectes.
31. Aixecament de plànols i amidaments.
Documentació econòmica dun projecte dobres.
32. Elements duna xarxa de clavegueram.
33. Documents que comprèn un projecte
durbanització.
34. Sistema viari urbà. Traçat en planta,
longitudinal i transversal.
35. Comunicacions i xarxes dordinador.
36. Nivell denllaç de dades segons el
model de referència OSI.
37. Descripció detallada dels nivells de
xarxa i de transport i els subnivells que lintegren.
38. Xarxes dàrea local. Conceptes, característiques i beneficis. Classificació i tipolo-
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gies possibles.
39. Dispositius dinterconnexió.
40. Interconnexió de xarxes (internetworking) tant públiques com privades.
41. Tendències tecnològiques. Larquitectura client/servidor. Evolució des dels sistemes centralitzats.
42. Intranet/ internet. Conceptes dIntranet,
internet i extranet. Insfrastructura tecnológica
necessària per implantar una intranet.
43. Sistemes operatius de xarxa local.
Definició i característiques bàsiques. Alternatives de mercat.
44. Bases de dades. Sistemes de gestió de
bases de dades.
45. Software relacionat amb els sistemes
de gestió de bases de dades.
46. Seguretat de la informació. Conceptes
dintegritat, fiabilitat i confidencialitat.
47. Anàlisi i programació. Metodologies.
48. Criptografia i signatura electrònica.
Definició i descripció.
49. Certificats digitals. Entitats certificadores.
50. Signatura electrònica. Correu electrònic segur. Programari segur.
51. Integració de la certificació electrònica
en lAdministració Local: bases jurídiques,
previsions legals i desenvolupament reglamentari.
52. Els sistemes dinformació a lAdministració Local. Gestió tributària. Base de dades
fiscal i urbanística.
53. Els sistemes dinformació a lAdministració Local. Padrons. Censos de població.
54. La gestió ambiental a lAdministració
Local. Criteris de sostenibilitat en la planificació ambiental.
55. El Pla General dOrdenació Urbanística de Castellar del Vallès. Els polígons i les
unitats dactuació. Règim i sistemes dactuació.
56. El PGOM. Lexecució del planejament
en sòl urbà.
57. El PGOM. Lexecució del planejament
en sòl urbanitzable.
58. El PGOM. Règim aplicable als edificis
en situació de fora dordenació.
59. El PGOM. Règim aplicable als edificis
en situació de volum o ús disconforme o
inclosos dins duna àrea de planejament o
execució.
60. El PGOM. Regulació del sòl urbanitzable programat. Regulació i zonificació.
61. El PGOM. Regulació del sòl urbanitzable no programat.
62. El PGOM. Disposicions generals del
sòl no urbanitzable.
63. El PGOM. Regulació general del sòl
no urbanitzable. Desenvolupament del Pla
General. Usos incompatibles.
64. El PGOM. El sòl no urbanitzable.
Habitatges rurals tradicionals. Emplaçaments.
65. El PGOM. El sòl no urbanitzable.
Camins rurals.
66. El PGOM. Regulació de la zona de
parc forestal.
67. El PGOM. Regulació de la zona agrària.
68. El nucli urbà de Castellar del Vallès.

Característiques generals. Història.
69. El carrerer de Castellar del Vallès.
Denominacions, localització, vies principals.
70. Lentorn natural de Castellar del
Vallès. Característiques generals. Qualificació urbanística. Aprofitament urbanístic.
71. Anàlisi de levolució del creixement
del terme municipal de Castellar del Vallès.
Causes demogràfiques, econòmiques, socials
i territorials.
72. LAjuntament i el ciutadà. Propostes de
futur per facilitar al ciutadà lobtenció dinformació sobre el SIG municipal.
Tercera, quarta i cinquena proves: segons
establert a la base setena.
2.2. Fase de concurs
La valoració dels mèrits obtinguda pels/per
les aspirants en la fase de concurs es farà
pública al mateix temps i en el mateix lloc
que el resultat de la valoració de lúltima
prova.
La fase de concurs no tindrà caràcter eliminatori. Es valoraran els mèrits dels/les aspirants que hagin superat les proves selectives
doposició.
En aquesta fase només es valoraran els
mèrits al·legats i acreditats pels/les aspirants
de conformitat amb la base tercera, i sefectuarà dacord amb el barem següent:
a) Experiència en el disseny i posta en
marxa dun SIG municipal:
0,2 punts per mes treballat.
Puntuació màxima: 5 punts.
b) Experiència en ladministració i el funcionament dels aparells informàtics, tant de
maquinari com de programari, inclosos en el
SIG municipal de Castellar del Vallès, que a
continuació es relaciona.
Puntuació màxima: 5 punts.
Programari base dedició
* Microstation J: 0,10 punts per any o fracció, fins a 0,25 punts
* Microstration Geographics: 0,10 punts
per any o fracció, fins a 0,25 punts
* AbsisCad: 0,15 punts per any o fracció,
fins a 0,50 punts
* ParcelCad: 0,20 punts per any o fracció,
fins a 0,75 punts
* ImexCad: 0,10 punts per any o fracció,
fins a 0,25 punts
Programari base dadministració
* ABSAtlas: 0,25 punts per any o fracció,
fins a 1 punt
Programari base dexplotació
* ABS IBI Graf Urbana: 0,10 punts per any
o fracció, fins a 0,25 punts
* ABS IBI Graf Rústica: 0,10 punts per any
o fracció, fins a 0,25 punts
* Mapinfo Professional: 0,15 punts per any
o fracció, fins a 0,50 punts
Programari base de Gestió Guia Urbana
* ABS Ediweb: 0,15 punts per any o fracció, fins a 0,50 punts
Programari base realització inventaris
* ABS Sync_PDA: 0,10 punts per any o
fracció, fins a 0,25 punts
* ABS_conf: 0,10 punts per any o fracció,
fins a 0,25 punts
c) Per assistència a cursos, postgraus o
màsters relacionats amb els Sistemes dInfor-

mació Geogràfica:
1 punt per cada 40 hores de curs.
Valoració màxima: 4 punts.
d) Per cursos que tinguin relació directa
amb el lloc de treball a proveir:
Cursos fins a 10 h: 0,25 punts.
Cursos fins a 20 h: 0,50 punts.
Cursos fins a 30 h: 0,75 punt.
Cursos> de 31 h: 1 punt.
Puntuació màxima: 4 punts.
e) Per altres mèrits relacionats amb la categoria professional i el lloc a proveir que no es
puguin adscriure als apartats anteriors: fins a
2 punts.
ANNEX II
AUXILIARS

ADMINISTRATIUS/VES

1. Condicions dels aspirants
La titulació específica requerida per accedir a aquesta plaça, dacord amb la base
segona daquesta convocatòria, és la següent:
- Títol de Graduat/ada Escolar, ESO, Formació Professional de Primer Grau, o equivalent.
- Certificat de coneixements de nivell
intermedi de català (certificat de nivell B) de
la Direcció General de Política Lingüística de
la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts
per aquesta com a equivalents.
2. Procés selectiu:
El procediment de selecció serà el concurs-oposició, regit per les següents normes:
2.1. Fase doposició
Primera prova.- Prova teòrica. Consistirà
en resoldre preguntes curtes sobre el temari
que sannexa. La valoració daquest exercici
serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima
per superar-lo serà de 5 punts. Aquesta prova
és obligatòria i selectiva.
El tribunal determinarà el temps per realitzar aquest exercici.
Els/les aspirants que no superin la puntuació mínima restaran exclosos/es del procediment.
Segona prova.- Supòsit pràctic. Consistirà
en desenvolupar un supòsit pràctic sobre
algun dels aspectes daquest mateix temari.
La valoració daquest exercici serà de 0 a 20
punts. La puntuació mínima per superar-lo
serà de 10 punts. El Tribunal es reserva la
facultat de fixar una nota de tall superior en
funció dels resultats obtinguts, que serà selectiva i eliminatòria.
El tribunal determinarà el temps per realitzar aquest exercici.
Temari
1. La Constitució Espanyola de 1978:
Estructura i principis generals. El Tribunal
Constitucional. La reforma constitucional.
2. LEstatut dAutonomia de Catalunya: La
Generalitat de Catalunya i els seus òrgans.
3. El municipi: Organització municipal.
Competències.
4. Ordenances i reglaments de les entitats
locals: Classes. Procediments delaboració i
aprovació.
5. La funció pública local.
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6. Lacte administratiu: Concepte. Classes.
Eficàcia.
7. El procediment administratiu: Lexpedient. Còmput de terminis. Fases del procediment. Recursos.
8. Larxiu: Definició i funció de larxiu de
ladministració. Ordenació de documents.
Sistemes dordenació.
9. Concepte i contingut dels documents
propis de ladministració: dictàmens, decrets,
propostes de resolució, comunicacions, notificacions, informes, etc.
10. Organització i funcionament de lAjuntament de Castellar del Vallès: Àrees organitzatives.
11. El Servei dAtenció al Ciutadà de lAjuntament de Castellar del Vallès: Organització. Funcionament. Serveis que shi presten.
12. LÀrea de Territori de lAjuntament de
Castellar del Vallès: Organització. Funcionament. Estructura. Serveis que shi presten.
13. Especial referència als expedients dobres: classificació, tramitació, recursos.
Òrgans responsables.
14. LÀrea de Via Pública de lAjuntament
de Castellar del Vallès: Organització. Funcionament. Estructura. Serveis que shi presten.
15. Especial referència al Departament de
compres de lAjuntament: règim organitzatiu
i de funcionament. El protocol de compra.
16. El Departament de Promoció Econòmica i Ocupació de lAjuntament de Castellar
del Vallès: Organització. Funcionament.
Estructura.
17. Serveis que presta el DPEIO: La borsa
de treball municipal. Organització i règim de
funcionament. Sistema de gestió de les ofertes i demandes de treball. Els cursos de formació organitzats pel DPEIO.
18. El Pla Estratègic Municipal: Concepte.
Organització. Funcionament. Serveis que shi
presten. Tramitació dactes i expedients.
19. LÀrea dels Serveis a les Persones. Els
Departaments dEnsenyament i Cultura.
Organització. Funcionament. Estructura. Serveis que shi presten.
20. Especial referència a la Biblioteca
Municipal. Els serveis bàsics i especials de la
biblioteca. Laccés a la informació: els catàlegs i les bases de dades. Organització general de la biblioteca. Relacions interdepartamentals.
Tercera, quarta i cinquena proves: segons
establert a la base setena.
2.2. Fase de concurs
La valoració dels mèrits obtinguda pels/per
les aspirants en la fase de concurs es farà
pública al mateix temps i en el mateix lloc
que el resultat de la valoració de lúltima
prova.
La fase de concurs no tindrà caràcter eliminatori. Es valoraran els mèrits dels aspirants que hagin superat les proves selectives
doposició.
En aquesta fase només es valoraran els
mèrits al·legats i acreditats pels/les aspirants
de conformitat amb la base tercera, i sefectuarà dacord amb el barem següent:
a) Per serveis prestats a lAjuntament convocant, en plaça digual o similar categoria i

funcions anàlogues a les de la plaça a cobrir:
0,20 punts per cada mes complet, fins un
màxim de 2,50 punts.
b) Per serveis prestats a altres administracions, en plaça digual o similar categoria i
funcions anàlogues a les de la plaça a cobrir:
0,15 punts per cada mes complet, fins un
màxim de 2 punts.
c) Per serveis prestats a lempresa privada,
en plaça digual o similar categoria i funcions
anàlogues a les de la plaça a cobrir: 0,10
punts per cada mes complet, fins un màxim
de 2 punts.
d) Per cursos i seminaris de formació superats amb el corresponent certificat dassistència o aprofitament, directament relacionats
amb les funcions administratives a desenvolupar: 0,25 punts per cada curs dentre 10 i
30 hores i 0,50 punts per cada curs de més
de 30 hores. Màxima puntuació: 1 punt.
e) Per tenir una titulació superior a la
requerida, directament relacionada amb les
tasques i funcions administratives a desenvolupar: 0,25 punts.
f) Altres mèrits a valorar segons criteri del
Tribunal, relacionats amb el lloc a ocupar:
fins un màxim d1 punt.
Castellar del Vallès, 21 de juliol de 2004.
El Secretari, Juli Boadella Vergés.
022004015933
A

Castellfollit de Riubregós
EDICTE
Aprovat inicialment per lAjuntament en
Ple, en sessió celebrada el dia 23 de juliol de
2004, el Pressupost per a lexercici del 2004
així com la Plantilla que comprèn tots els
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, estaran exposats al
públic a la Secretaria daquest Ajuntament,
per termini de quinze dies, termini durant el
qual podran interposar-se reclamacions i suggeriments, dacord amb larticle 169 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual saprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
En el supòsit que no sigui presentada cap
reclamació, lacord daprovació inicial serà
elevat a definitiu sense necessitat dadoptar
un nou acord.
Castellfollit de Riubregós, 27 de juliol de
2004.
LAlcalde, Xavier Guillén i Vilaseca.
022004015838
A

Castellfollit de Riubregós
ANUNCI
El Ple de lAjuntament de Castellfollit de
Riubregós, reunit en sessió ordinària de data
23 de juliol va acordar:
Primer. - Aprovar com a festes locals del

municipi de Castellfollit de Riubregós, els
dies 22 de gener i 16 dagost, Sant Vicenç i
Sant Roc respectivament, com a festes locals
per a lany 2005.
Segon. - Fer públic el present acord en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en el taulell
danuncis de lAjuntament.
Tercer. - Notificar el present acord al
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.
Castellfollit de Riubregós, 27 de juliol de
2004.
LAlcalde, Xavier Guillén i Vilaseca.
022004015839
A

Cerdanyola del Vallès
EDICTE
Mitjançant Resolució núm. 3163 de data
26 de juliol de 2004, el Tinent dAlcalde ha
aprovat el padró corresponent al 2on.Semestre dabonaments a la instal·lació esportiva 
Can Xarau , corresponent a lexercici del
2004. Sexposa al públic en el Tauló dAnuncis i en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
durant el termini de 15 dies a partir de lendemà a la seva publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes que pugui ser
examinat, en les oficines de la instal·lació
esportiva Can Xarau al C/ Camèlies s/n, a
lÀrea dEsports i Lleure a la Plaça Enric Granados núm. 1 i a lOficina dAtenció al Ciutadà, al Ptge. Ajuntament s/n, pels interessats,
admetent-se reclamacions durant aquest termini.
El període en voluntària de recaptació
finalitzarà el dia 22 de setembre de 2004.
Transcorregut lesmentat termini, siniciarà
automàticament el constrenyiment i el cobrament sefectuarà via executiva.
Contra aquesta Resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar
recurs de reposició davant lòrgan que lha
dictada, a partir del dia següent de la finalització de lexposició pública.
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi
estat resolt, sentendrà desestimat per silenci
administratiu i a partir de lendemà podrà
ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats de la província de Barcelona en el termini de sis mesos.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre si es considera convenient.
Cerdanyola del Vallès, 27 de juliol de
2004.
LAlcalde, Antoni Morral i Berenguer.
022004015975
A
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Cornellà de Llobregat
EDICTE
El Ple de lAjuntament, en sessió celebrada
el dia 30 de juny de 2004, va aprovar lexpedient de modificació de crèdits núm. 17/04,
del Pressupost de lAjuntament. El corresponent edicte daprovació inicial va aparèixer
publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
número 163, de 8 de juliol de 2004. Durant
el termini dexposició al públic no sha presentat cap reclamació, motiu pel qual cal
considerar aprovat definitivament lexpedient
trames.
De conformitat amb el que preveu larticle
169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que saprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa
públic el resum per capítols de les esmentades modificacions:
§

salut.
Segon. - Sotmetre laprovació de lesmentat projecte a informació pública mitjançant
inserció dedicte al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, pel període de trenta dies, així
com al Butlletí dInformació Municipal i al
Tauler dAnuncis de la Corporació, per tal
que qui es consideri interessat pugui efectuar
les al·legacions i reclamacions. Transcorregut
lesmentat termini, sense que hagin recaigut
al·legacions, reclamacions i/o suggeriments
que suposin modificacions al projecte, aquest
sentendrà definitivament aprovat.
Cornellà de Llobregat, 3 dagost de 2004.
LAlcalde, p.d.f., la Cap del Departament
Administratiu de Urbanisme, Via Pública i
Serveis, Laura Pérez Gálvez.
022004016446
A

Import#

ESTAT

#

DE DESPESES§

Dosrius

Crèdit extraordinari§
#

Cap. I.- Despeses de personal§
Cap. II.- Compra de béns i serveis.§
Total.§

EDICTE DE NOTIFICACIÓ
DEXPEDIENT SANCIONADOR

240,40#
235,64#
476,04#

Suplement de crèdit§
#

Cap. II.- Compra de béns i serveis.§
Cap. VI.- Inversions reals§
Total.§

133.937,34#
431.032,00#
564.969,34#

Total aplicacions§

565.445,38#

Baixes per anul·lació§
#

Cap. II.- Compra de béns i serveis.§
Cap. VI.- Inversions reals§
Total.§

10.000,00#
339.871,00#
349.871,00#
#

ESTAT DINGRESSOS§
Romanent de crèdit§
#

Cap. IV.- Transferències corrents.§
Cap. VIII.- Actius financers§
Total.§

13.400,00#
202.174,38#
215.574,38#

Total recursos§

565.445,38#

Cornellà de Llobregat, 28 de juliol de
2004.
LAlcalde, p.d., lInterventor General, Joan
Ramon Sagalés Guillamón.
022004015935
A

Cornellà de Llobregat
EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 28 de juliol de 2004, entre altres, va
aprovar el següent acord:
Primer. - Aprovar inicialment el projecte
dobres anomenat Adequació de local per a
casal per a la gent gran, situat al carrer Rubió
i Ors número 106 de Cornellà de Llobregat,
redactat pels Serveis Tècnics Municipals,
amb un pressupost de 234.937,17 EUR,
Impost sobre el Valor afegit inclòs, que
inclou el preceptiu estudi bàsic de seguretat i

Dacord amb el que preveu larticle 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, es publica, mitjançant el present edicte, la resolució dAlcaldia emesa en data 5 de
maig de 2004, relativa a lexpedient sancionador núm. 03944, per la comissió duna
infracció de trànsit, en el que es resol ratificar
la proposta de resolució formulada per linstructor de lexpedient per infracció de larticle 18.1 del Reglament General de circulació
i imposar una sanció de 60,10EUR, donat
que la notificació personalitzada de la mateixa al domicili de linteressat ha estat retornada per lOficina de Correus i Telègrafs. La
mencionada proposta de resolució, diu literalment:
Vistes les al·legacions presentades pel Sr.
Amadeu Casals i Planas, amb data 15 dabril
de 2004 i registre dentrada en aquest Ajuntament núm. 1719 en relació amb la imposició
de sanció de data 11/02/2004 i núm. dexpedient 03944, al vehicle marca Seat Arosa,
amb matrícula B-6464-WM, per infracció de
larticle 18.1 del Reglament General de Circulació vigent, sota el concepte de conduir
un vehicle sense mantenir latenció permanent a la conducció.
Vista la proposta de resolució formulada
per linstructor de lexpedient, i que literalment diu:
Atès que en data 11.02.04, el vehicle de
la marca Seat Arosa amb matrícula B-6464WM, va ser denunciat (expedient nº 03944)
per lagent corresponent de la Policia Local
per infracció de larticle 18.1 del Reglament
General de Circulació vigent, conduir un
vehicle sense mantenir latenció permanent a
la conducció.
Atesa la sol·licitud de data 15.04.04 (núm.

reg. entrada 1719), presentada pel Sr. Amadeu Casals i Planas, en la que sol·licita lanul·lació de la denúncia imposada en data
11.02.2004, exposant:
- Que no entén el significat de la denuncia
i que ell no va cometre cap infracció.
Vist linforme emès per la Policia municipal, en data 26 dabril de 2004, el qual es
transcriu a continuació:
Visto el escrito presentado por Amadeu
Casals y Planas (35.084.498-E), alegaciones
formuladas al expediente 03944:
Tengo a bien informar a V. I.,
Que la denuncia se confeccionó con arreglo a cuantas disposiciones legales regulan la
materia y el procedimiento se ajustó a la
legislación vigente.
Que tal y como solicita el boletin de
denuncia original ha sido comprobado y no
existe error ninguno en los datos del vehiculo, asimismo se hace constar que la infraccion cometida es la de hablar por el telefono movil, lo cual consta en el cuerpo del
boletin en Observaciones, y en referencia al
texto del articulo, es el que refleja el Reglamento General de Circulacion.Por todo ello, considero que el recurrente
no ajusta sus alegaciones a la realidad de los
hechos, en consecuencia no se pueden admitir las mismas y en este acto solicita se afirma
y ratifica, por considerar que la misma se
ajusta a derecho.-
Atès que els fets descrits són constitutius
duna infracció administrativa de caràcter
LLEU en matèria de trànsit i circulació de
vehicles, de conformitat amb el que disposa
lart. 65 de la Llei 19/2001, de 19 de desembre.
Atès que conjuntament amb lescrit presentat no sha presentat documentació probatòria de la que es desprenguin noves circumstàncies.
Atès que valorats els antecedents exposats
es considera que a la infracció esmentada li
correspon imposar una sanció dimport
60,10EUR, segons la normativa vigent.
Atès que lAlcaldia és lòrgan competent
per la imposició de la sanció de referència,
per aplicació del que disposa larticle 68 de
la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, aprovat pel Reial decret legislatiu
339/1990, de 2 de març, linstructor que
subscriu,
Proposa
Primer. - Desestimar íntegrament les
al·legacions presentades pel Sr. Amadeu
Casals i Planas, conforme linforme emès per
la Policia Local transcrit a la part expositiva.
Segon. - Imposar al Sr. Amadeu Casals i
Planas una sanció de 60,10 EUR, com a responsable duna infracció de caràcter lleu en
matèria de trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària, dacord amb lo
expressat a la part expositiva de la present
proposta de resolució. 
Fent ús de la facultat que em confereix
larticle 68.2 del Reial Decret Legislatiu

Núm. 187 / Pàg. 50

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

5 / 8 / 2004

Administració Local

339/1990, de 2 de març pel que saprova el
text articulat de la Llei de trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat viària.
He resolt:
Primer. - Ratificar, en tots els seus termes,
la proposta de resolució formulada per linstructor de lexpedient incoat al Sr. Amadeu
Casals i Planas per infracció de larticle 18.1
del Reglament General de Circulació vigent.
Segon. - Imposar al Sr. Amadeu Casals i
Planas, amb DNI número 35.084.498-E, una
multa de 60,10 EUR..
Tercer. - Advertir a linteressat que la
manca de pagament de la sanció dintre de
termini podrà donar lloc al seu cobrament
per la via de constrenyiment i a lanotació
preventiva dembargament a favor de lAdministració.
Quart. - Notificar la present resolució als
interessats.
Contra la present resolució, que posa fi a
la via administrativa, procedeix interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan
que lha dictat, en el termini dun mes a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
Pagament de la sanció: Podrà fer efectiu el
pagament de la sanció des de la recepció
daquesta notificació fins el 15 dies hàbils
següents a la finalització del període per a la
presentació del recurs oportú, en el cas que
es consideri.
Lloc i forma de pagament: El pagament es
podrà realitzar en efectiu o mitjançant xec
bancari a qualsevol de les Oficines de lOrganisme de gestió tributària a la província de
Barcelona.
A aquests efectes sinforma que loficina
més propera al seu domicili, és al c/ Sant Joaquim, 5 de Mataró.
En el cas que el pagament sefectuï per
mitjà de les entitats bancàries col·laboradores, podrà sol·licitar el document de pagament pels següents mitjans:
-Personalment a les oficines de lAjuntament de Dosrius (c/ Sant Antoni, 1. Tel. 93
791 80 14)
-Telefònicament a la Unitat de Multes de
lORGT(c/ Mejía Lequerica. Barcelona.
Tel.93.411.79.81)
-Per correu electrònic a ladreça:
orgt.mult@diba.es.
Transcorregut el termini de pagament
sense haver efectuat lingrés, siniciarà el
període executiu i lexacció del deute sefectuarà pel procediment de constrenyiment.
Dosrius, 26 de juliol de 2004.
LAlcalde, Josep Jo i Munné.
022004015841
A

Dosrius
EDICTE DE NOTIFICACIÓ
DEXPEDIENT SANCIONADOR
Dacord amb el que preveu larticle 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, es publica, mitjançant el present edicte, la resolució dAlcaldia emesa en data 29
dabril de 2004, relativa a lexpedient sancionador núm. 03942, per la comissió duna
infracció de trànsit, en el que es resol ratificar
la proposta de resolució formulada per linstructor de lexpedient per infracció de larticle 49.7 de lOrdenança Municipal de circulació i imposar una sanció de 90,15 EUR,
donat que la notificació personalitzada de la
mateixa al domicili de linteressat ha estat
retornada per lOficina de Correus i Telègrafs. La mencionada proposta de resolució,
diu literalment:
Vistes les al·legacions presentades pel Sr.
Ferran Bertran Jornet, en representació de
lempresa Acme Electronic, S.L., amb data 23
de març de 2004 i registre dentrada en
aquest Ajuntament núm. 1334 en relació
amb la imposició de sanció de data
10/02/2004 i núm. dexpedient 03942, al
vehicle marca Volvo, amb matrícula B-8519IN, per infracció de larticle 49.7 de lOrdenança Municipal de Circulació aprovada pel
Ple de lajuntament de Dosrius en data 24 de
juliol de 2000, sota el concepte de Estacionament que comporta la retirada del vehicle
quan estigui estacionat per neteja, reparació,
ETC.
Vista la proposta de resolució formulada
per linstructor de lexpedient, i que literalment diu:
Atès que en data 10.02.04, el vehicle de
la marca Volvo amb matrícula B-8519-IN, va
ser denunciat (expedient núm. 03942) per
lagent corresponent de la Policia Local per
infracció de larticle 49.7 de lOrdenança
municipal de circulació vigent Estacionament que comporta la retirada del vehicle
quan estigui estacionat per neteja, reparació,
etc.
Atesa la sol·licitud de data 23.03.04 (núm.
reg. entrada 1334), presentada pel Sr. Ferran
Bertran Jornet, en representació de lempresa
Acme Electronics S.L., en la que demana li
sigui retirada la denúncia imposada, exposant el següent:
- Que desconeix el motiu de la sanció
donat que el vehicle funciona correctament i
no esta donat de baixa.
Vist linforme emès per lagent corresponent de la Policia Local en data 08.04.04, i
que textualment diu:
Visto el escrito presentado por Ferran
Bertran Tornet (39.828.896-A), alegaciones
formuladas al expediente 03942:
Tengo a bien informar a V. I.,
Que la denuncia se confeccionó con arreglo a cuantas disposiciones legales regulan la
materia y el procedimiento se ajustó a la
legislación vigente.
Que el procedimiento a seguir a sido el
correcto, sancionando al vehículo, por el
mencionado articulo de la ordenanza municipal.
Que la sanción motivo de la denuncia es

por tener un coche averiado o en reparación
estacionado en la vía publica.
El mencionado vehículo sufrió una colisión y desde entonces se encuentra estacionado en la vía publica con el consiguiente
peligro de las aristas para los viandantes, así
mismo tiene una rueda pinchada.
Por todo ello, considero que el recurrente
no ajusta sus alegaciones a la realidad de los
hechos, en consecuencia no se pueden admitir las mismas y en este acto solicita se afirma
y ratifica, por considerar que la misma se
ajusta a derecho.-
Atès que els fets descrits són constitutius
duna infracció administrativa de caràcter
lleu en matèria de trànsit i circulació de
vehicles, de conformitat amb el que disposa
lart. 65 de la Llei 19/2001, de 19 de desembre.
Atès que conjuntament amb lescrit presentat no sha presentat documentació probatòria de la que es desprenguin noves circumstàncies.
Atès que valorats els antecedents exposats
es considera que a la infracció esmentada li
correspon imposar una sanció dimport 90,15
EUR, conforme lart. 49.7 de lOrdenança
Fiscal núm. 19 de circulació de vianants i
vehicles vigent.
Atès que lAlcaldia és lòrgan competent
per la imposició de la sanció de referència,
per aplicació del que disposa larticle 68 de
la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, aprovat pel Reial decret legislatiu
339/1990, de 2 de març, linstructor que
subscriu,
Proposa:
Primer. - Desestimar íntegrament les
al·legacions presentades pel Sr. Ferran Bertran Jornet, en representació de lempresa
Acme Electronic, S.L., conforme linforme
emès per la Policia Local transcrit a la part
expositiva.
Segon. - Imposar a Acme Electronic, S.L.,
una sanció de 90,15 EUR, com a responsable
duna infracció de caràcter lleu en matèria de
trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, dacord amb lo expressat a la
part expositiva de la present proposta de
resolució.
Fent ús de la facultat que em confereix
larticle 68.2 del Reial Decret Legislatiu
339/1990, de 2 de març pel que saprova el
text articulat de la Llei de trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat viària.
He resolt:
Primer. - Ratificar, en tots els seus termes,
la proposta de resolució formulada per linstructor de lexpedient incoat a Acme Electronic S.L., per infracció de larticle 49.7 de
lOrdenança Municipal de Circulació vigent.
Segon. - Imposar a Acme Electronic S.L.,
amb CIF número B-60751278, una multa de
90,15 EUR.
Tercer. - Advertir a linteressat que la
manca de pagament de la sanció dintre de
termini podrà donar lloc al seu cobrament
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per la via de constrenyiment i a lanotació
preventiva dembargament a favor de lAdministració.
Quart. - Notificar la present resolució als
interessats.
Contra la present resolució, que posa fi a
la via administrativa, procedeix interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan
que lha dictat, en el termini dun mes a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
Pagament de la sanció: Podrà fer efectiu el
pagament de la sanció des de la recepció
daquesta notificació fins el 15 dies hàbils
següents a la finalització del període per a la
presentació del recurs oportú, en el cas que
es consideri.
Lloc i forma de pagament: El pagament es
podrà realitzar en efectiu o mitjançant xec
bancari a qualsevol de les Oficines de lOrganisme de gestió tributària a la província de
Barcelona.
A aquests efectes sinforma que loficina
més propera al seu domicili, és al c/ Sant Joaquim, 5 de Mataró.
En el cas que el pagament sefectuï per
mitjà de les entitats bancàries col·laboradores, podrà sol·licitar el document de pagament pels següents mitjans:
- Personalment a les oficines de lAjuntament de Dosrius(c/ Sant Antoni,
1.Tel.93.791.80.14).
- Telefònicament a la Unitat de Multes de
lORGT (c/ Mejía Lequerica. Barcelona.
Tel.93.411.79.81).
- Per correu electrònic a ladreça:
orgt.mult@diba.es.
Transcorregut el termini de pagament
sense haver efectuat lingrés, siniciarà el
període executiu i lexacció del deute sefectuarà pel procediment de constrenyiment.
Dosrius, 26 de juliol de 2004.
LAlcalde, Josep Jo i Munné.
022004015847
A

Esplugues de Llobregat
ANUNCI
La Junta de Govern Local de data 23 de
juny de 2004, va acordar aprovar inicialment, amb condicions, el projecte durbanització de la cantonada dels carrers Via Augusta i Ntra. Sra. de Lourdes, daquesta població,
promogut per lOrde Hospitalària de Sant
Joan de Déu - Serveis de Salut Mental.
En compliment del que determina la legislació vigent, el projecte i lacord són sotmesos a informació pública pel termini de vint
dies, a comptar des del dia següent al de la
publicació daquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, a fi i efecte que dins del referit termini i en hores hàbils doficina, pugui
ser examinat per tots aquells que es considerin interessats i deduir les reclamacions
adients.
Esplugues de Llobregat, 10 de juliol de

2004.
LAlcalde, Lorenzo Palacín Badorrey.
022004015842
A

Esplugues de Llobregat
EDICTE
Sha sotmès a informe de la Comissió
Especial de Comptes daquest Ajuntament el
Compte Anual corresponent a lexercici
econòmic de 2003.
De conformitat amb el que disposen els
articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 dabril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en
relació a larticle 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que saprova
el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i larticle 101.2 de la Llei
8/1987, de 15 dabril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i altre normativa vigent,
es fa públic que els esmentats Comptes, els
seus justificants i els informes de la Comissió
Especial de Comptes, estaran exposats al
públic a la Secretaria Municipal, durant el
termini de quinze dies hàbils, a comptar a
partir del següent al de la publicació daquest
anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant aquest termini i vuit dies més sadmetran reclamacions, objeccions i obligacions
que shauran de formular per escrit.
Esplugues de Llobregat, 28 de juliol de
2004.
LAlcalde, Lorenzo Palacín Badorrey.
022004015850
A

Fonollosa

seva efectivitats des del dia següent al de la
present resolució, dacord amb el que estableix la normativa vigent.
- CANVI DATA JUNTA GOVERN
Que les reunions de la Junta de Govern, es
celebrin el 1er i 3er dimecres de cada mes, a
les 21 hores.
Fonollosa, 24 de juliol de 2004.
LAlcalde, José Ponce Viudez.
022004015862
A

Gavà
ANUNCI
Anunci dinformació pública del Manual
dActuació per a Incendis Forestals.
Aprovat inicialment (sessió plenària el 22
Juliol de 2004) el projecte del Manual dActuació per a Incendis Forestals, lacord daprovació, juntament amb lesmentat projecte
del manual, se sotmet a informació pública
mitjançant un anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler danuncis de
la Corporació, per a la formulació de possibles reclamacions i al·legacions durant el
període de trenta dies hàbils a comptar des
del següent a la data en què es verifiqui la
darrera publicació en els dos Butlletins Oficials previstos. Cas que no shagi presentat
cap reclamació o al·legació dintre del període dinformació pública, lacord daprovació
inicial esdevindrà automàticament definitiu.
Gavà, 26 Juliol de 2004.
LAlcalde, p.d., El Secretari General, Guillermo de Prada y Bengoa.
022004015865
A

EDICTE
Es posa en general coneixement, que per
Decret de lAlcaldia de data 24 de juliol,
shan dictat les següents resolucions:
- AVOCACIÓ I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
Primer. - Avocar a favor de lAlcaldia la
competència, delegada a la Junta de Govern
Local, per a aprovar inicialment i definitiva el
Projecte de Reparcel·lació Canet de Fals i les
seves eventuals rectificacions, així com per a
dictar els actes administratius connexos o
derivats de lesmentat expedient, fins a la
seva total execució.
Segon. - Delegar a favor del Primer Tinent
dAlcalde, Sr. David Bonvehí Torras, la competència avocada a favor de lAlcaldia en el
punt 1 anterior daquesta resolució, per
impossibilitat legal dactuació de lAlcaldia
pel fet de concórrer causa dabstenció de la
persona de lAlcalde.
Tercer. - De la present Resolució es
donarà coneixement al Ple en la primera sessió que es celebri, notificant-se, a més a més,
als designats i publicant-se en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA P ROVÍNCIA , sense perjudici de la

Gavà
EDICTE
Pel present es notifica als contribuents
afectats i al públic en general, que en data 28
de juliol de 2004 sha aprovat el Padró de la
taxa del cementiri municipal, corresponent a
lexercici de 2004, i sexposa al públic durant
un termini de quinze dies hàbils a efectes
dinformació i les reclamacions que reglamentàriament corresponguin.
El període de cobrament en voluntària dels
esmentats rebuts siniciarà el proper dia 15
de setembre fins al 29 de novembre del present exercici.
El sistema dingrés sefectuarà mitjançant
la Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona,
havent defectuar-se el pagament, prèvia presentació del tríptic a qualsevol agència daquesta entitat bancària, dins els horaris establerts datenció al públic.
Hom adverteix als contribuents que, transcorregut el termini dingrés, els deutes seran
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exigits pel procediment de constrenyiment
que determinen els articles 161 i 28 de la Llei
núm. 58 de 17 de desembre de 2003 general
tributària.
Gavà, 28 de juliol de 2004.
El Regidor delegat dEconomia i Hisenda,
Víctor Carnero López.
022004015900
A

comunicació que estableix larticle 110.3 de
la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre
recurs que es consideri procedent.
La Granada, 22 de juliol de 2004.
LAlcalde-President, Diego Díez de los
Ríos Sánchez.
022004015913
A

Gavà
ANUNCI

Granollers

Anunci dinformació pública del Nou
Reglament Orgànic Municipal.
Aprovat inicialment (sessió plenària de 22
de juliol de 2004) el projecte del Nou
Reglament Orgànic Municipal lacord daprovació, juntament amb lesmentat projecte
del Reglament, se sotmet a informació pública mitjançant un anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler danuncis
de la Corporació, per a la formulació de possibles reclamacions i al·legacions durant el
període de trenta dies hàbils a comptar des
del següent a la data en què es verifiqui la
darrera publicació en els dos Butlletins Oficials previstos. En qualsevol cas, i atès de que
es tracta del ROM i que, a més a més, part de
lesmentat període comprendrà el mes dagost, el termini per a la formulació de possibles reclamacions i al·legacions acabarà el
dia 30 de setembre de 2004. Cas que no
shagi presentat cap reclamació o al·legació
dintre del període dinformació pública, lacord daprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu.
Gavà, 26 de juliol de 2004.
El Secretari General, per ordre del Sr.
Alcalde, Guillermo de Prada y Bengoa.

ANUNCI

022004015912
A

La Granada
EDICTE
Havent-se aprovat inicialment lEstudi de
Detall del sector de lestació, entre el carrer
de lEstació i la carretera C-243-A de Vilafranca a Terrassa en data 25 de març de
2004.
No havent-se presentat cap al·legació
durant el tràmit dexposició pública de vint
dies des de la publicació de ledicte, es considera definitivament aprovat el projecte referit.
La qual cosa es fa pública per a qualsevol
coneixement, fent avinent que, contra aquest
acord, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, prèvia la

Aprovat per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2004,
el plec de clàusules tècniques i administratives que han de regir el concurs obert amb
tramitació ordinària, per a la contractació del
subministrament i instal·lació de jocs infantils
a diversos espais de la ciutat, sinicia el procediment de licitació dacord amb les condicions següents:
1. Objecte del contracte: Contractació del
subministrament i instal·lació de jocs infantils
a diversos espais de la ciutat, dins lany
2004.
2. Tramitació i forma dadjudicació: Ladjudicació es regirà dacord amb el sistema de
concurs obert i tramitació ordinària.
3. Pressupost de licitació: El preu màxim
de ladjudicació serà de 23.000,00 EUR (IVA
inclòs), pel mòdul núm. 1 i 32.000,00 EUR
(IVA inclòs) pel mòdul 2.
4. Terminis per executar ladjudicació:
Ladjudicació daquest concurs sajustarà als
terminis que es detallen al plec de clàusules
administratives particulars.
5. Consulta de lexpedient: Els plecs de
clàusules tècniques i administratives es
podran consultar i copiar a Serveis Municipals, Mobilitat i Seguretat, c/ Sant Josep, 7,
segona planta, en horari datenció al públic
(de 9 a 14 hores de dilluns a divendres,
excepte festius), i també a Copy Portalet c/
Portalet, 7, de Granollers. Telf./fax
93.879.06.84 en horari de 9 a 13.
6. Presentació dofertes: Es presentaran en
sobre tancat acompanyats dinstància al
Registre General de lAjuntament (c/ Sant
Josep, 7), dins lhorari datenció al públic (de
dilluns a divendres, de 8,30 a 15 hores), fins
el 10 de setembre de 2004.
7. Obertura de pliques: A la sala de reunions del c/ Sant Josep, 7, quarta planta, a les
13 hores del 14 de setembre de 2004.
8. Despeses danuncis: Aniran a càrrec de
ladjudicatari del contracte.
Granollers, 4 dagost de 2004.
LAlcaldessa en Funcions, Pietat Sanjuán i
Trujillo.
022004016486
A

Llinars del Vallès
ANUNCI
En compliment dallò disposat als articles
72 i 54 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals i, atès
que no sha pogut notificar personalment a
linteressat la resolució en què se li atorga el
termini daudiència de deu dies, per Decret
dAlcaldia de data 23 de juny de 2004 es van
incoar expedients de baixa dofici als
següents senyors i senyores, que es publiquen als efectes de notificació als interessats:
DECRET
Atès que les següents persones figuren
empadronades a ladreça que sesmenta
sense que consti cap altre domicili:
- Tamo Essikal: C/ Pere Bonastre, núm. 10,
bxs. 2ª.
- Hadj Labtimi: C/ Josep Argila, núm. 34,
1er.
- Jordi Aixandri Rotger: C/ Gardènia, núm.
11.
- Catalina Blanco Pérez: Av. Pau Casals,
núm. 51, 5è 1ª.
- Miguel Argila Boix: C/ Cardedeu, núm. 5,
5º 1ª.
Atès que de conformitat amb els articles
72 i 54 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, i amb la
Resolució de 9 dabril de 1997, per la qual es
dicten instruccions tècniques als ajuntaments
sobre la gestió i revisió del Padró municipal
(Boletín Oficial del Estado núm. 87, del dia
11 dabril de 1997), lajuntament ha de donar
de baixa dofici, per inscripció indeguda, als
qui figurin empadronats sense tenir ladreça
efectiva al municipi i incompleixin els requisits establerts a larticle 54 anteriorment
esmentat, prèvia la tramitació de lexpedient
corresponent.
Per tot això, lAlcaldia, fent ús de les atribucions que latorga la vigent legislació, resol
el següent:
Primer. - Incoar expedient per donar de
baixa al Padró Municipal dHabitants a les
persones esmentades per no residir en
aquests domicilis durant la major part de
lany.
Segon. - Atorgar el termini de deu dies a
les persones esmentades per tal que puguin
manifestar si estan dacord o no amb la
baixa, per a la qual cosa podran al·legar i
presentar els documents i justificacions que
estimin pertinents a lobjecte dacreditar el
seu domicili.
Tercer. - Cas que no pugui notificar als
interessats aquesta resolució, es realitzarà la
notificació mitjançant anunci al tauler dedictes de lAjuntament i al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona.
Llinars del Vallès, 23 de juliol de 2004.
LAlcalde, Martí Pujol Casals.
022004015929
A
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Administració Local
Malgrat de Mar
EDICTE DE NOTIFICACIÓ
De conformitat amb el que disposa larticle 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 i havent estat intentada la
notificació individual, sense que hagi estat
possible practicar-la, se cita als titulars dels
vehicles que tot seguit es relacionen, per a
què en el termini de deu dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació daquest anunci, compareguin a la Prefectura de
la Policia Local de Malgrat de Mar, situada al
carrer de Can Feliciano, s/n de Malgrat de
Mar, per a poder ser notificats reglamentàriament lacta que a continuació es detalla:
- Resolucions desestimatòries de les
al·legacions formulades per cada una de les
persones relacionades a denúncies municipals de trànsit amb els números dexpedient
que shi indiquen, i aixecar la suspensió de
les sancions de cada un dels expedients.
En cas de no comparèixer en el termini i
lloc assenyalats la notificació sentendrà produïda a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del mateix.
Malgrat de Mar, 3 de agost de 2004.
LAlcaldessa, Conxita Campoy i Martí.
NIF§

TITULAR§

MATRÍCULA§ Nª EXPEDIENT#

17808224Z§
38826537F§
33169956T§
37253291F§
38799155H§

LEONOR RADA GUERRERO§
IRENE SOLER ROMAGUERA§
CARMEN CARRIL GARCIA§
RAMON DOMENECH CASELLES§
ANTONIO GINER MILIAN§

B-2739-KG§
B-2982-JD§
5681-BGR§
B-0601-UM§
6292-BZL§

0040000033#
0040002450#
0040002115#
0040002864#
0040003236#

022004015866
A

Mataró
ANUNCI
La Junta de Govern Local de data 19 de
juliol de 2004 ha acordat, amb el quòrum

Molins de Rei
EDICTE
Pel present edicte es publica en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA la relació de sancions
de trànsit que es ressenyen a continuació perquè serveixi de notificació als efectes legals
oportuns, de conformitat amb el que preveu
larticle 59.4 de la Llei de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, atès que la notificació personal no sha pogut practicar per
diferents motius com la negativa per acceptar-la, el canvi de domicili no declarat, o la
reiterada absència en el moment del lliurement de la notificació.
Contra aquest acte administratiu, que és

exigit per la llei, aprovar inicialment el nou
sistema de reparcel·lació modalitat de compensació en el Sector del Pla Parcial de Can
Serra, que substituirà el sistema de compensació previst fins ara pel Pla Parcial.
Per aquest motiu sinicia un període dinformació pública dun mes, a comptar des
del dia següent al de la publicació del present anunci en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, a fi de que es pugui aportar per
qui interessi els suggeriments o al·legacions
sobre lacord de canvi de sistema dactuació
en el Sector del Pla Parcial de Can Serra.
Lexpedient corresponent és a disposició
de qualsevol persona interessada, en el Servei dUrbanisme de lAjuntament, c. Pablo
Iglesias, 63 segona planta. Horari de despatx
al públic: de 9 a14 hores, de dilluns a divendres.
Mataró, 19 de juliol de 2004.
El Conseller delegat dUrbanisme, Arcadi
Vilert i Soler.
022004015903
A

Mataró
ANUNCI
La Junta de Govern Local de data 19 de
juliol de 2004 ha acordat, amb el quòrum
exigit per la llei, aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació de la unitat dactuació
UA-78 Quintana-Puigblanch
Per aquest motiu sinicia un període dinformació pública dun mes, a comptar des
del dia següent al de la publicació del present anunci en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, a fi de que es pugui aportar per
qui interessi els suggeriments o al·legacions a
lacord daprovació inicial del projecte de
reparcel·lació de la unitat dactuació UA-78
Quintana-Puigblanch.
Lexpedient corresponent és a disposició
de qualsevol persona interessada, en el Servei dUrbanisme de lAjuntament, c. Pablo

definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant
els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, o bé, alternativament
si el vostre domicili és una altra província,
davant els jutjats contenciosos administratius
amb competència territorial a la província de
la localitat on residiu, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció daquesta notificació, de conformitat amb el que preveu larticle 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, podreu interposar-ne
qualsevol altre si ho considereu convenient.
Podrà fer efectiu el pagament de la sanció
des de lendemà de la seva publicació en

Iglesias, 63 segona planta. Horari de despatx
al públic: de 9 a14 hores, de dilluns a divendres.
Mataró, 19 de juliol de 2004.
El Conseller delegat dUrbanisme, Arcadi
Vilert i Soler.
022004015904
A

Mataró
ANUNCI
La Junta de Govern Local de data 19 de
juliol de 2004 ha acordat, amb el quòrum
exigit per la llei, aprovar inicialment el projecte durbanització relatiu al Pla Especial
dInfrastructures i Serveis de lEstació Depuradora dAigües Residuals, presentat per la
societat municipal Promocions Urbanístiques
de Mataró, SA. - PUMSA -.
Per aquest motiu sinicia un període dinformació pública de 20 dies, a comptar des
del dia següent al de la publicació del present anunci en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions que
estimin convenients.
Lexpedient corresponent és a disposició
de qualsevol persona interessada, en el Servei dUrbanisme de lAjuntament, c. Pablo
Iglesias, 63 segona planta. Horari de despatx
al públic: de 9 a14 hores, de dilluns a divendres.
Mataró, 19 de juliol de 2004.
El Conseller delegat dUrbanisme, Arcadi
Vilert i Soler.
022004015908
A

aquest BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA fins
els 15 dies hàbils següents a la finalització
del període per a la presentació del recurs
abans esmentat.
El pagament es podrà efectuar en efectiu a
mitjançant xec bancari a qualsevol de les oficines del lOrganisme de Gestió Tributària de
la província de Barcelona. A aquests efectes
se linforma que loficina de Molins de Rei es
al Passeig del Terraplè, núm. 38, telf.
93.680.19.84 i que la Unitat de Multes es a
Barcelona, Pavelló Lactància, Edifici 10 Recinte Maternitat - Travessera de les Corts,
131-159, telf. 93.402.28.65.
Així mateix, si vostè vol pagar aquesta
multa per mitjà de les entitats bancàries
col·laboradores de lesmentat Organisme,
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podrà sol·licitar el document de pagament
pels següents mitjans:
- Telefònicament a la Unitat de Multes de
lOrganisme de Gestió Tributària, ubicada a
Pavelló Lactància, Edifici 10 - Recinte Maternitat - Travessera de les Corts, 131-159, de
Barcelona, telf. 93.402.28.65.

- Per correu electrònic a la següent
adreça:oalgt.multes@diba.es.
Transcorregut el termini de pagament
sense haver efectuat lingrés, siniciarà el
període executiu i lexacció del deute sefectuarà pel procediment de constrenyiment. Si
interposa recurs de reposició, el termini de

INFRACTOR§

VEHICLE§

RESOLUCIÓ§

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ FCO JAVIER§
BLANCA YUSTE JORDI§
RIBERA ALSINA VICENÇ§
NAVARRO RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL§
IGLESIAS DE PEDRO RAQUEL§

1984-BXJ§
B-8427-OZ§
B-4774-VN§
B-9063-VL§
9716-BPC§

1431§
1437§
231§
226§
2340§

IMPORT#
30,05#
30,05#
90,15#
90,15#
30,05#

pagament sampliarà fins els 15 dies hàbils
següents a la notificació de la resolució de
lesmentat recurs.
Molins de Rei, 28 de juliol de 2004.
LAlcalde, Victor Puntas Alvarado.

INFRACTOR§

VEHICLE§

GÜELL TOUS ROSA Mª§
SUREDA SERRANO SANDRA§
SUREDA SERRANO SANDRA§
SUREDA SERRANO SANDRA§
ALVAREZ NUÑEZ JOSE SEBASTIAN§

1878-CCD§
0412-CDB§
0412-CDB§
0412-CDB§
3671-BBJ§

RESOLUCIÓ§
3545§
1166§
1165§
1164§
1433§

IMPORT#
45,08#
45,08#
75,13#
75,13#
45,08#

022004015946
A

Molins de Rei
EDICTE
Pel present edicte es publica en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA la relació de sancions
de trànsit que es ressenyen a continuació perquè serveixi de notificació als efectes legals
oportuns, de conformitat amb el que preveu
larticle 59.4 de la Llei de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, atès que la notificació personal no sha pogut practicar per
diferents motius com la negativa per acceptar-la, el canvi de domicili no declarat, o la
reiterada absència en el moment del lliurement de la notificació.
Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, podeu interposar alternativament:
- Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant lòrgan que lha dictat, en el termini dun mes a comptar des de lendemà de
la seva publicació en aquest BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, dacord amb allò que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
INFRACTOR§

VEHICLE§

BARRIGA FLORES, VICTOR§
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ F XAVIER§
PALMA ARJONA MIGUEL§
BOFARULL LLOPART NATIVIDAD§
PARDO RIAÑO CRUZ§
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ ALEJANDRO§
OFIMAN, SCCL§
JULSOLOVE,S.L§

B-7249-MU§
5511-BPK§
B-0291-VZ§
6438-BWW§
B-4074-OD§
B-4295-SD§
B-0465-MU§
0885-BTH§

administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener; o, directament.
- Recurs contenciós administratiu davant
els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, o bé, alternativament
si el vostre domicili és una altra província,
davant els jutjats contenciosos administratius
amb competència territorial a la província de
la localitat on residiu, en el termini de dos
mesos a comptar des de lendemà de la seva
publicació en aquest BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, de conformitat amb el que preveu
larticle 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, podreu interposar-ne
qualsevol altre si ho considereu convenient.
Podrà fer efectiu el pagament de la sanció
des de lendemà de la seva publicació en
aquest BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA fins
els 15 dies hàbils següents a la finalització
del període per a la presentació del recurs
abans esmentat.
El pagament es podrà efectuar en efectiu a
mitjançant xec bancari a qualsevol de les oficines del lOrganisme de Gestió Tributària de
la província de Barcelona. A aquests efectes
se linforma que loficina de Molins de Rei es
RESOLUCIÓ§
1425§
1176§
779§
632§
915§
514§
687§
545§

IMPORT#
45,08#
105,20#
90,15#
45,08#
30,05#
150,25#
150,25#
150,25#

al Passeig del Terraplè, núm. 38, telf.
93.680.19.84 i que la Unitat de Multes es a
Barcelona, Pavelló Lactància, Edifici 10 Recinte Maternitat - Travessera de les Corts,
131-159, telf. 93.402.28.65.
Així mateix, si vostè vol pagar aquesta
multa per mitjà de les entitats bancàries
col·laboradores de lesmentat Organisme,
podrà sol·licitar el document de pagament
pels següents mitjans:
- Telefònicament a la Unitat de Multes de
lOrganisme de Gestió Tributària, ubicada a
Pavelló Lactància, Edifici 10 - Recinte Maternitat - Travessera de les Corts, 131-159, de
Barcelona, telf. 93.402.28.65.
- Per correu electrònic a la següent
adreça:oalgt.multes@diba.es.
Transcorregut el termini de pagament
sense haver efectuat lingrés, siniciarà el
període executiu i lexacció del deute sefectuarà pel procediment de constrenyiment. Si
interposa recurs de reposició, el termini de
pagament sampliarà fins els 15 dies hàbils
següents a la notificació de la resolució de
lesmentat recurs.
Molins de Rei, 28 de juliol de 2004.
LAlcalde, Victor Puntas Alvarado.

INFRACTOR§

VEHICLE§

RIBERA ALSINA VICENÇ§
LÓPEZ HIDALGO FRANCISCO§
CARCELLER MARTÍN SARA§
PASTOR CAÑADAS JAVIER§
VALLS MARTÍ ROSA§
MOSCOSO SÁNCHEZ,S.L§
CORSETERIA MOLINS,S.L§

B-4774-VN§
2448-CLL§
2283-CJS§
B-6733-PZ§
B-5205-SZ§
B-8930-UT§
B-7758-JC§

RESOLUCIÓ§
253§
1481§
1421§
1474§
1171§
1453§
1414§

IMPORT#
150,20#
90,15#
18,03#
30,05#
75,13#
150,25#
#
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A
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Molins de Rei
EDICTE
El Ple de lAjuntament de Molins de Rei,
en sessió de data 29 de juliol de 2004, va
adoptar lacord daprovar inicialment el
Reglament dOrganització i Funcionament
del Consell Municipal Agrari de Molins de
Rei, alhora que acordava la submissió de dit
Reglament a un tràmit dinformació pública
durant 30 dies hàbils.
En compliment dels acords plenaris
esmentats anteriorment, lexpedient de
referència -que inclou el text del Reglamentpodrà ser examinat i consultat per qualsevol
interessat a les oficines municipals tots els
dies feiners, entre les 8,30 h i les 14,30
hores, durant un termini que finalitzarà trenta
dies hàbils després dhaver estat publicat el
present anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Durant el mateix termini dinformació
pública qualsevol interessat podrà presentar
per escrit, davant lAjuntament, les reclamacions, al·legacions o suggeriments que hom
consideri pertinents en relació al Reglament
esmentat més amunt. Els escrits es podran
adreçar a la Corporació municipal emprant
qualsevol dels mitjans a què fa referència
larticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú.
Si no shi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament de
forma automàtica sense cap tràmit ulterior,
sens perjudici de la seva publicació oficial,
tal com disposen larticle 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 dabril pel qual saprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i els articles 49 i
70.2 de la Llei 7/1985m, de 2 dabril, reguladora de les bases de règim local.
Molins de Rei, 2 dagost de 2004.
LAlcalde accidental, Joaquim Martí i
Mayol.
022004016413
A

mateixa sessió, en no haver rebut cap impugnació en el període dexposició al públic.
Simultàniament sanuncia la subhasta
pública per la contractació de dites obres,
aprovada al mateix decret, si bé condicionada al que disposa lart. 122.2 del RDL 781/86
de 18 dabril, amb subjecció als següents
enunciats extrets del plecs citats:
- Entitat adjudicadora: LAjuntament de
Muntanyola.
- Òrgan de contractació: LAlcaldessa de
Muntanyola.
- Pressupost de licitació: 129.595,38 EUR.
- Garanties: Provisional: 2% del pressupost
de licitació; Definitiva: 4% del pressupost de
licitació.
- Termini dexecució: Sis mesos des de
lacta de replanteig.
- Classificació del contractista: Grup C,
subgrups 2 i 4, categoria c.
- Termini presentació propostes: Es tanca a
les 13 hores del 17 de setembre de 2004,
sempre que hagin transcorreguts 26é dies
naturals des de la publicació daquest edicte
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en cas
que no hagin transcorregut, fins lendemà del
dia que faci 26 dies naturals daquesta publicació, dins del qual es podran obtenir documents i presentar proposicions a les oficines
municipals. Si coincideix amb festiu, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
- Obertura de pliques: Es farà efectiva per
la mesa de contractació en sessió pública, a
les 18 hores del primer dilluns següent al dia
de la fi del termini de presentació de propostes, a la seu de la Casa Consistorial. Si és festiu, es reunirà el primer dia laborable
següent.
- Seran daplicació també aplicació els
plecs de clàusules administratives generals de
lAjuntament de Muntanyola, amb les modificacions imposades pel R.D. 16/27/97 de
24/10.
La resta de requisits consten als plecs de
clàusules tècniques i administratives particulars i als projectes tècnics respectius.
Muntanyola, 31 de juliol de 2004.
El Secretari, Joan Riera Claret.
022004016172
A

Muntanyola
EDICTE
Aprovat per acord del Ple de lAjuntament,
31 de juliol de 2004, sexposa al públic pel
termini de quinze dies hàbils, a efecte de presentació de possibles reclamacions, el plec
de clàusules administratives particulars
específics, per la contractació i adjudicació
de lobra de construcció anomenada Local
polivalent a la Zona Esportiva, continguda al
projecte del mateix títol, redactat per lAparellador municipal, Sr. Pere Pou Viñas, el qual
havent estat aprovat inicialment pel Ple de
lAjuntament el 6 de març de 2004, amb un
pressupost dexecució total de 129.595,38
EUR, es declara aprovat definitivament a la

incapacitat temporal.
La present contractació sha efectuat en
subjecció allò que disposa els articles 12 i 15
de lEstatut dels Treballadors.
Navàs, 23 de juliol de 2004.
LAlcalde accidental, Isidre Suau Angona.
022004015831
A

Olivella
EDICTE
Es fa públic que, per Decret número
71/2004, el Sr. Alcalde ha resolt que el primer Tinent dAlcalde de la Corporació, Sr.
Jaume Carol i Roldan, el substitueixi en la
totalitat de les seves funcions, segons el que
disposa la llei, des del dia 3 dagost de 2004
fins al dia 18 dagost de 2004, tots dos inclusius.
Olivella, agost de 2004.
LAlcalde President, Juli Veciana Ruiz.
022004015875
A

Palafolls
ANUNCI
Aprovat per acord de la Junta de Govern
en sessió celebrada el dia 9 de juliol denguany, el conveni urbanístic subscrit amb la
societat Maxmin, S.A., en data de 6 de juliol
denguany, en làmbit dels sectors números
24 Rec de la Mina i 25 Camí del Roig, el
qual ha de complementar els expedients de
modificació del Pla General dOrdenació en
els sectors anteriorment referenciats, en tràmit, se sotmet a informació pública durant el
termini dun mes, durant el qual podrà ser
examinat a la Secretaria de lAjuntament (C/
Plaça Major, número 11) per persones considerin afectades i formular les al·legacions
que sestimin pertinents.
Palafolls, 3 dagost de 2004.
LAlcalde accidental, Josep Ribas i Maynou.
022004016487
A

Navàs
Patronat Municipal Residència dAvis

Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

ANUNCI

Per Decret de la Presidència del Patronat
de la Residència dAvis núm. 42/2004, de 20
de juliol, sha contractat en règim laboral i
amb caràcter temporal a la Sra. Rosario
Moreno Medinilla, titular del D.N.I núm.
52.392.770-N, per ocupar el lloc de treball
de Gerocultora a la Residència dAvis de
Navàs, per substituir a la treballadora daquest Patronat Sra. Josefina Matamala Capdevila mentre duri la seva situació de baixa per

Per resolució de lalcaldessa de 19 de
juliol de 2004 sha aprovat definitivament el
Projecte durbanització del Polígon II del Pla
Parcial Serra de Can Riera, el que es fa públic
en compliment de la normativa vigent.
Contra aquesta resolució, que és definitiva
en via administrativa, es podrà interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant lòrgan que lha dictada, en el termini
dun mes a comptar del dia següent a la
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recepció daquesta notificació. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra
aquesta resolució, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció
daquesta notificació. Alternativament, si el
vostre domicili és en una altra província, el
recurs contenciós administratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la
província de la localitat on residiu. En el cas
que la desestimació del recurs de reposició
es produís per silenci administratiu -silenci
que es produeix pel transcurs dun mes a
comptar des de la data de la seva interposició
sense que shagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a
comptar des de lendemà del dia en què el
referit recurs de reposició sentengui desestimat.
Palau-solità i Plegamans, 19 de juliol de
2004.
LAlcaldessa, Teresa Padrós Casañas.
022004015880
A

Palau-solità i Plegamans
ANUNCI
Es fa públic que, la Junta de Govern Local
de data 20 de maig de 2004 sacordà el
següent:
Aprovar definitivament el projecte dobra
municipal ordinària nova xarxa de sanejament a Montjuïc 2ª Fase de Palau-Solità i Plegamans amb un pressupost dexecució per
contracte de 42.071,69 EUR, IVA inclòs, atès
que no shan presentat al·legacions ni reclamacions durant el període dexposició pública del projecte.
La qual cosa es fa públic, per a general
coneixement, amb la indicació que lacord
esmentat és definitiu en via administrativa i
els interessats hi poden interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini màxim de dos mesos
comptats des de lendemà de la publicació
daquest anunci, amb la comunicació prèvia
a lAjuntament del propòsit dinterposar el
recurs esmentat, si bé shi pot interposar
qualsevol altres recurs o acció que es consideri pertinent.
Palau-solità i Plegamans, 28 de juliol de
2004.
LAlcaldessa, Teresa Padrós Casañas.
022004015883
A

Palau-solità i Plegamans
ANUNCI
Donant compliment a la normativa
urbanística es fa pública laprovació definitiva del Projecte dUrbanització del Pla Parcial
Can Maiol, redactat per Xavier Sauquet
Canet, arquitecte, i promogut per lAjuntament, dacord amb la resolució de lalcaldia
de data 16 de març de 2004, i en no haver-se
presentat al·legacions a laprovat inicialment.
Contra aquesta resolució, que és definitiva
en via administrativa, es podrà interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant lòrgan que lha dictada, en el termini
dun mes a comptar del dia següent a la
recepció daquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció daquesta notificació. Alternativament, si el vostre domicili és en una altra
província, el recurs contenciós administratiu
podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la província de la localitat on residiu.
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu
-silenci que es produeix pel transcurs dun
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que shagi notificat la seva
resolució- el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de lendemà del dia en
què el referit recurs de reposició sentengui
desestimat.
Palau-solità i Plegamans, 23 de juliol de
2004.
LAlcaldessa, Teresa Padrós Casañas.
022004015911
A

Palau-solità i Plegamans
ANUNCI
En data 28 de juliol de 2004, lAlcaldessaPresidenta de lAjuntament de Palau-solità i
Plegamans, ha dictat les Resolucions i que es
transcriuen a la present conforme lestablert a
lart. 44.2 del Reglament dOrganització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals:
- RESOLUCIÓ DE LALCALDIA Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions
que li són atorgades per la normativa vigent i
lassenyalat per lart. 47 del Reglament dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, havent dabsentar-se del
municipi del dia 18 al 26 dagost denguany,
fins a les 15 hores.
Resolc:
- Delegar en el 1r. Tinent dAlcalde, Sr.

Josep M. Castany Niubó, les funcions pròpies
de lAlcaldia durant els dies 18 al 26 dagost
de 2004, fins a les 15 hores.
Palau-solità i Plegamans, 28 de juliol de
2004.
LAlcaldessa, Teresa Padrós Casañas.
Davant meu, La Secretària, M. Assumpció
Rodríguez.
- RESOLUCIÓ DE LALCALDIA Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions
que li són atorgades per la normativa vigent i
lassenyalat per lart. 47 del Reglament dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, havent dabsentar-se del
municipi del dia 1 al 5 dagost denguany,
Resolc:
- Delegar en el 2n. Tinent dAlcalde, Sr.
Miguel Molina Reinoso les funcions pròpies
de lAlcaldia durant els dies 1 al 5 dagost de
2004, atès que el 1r. Tinent dAlcalde també
serà absent, motiu pel que es nomena al 2n.
Palau-solità i Plegamans, 28 de juliol de
2004.
LAlcaldessa, Teresa Padrós Casañas.
Davant meu, La Secretària, M. Assumpció
Rodríguez.
- RESOLUCIÓ DE LALCALDIA Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions
que li són atorgades per la normativa vigent i
lassenyalat per lart. 47 del Reglament dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, havent dabsentar-se del
municipi del dia 6 al 17 dagost denguany,
Resolc:
- Delegar en el 3r. Tinent dAlcalde, Sr.
Antoni Vila Delclòs les funcions pròpies de
lAlcaldia durant els dies 6 al 17 dagost de
2004, atès que el 1r. i 2n. Tinents dAlcalde
també seran absents, motiu pel que es nomena al 3r.
Palau-solità i Plegamans, 28 de juliol de
2004.
LAlcaldessa, Teresa Padrós Casañas.
Davant meu, La Secretària, M. Assumpció
Rodríguez.
Palau-solità i Plegamans, 28 de juliol de
2004.
LAlcaldessa, Teresa Padrós Casañas.
022004015931
A

La Palma de Cervelló
EDICTE
La junta de govern local, en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2004 ha aprovat
la modificació dels expedients 02.206.03-01
corresponent al Projecte facultatiu dobra
municipal ordinària ampliació de la llar
dinfants municipal, i 01.110.03-15 corresponent a lexecució de lobra projectada, en
el sentit següent:
- Modificació de certes unitats incrementant-se el preu del contracte en 8.006,06
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EUR.
- Modificació del contracte addicionant un
complementari dobra per import de
9.015,37 EUR.
Recursos procedents
Atès que lacte transcrit posa fi a la via
administrativa, amb independència que
pugueu interposar qualsevol altre recurs, procedeixen els recursos següents:
a) Recurs contenciós administratiu:
- Motiu: qualsevol infracció de lordenament jurídic.
- Termini: dos mesos des de lendemà de
la seva notificació o publicació.
- Òrgan davant del qual interposar-lo: Jutjat del contenciós administratiu de Barcelona
que per torn correspongui.
b) Recurs contenciós administratiu pel procediment especial en matèria de drets fonaments (Ley 29/1998, de 13 de juliol, títol V,
capítol I):
- Motiu: lesió dun dret constitucional
fonamental.
- Termini: deu dies des de lendemà de la
seva notificació o publicació.
- Òrgan davant del qual interposar-lo: Jutjat del contenciós administratiu de Barcelona
que per torn correspongui.
Aquests recursos únicament es podran
simultanejar quan responguin a motius diferents.
c) Potestativament i amb caràcter previ a
la via jurisdiccional, podreu interposar recurs
de reposició davant lòrgan que ha dictat
lacte en el termini dun mes, comptat des del
dia següent al de la notificació o publicació.
Quan el recurs es fonamenti únicament en la
nul·litat dalguna disposició administrativa de
caràcter general, podrà interposar-se directament davant de lòrgan que va dictar aqueixa
disposició.
La Palma de Cervelló, 23 de juliol de
2004.
El Secretari interventor, Josep González i
Ballesteros.
022004015915
A

El Papiol
EDICTE
Edicte pel qual es fa públic que mitjançant
Decret de lAlcaldia número 390/04, es va
acordar ajornar la constitució de la Mesa de
Contractació i obertura de Pliques de les
obres Projectes dobres ordinàries durbanització dels carrers Joan Miró i Josep Pla i el
Projecte durbanització de la Unitat dActuació número 6 als carrers Lleida i Girona,
degut al període vacacional, serà el dia 6 de
setembre de 2004 a les 9 hores del matí a la
Sala dActes de lAjuntament.
El que es fa públic per a general coneixement.

El Papiol, 2 dagost de 2004.
LAlcalde, Albert Vilà i Badia.
022004016489
A

Pineda de Mar
ANUNCI
Adjudicació del contracte de subministrament mitjançant arrendament, amb opció de
compra, dequipament informàtic per la
renovació dels sistemes dinformació de la
xarxa informàtica de lAjuntament de Pineda
de Mar.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Pineda de
Mar.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Regidoria dInformàtica i Noves Tecnologies.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de lobjecte: Subministrament mitjançant arrendament, amb opció de
compra, dequipament informàtic. de conformitat amb allò establert en el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques.
b) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de lanunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA núm. 42/18.02.04 i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
4072/17.02.04.
3. Tramitació del procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de la licitació
a) Import total del subministrament mitjançant arrendament: 399.978,42 EUR (IVA
inclòs).
b) Preu de lopció de compra: 3.999,78
EUR (IVA inclòs).
5. Adjudicació
a) Data: 18 de març de 2004.
b) Contractista: Morse Integración de Sistemas SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
c) Import dadjudicació: 399.978,42 EUR
(IVA inclòs).
El que es fa públic de conformitat amb el
que es preveu a lart. 93 del R.D. Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel que saprova el
text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
Pineda de Mar, 28 de juliol de 2004.
El Regidor dInformàtica i Noves Tecnologies, Felip Gras i Fort.
022004015861
A

El Prat de Llobregat
ANUNCI DE LICITACIÓ
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament del Prat de Llobregat.
b) Dependència que trameti lexpedient:
Secció de Contractació i Patrimoni.
c) Núm. dexpedient: 17-1/04.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de lobjecte: Contracte
administratiu especial consistent en la les
accions formatives i dacompanyament, tant
individual com de grup, de la línia 2 del projecte Sant Cosme Incentiva, adreçades a locupabilitat de dones en situació o risc dexclusió social.
b) Lloc dexecució: Al Pla dActuació al
barri de Sant Cosme, c. Riu Cardoner, 2-4.
c) Termini dexecució o data límit de lliurament: des de la seva formalització fins a la
finalització de la primera fase del projecte:31
de juliol de 2005.No obstant això, el tancament administratiu no finalitzarà fins la presentació i aprovació de linforme final,
segons recull el plec tècnic.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 170.640 EUR, IVA inclòs.
5. Garanties
* Provisional: No sexigeix.
* Definitiva: El 4 % del preu dadjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat. (Oficina dInformació i Atenció Ciutadana OIAC).
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1.
c) Localitat i codi postal: El Prat de Llobregat-08820
d) Telèfon: 93-379.00.50-2165// 2166/
2167/ 2168, 2169.
e) Telefax: 93-478.62.64/93-370.76.54.
f) Data límit dobtenció de documents i
informació: Fins el dia en què acabi el termini de presentació dofertes i en horari doficines.
7. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica, financera i tècnica o professional: Els que sespecifiquen a la
clàusula III del plec de condicions administratives.
8. Presentació dofertes o de sol·licituds de
participació
a) Data límit de presentació: El 3 de setembre de 2004.
b) Documentació a presentar: Proposta
tècnica, proposició econòmica i documentació formal establerta al plec de condicions.
c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Ajuntament del Prat de Llobre-
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gat. (Oficina dInformació i Atenció Ciutadana OIAC).
2na.Domicili: Plaça de la Vila, 1.
3a. Localitat i codi postal: El Prat de Llobregat 08820 (Barcelona).
d) Termini de vigència de loferta: Tres
mesos, comptats des de la data dobertura de
les proposicions.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat.
b) Domicili: c. Centre, 28.
c) Localitat: El Prat de Llobregat (Barcelona)
d) Data: El 6 de setembre de 2004
e) Hora: 12 hores
10. Despeses danuncis
Les despeses que generi aquest anunci
seran a compte de ladjudicatari.
11. Pàgina web on es pot obtenir els plecs
www.aj-elprat.es
El Prat de Llobregat, 27 de juliol de 2004.
El Tinent dAlcalde dAcció Social, Antoni
Rodés Inés.
022004015871
A

El Prat de Llobregat
ANUNCI DE LICITACIÓ
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament del Prat de Llobregat.
b) Dependència que trameti lexpedient:
Secció de Contractació i Patrimoni.
c) Núm. dexpedient: 17-2/04.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de lobjecte: Contracte
administratiu especial consistent en les
accions formatives i dacompanyament, tant
individual com de grup, de la línia 1 del Projecte Sant Cosme Incentiva, adreçades a locupabilitat de joves en situació o risc dexclusió social, utilitzant lesport com a metodologia de treball.
b) Lloc dexecució: Al Pla dActuació al
barri de Sant Cosme, c. Riu Cardoner, 2-4.
c) Termini dexecució o data límit de lliurament: des de la seva formalització fins a la
finalització de la primera fase del projecte:
31 de juliol de 2005. El tancament administratiu no finalitzarà fins la presentació i aprovació de linforme final, segons recull del
plec tècnic.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 238.730,00 EUR, IVA inclòs.
5. Garanties
* Provisional: No sexigeix.
* Definitiva: El 4 % del preu dadjudica-

ció.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat. (Oficina dInformació i Atenció Ciutadana OIAC).
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1.
c) Localitat i codi postal: El Prat de Llobregat-08820.
d) Telèfon: 93-379.00.50-2165// 2166/
2167/ 2168, 2169.
e) Telefax: 93-478.62.64/93-370.76.54.
f) Data límit dobtenció de documents i
informació: Fins el dia en què acabi el termini de presentació dofertes i en horari doficines.
7. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica, financera i tècnica o professional: Els que sespecifiquen a la
clàusula III del plec de condicions administratives.
8. Presentació dofertes o de sol·licituds de
participació
a) Data límit de presentació: El 3 de setembre de 2004.
b) Documentació a presentar: Proposta
tècnica, proposició econòmica i documentació formal establerta al plec de condicions.
c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat. (Oficina dInformació i Atenció Ciutadana OIAC)
2na.Domicili: Plaça de la Vila, 1.
3a. Localitat i codi postal: El Prat de Llobregat 08820 (Barcelona).
d) Termini de vigència de loferta: Tres
mesos, comptats des de la data dobertura de
les proposicions.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat.
b) Domicili: c. Centre, 28.
c) Localitat: El Prat de Llobregat (Barcelona).
d) Data: El 6 de setembre de 2004.
e) Hora: 12:30 hores.
10. Despeses danuncis
Les despeses que generi aquest anunci
seran de compta de ladjudicatari.
11. Pàgina web on es pot obtenir els plecs
www.aj-elprat.es
El Prat de Llobregat, 27 de juliol de 2004.
El Tinent dAlcalde dAcció Social, Antoni
Rodés Inés.
022004015874
A

El Prat de Llobregat
ANUNCI DE LICITACIÓ
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament del Prat de Llobregat.
b) Dependència que tramet lexpedient:
Secció de Contractació i Patrimoni.

c) Número dexpedient: 3-60/04.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de lobjecte: servei consistent en la impartició del mòdul en Noves
Tecnologies, adreçat als beneficiaris de les
dues línies dacció del Projecte  Sant Cosme
Incentiva, cofinançat per la convocatòria
única de la Subvenció Global 03-04 del FSE.
b) Lloc dexecució: Al Prat de Llobregat.
c) Termini dexecució o data límit de lliurament: Des de l1 doctubre de 2004 fins el
31 de març de 2005., que comprèn el període de la fase de formació ocupacional de les
dues línies dacció del referit projecte.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 47.603 EUR, IVA inclòs.
5. Garantia provisional
No sexigeix.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat
(Oficina dInformació i Atenció Ciutadana
OIAC).
b) Domicili: plaça de la Vila, 1.
c) Localitat i codi postal: El Prat de Llobregat 08820.
d) Telèfon: 93-379.00.50, ext. 2166/ 2165/
2167/ 2168/ 2169/2138.
e) Telefax: 93-478.62.64/93-370.76.54.
f) Data límit dobtenció de documentació i
informació: fins el dia en què acabi el termini
de presentació dofertes i en horari doficines.
7. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera i
solvència tècnica i professional: el que sespecifica a la clàusula III del plec administratiu.
8. Presentació dofertes o de les sol·licituds
de participació
a) Data límit de presentació: El 3 de setembre de 2004.
b) Documentació a presentar: proposta
tècnica, proposició econòmica i documentació formal establerta al plec de condicions.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat
(Oficina dInformació i Atenció Ciutadana
OIAC).
2. Domicili: plaça de la Vila, 1.
3. Localitat i codi postal: El Prat de Llobregat 08820.
d) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: tres
mesos, comptats des de la data dobertura de
les proposicions.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat.
b) Domicili: c. Centre, 26-30.
c) Localitat: El Prat de Llobregat (Barcelona).
d) Data: El 6 de setembre de 2004.
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e) Hora: 13.00 hores.
10. Despeses danuncis
Les despeses que generi aquest anunci
seran de compta de ladjudicatari.
11. Portal informàtic o pàgina web on
figuren les informacions relatives a la
convocatòria o on es poden obtenir els plecs
www.aj-elprat.es
El Prat de Llobregat, 27 de juliol de 2004.
El Tinent dAlcalde dAcció Social, Antoni
Rodés Inés.
022004015878
A

Premià de Dalt
ANUNCI
Aprovada inicialment la modificació de
lordenança municipal destabliments de restauració, en sessió ordinària del dia 12 de
juliol de 2004, sexposa al públic per tal de
que les persones interessades puguin examinar lexpedient, durant el termini de trenta
dies a partir de lendemà al de la última
publicació de lanunci en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona o en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
De no presentar-se reclamacions o al·legacions durant lesmentat termini dinformació
pública i daudiència als interessats, lesmentada modificació de lordenança sentendrà
definitivament aprovada, sense necessitat
dadopció dun nou acord.
La qual cosa es fa pública als efectes de
donar compliment a allò que disposa larticle
49 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora
de les Bases de Règim Local, 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 dabril, pel qual saprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, i en el Títol II
Cap. II del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual saprova el Reglament dobres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Premià de Dalt, 21 de juliol de 2004.
LAlcalde, Joan Baliarda Sardà.
022004015834
A

Premià de Mar
ANUNCI
Jaume Batlle Garriga, Alcalde de lAjuntament de Premià de Mar.
Per resolució dAlcaldia de data 22-07-04
sha autoritzat la contractació laboral temporal del senyor:
Nom i cognoms, Josep Franquesa Pineda;
categoria, Peó; inici, 7-07-04; fi, 6-10-04.
Es fa públic en compliment del que disposa larticle 291.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 dabril, pel qual saprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.

Premià de Mar, 22 de juliol de 2004.
LAlcalde, Jaume Batlle Garriga.
022004015893
A

Premià de Mar
Institut Municipal de Música
ANUNCI
Jaume Batlle Garriga, President de lInstitut
Municipal de Música de Premià de Mar.
Per resolució de la Presidència de data 907-04, sha autoritzat la contractació laboral
temporal de la senyora:
Nom i cognoms, Helena Blanch Gómez;
categoria, profes.llenguatge musical; inici,
1-07-04; fi, 15-07-04.
Es fa públic en compliment del que disposa larticle 291.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 dabril, pel qual saprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Premià de Mar, 12 de juliol de 2004.
El President, Jaume Batlle Garriga.
022004015920
A

Premià de Mar
Serveis Econòmics
ANUNCI
De conformitat amb el que disposa larticle 76 del Reglament del personal al servei
de les entitats locals de Catalunya, es fa
pública les Bases aprovades per la Junta de
Govern Local en sessió de data 30-06-04,
reguladores de la selecció per a proveir amb
caràcter interí places vacants dadministratiu,
auxiliar administratiu i subaltern.
BASES REGULADORES DE LA SELECCIÓ PER A PROVEIR
AMB CARÀCTER INTERÍ PLACES VACANTS
DADMINISTRATIU

1. Objecte de les bases
Lobjecte de les presents Bases es regular
la convocatòria pública mitjançant concursoposició per proveir, amb caràcter interí, places vacants de dadministratiu que es puguin
produir durant un període de dos anys, a
comptar des de laprovació de les presents
bases.
2. Condicions dels aspirants
Els aspirants hauran de reunir els següents
requisits:
a) Ésser ciutadà dun estat membre de la
Unió Europea.
b) Tenir 18 anys dedat o més.
c) Estar en possessió del títol de batxiller,
formació professional segon grau o equivalent.
Els aspirants dEstats membres de la Unió
Europea hauran destar en possessió dalgun
dels títols reconeguts a Espanya de conformi-

tat amb el que sestableix a la normativa
vigent en la matèria.
d) No patir malaltia o defecte físic que
impedeixi el desenvolupament de les funcions del lloc de treball a proveir. Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts,
satendran a allò que estableix larticle 38.3,
2n paràgraf de la Llei 13/1982, de 7 dabril,
dintegració social dels minusvàlids, de conformitat amb la qual les condicions personals
daptitud per a lexercici de funcions corresponents sacreditarà en el seu cas, mitjançant
dictamen vinculant lliurat pel metge titular,
que haurà de ser emès amb anterioritat a linici de les proves selectives.
e) No haver estat inhabilitat per sentència
ferma per a lexercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
Tots aquests requisits shauran de posseir
en el moment dacabar el termini de presentació dinstàncies.
3. Presentació dinstàncies
Els que desitgin prendre part a les proves
selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant
instància que es presentarà en el Registre
General daquesta Corporació, en document
normalitzat, en el termini de vint dies naturals a partir del següent al de lAnunci de la
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les instàncies també podran presentar-se
en la forma autoritzada per larticle 38, c) de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú (en
endavant LRJ-PAC).
A la sol·licitud els aspirants faran constar:
1. Que reuneixen totes i cadascuna de les
condicions exigides per a ser admesos.
2. Que acompanyen els justificants acreditatius dels mèrits que sal·leguin a efectes de
la seva valoració. Aquests documents hauran
de ser necessàriament, documents originals o
fotocòpies compulsades, sense que el Tribunal qualificador en pugui valorar daltres que
no siguin aportats abans del moment de finalitzar el període de presentació dinstàncies.
4. Admissió dels aspirants
Un cop expirat el termini de presentació
dinstàncies lAlcaldia dictarà resolució, en el
termini màxim dun mes, declarant aprovada
la llista dadmesos i exclosos. En aquesta
resolució sindicarà el lloc on es troben exposades al públic la llista certificada completa
dels aspirants admesos i exclosos, amb assenyalament del termini que, dacord amb larticle 71 de la LRJ-PAC es dóna als aspirants
exclosos per a subsanar les deficiències, així
com el lloc, data i hora dinici del procediment selectiu, que haurà de ser dins el termini màxim de dos mesos.
La publicació de lesmentada resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
serà indicativa dels terminis a lefecte de possibles impugnacions o recursos. No obstant
això, la publicació esmentada pot ser substituïda per qualsevol dels sistemes de notifica-
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ció o comunicació que estableix la LRJ-PAC.
5. Tribunal qualificador
Es constituirà de la manera següent:
President: El de la Corporació o membre
daquesta en qui delegui.
Secretari: El de la Corporació o funcionari
daquesta en qui delegui, amb veu i sense
vot.
Vocals:
- El regidor Delegat de Recursos Humans o
membre en qui delegui
- Un representant designat per lEscola
dAdministració Pública de Catalunya.
- Un representant del personal al servei de
la Corporació nomenat a proposta dels
òrgans de representació del personal. Quan
no hi tingui la qualificació necessària per
participar com a vocal, podrà participar en
qualitat dobservador, sense vot.
- Un tècnic especialista en la matèria relacionada amb el lloc de treball a proveir,
designat per lAlcaldia.
- Un representant dels grups polítics de
loposició.
La designació dels membres dels Tribunal
inclourà la dels respectius suplents.
Tots els vocals hauran de posseir una titulació acadèmica igual o superior a lexigida
per a lingrés dels aspirants.
Els membres del Tribunal hauran dabstendres de prendren part quan concorreixin les
circumstàncies previstes en larticle 28 de la
LRJ-PAC.
La composició del Tribunal es publicarà
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de possibles recusacions dels
aspirants.
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar
sense lassistència almenys de la meitat dels
seus membres titulars o suplents, indistintament.
El Tribunal pot disposar la incorporació a
les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves,
els quals actuaran amb veu però sense vot
per debatre.
El Tribunal podrà disposar la incorporació
a les seves tasques dassessors especialistes
per a totes o algunes de les proves. Aquests
assessors es limitaran a valorar lexercici
corresponent a les seves especialitats tècniques i col·laboraran amb lòrgan de selecció
exclusivament basant-se en aquestes.
Els membres del Tribunal aliens a la Corporació meritaran les assistències a què es
refereix el Reial Decret 236/1988, de 4 de
març. Els membres del Tribunal que pertanyen a la Corporació només meritaran
assistències per les sessions que tinguin lloc
fora de la jornada habitual de treball.
6. Procediment de selecció
El procés selectiu serà per la modalitat de
concurs-oposició i constarà de les següents
fases:
A) Fase oposició:
1r exercici: Els aspirants hauran dacreditar
el coneixement suficient de la llengua catalana mitjançant el certificat de nivell C de la
Junta Permanent de Català, o dalgun dels

certificats o titulacions equivalents.
Els aspirants que no acreditin el coneixement de la llengua catalana en la forma indicada anteriorment, hauran de realitzar una
prova de llengua catalana de caràcter obligatori i eliminatori. Aquesta prova consistirà en
un exercici de comprensió oral i un altre de
caràcter escrit equivalent al nivell C. La
prova es qualificarà com a apte o no apte.
Per realitzar aquestes proves, el Tribunal
ha de comptar amb lassessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.
No obstant lanterior, restaran exemptes de
realitzar la prova de coneixements de català
les persones aspirants que hagin participat i
obtingut plaça en processos anteriors de
selecció de personal per accedir a lAjuntament de Premià de Mar, en què hi hagués
establerta una prova de català del mateix
nivell o superior a lexigit en la corresponent
convocatòria, o que hagin superat la prova
esmentada en altres processos selectius.
Segon exercici: consistirà en el desenvolupament de dos temes del temari que sadjunta a escollir entre sis temes triats per sorteig.
Aquest exercici puntuarà de 0 a 10 punts; la
puntuació mínima per superar serà de 5
punts.
Tercer exercici: prova dinformàtica. Consistent en la realització de treballs informàtics
relatius al coneixement dofimàtica amb els
programes de Microsoft Word, Microsoft
Excel i Microsoft Access. Es disposarà dun
temps màxim d1 hora.
B) Fase de concurs
Consistirà en lavaluació dels mèrits sempre sobre la documentació acreditativa aportada per laspirant en el moment de presentar
la instància i es farà de conformitat amb el
següent barem:
a) Serveis prestats a lAjuntament de Premià de Mar com administratiu, a raó d1 punt
per cada 6 mesos o fracció igual o superior a
3 mesos, fins a un màxim de 3 punts.
b) Experiència professional en lAdministració Pública com administratiu, a raó d1
punt per any o fracció igual o superior a 6
mesos, fins a un màxim de 3 punts.
c) Experiència professional en el sector privat com administratiu, a raó de 0,25 punts
per any o fracció igual o superior a 6 mesos,
fins a un màxim de 2 punts.
d) Cursos de formació i perfeccionament
que tinguin per objecte la formació en funcions pròpies de la plaça a proveir, fins a un
màxim de 2 punts, segons lescala següent:
- De menys de 20 hores o cursos amb
documentació justificativa on no sacrediti el
nombre dhores de durada: 0,15 punts
- De 20 a 40 hores: 0,25 punts
- De 41 a 60 hores: 0,50 punts
- Superiors a 60 hores: 1 punt
e) Es valoraran els certificats superiors al
nivell C de català de la Direcció General de
Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim d1
punt.
7. Resolució del concurs-oposició

La qualificació definitiva dels aspirants
serà la suma de la puntuació obtinguda en
cada una de les fases precedents.
8. Llista daprovats
Finalitzada la qualificació dels aspirants, el
Tribunal publicarà en el Tauler dEdictes de
la Corporació la relació dels aprovats per
ordre de puntuació, i elevarà aquesta relació
a lAlcaldia als efectes dels possibles nomenaments interins a formalitzar en el període
dels dos anys següents al de la data daprovació daquestes bases.
9. Proposta de nomenament
Produïda una vacant duna plaça objecte
de les presents bases, que interessi proveir
per lAjuntament, es procedirà a la crida del
primer aspirant de la llista daprovats, el qual
presentarà al Departament de Recursos
Humans, dins el termini de 5 dies naturals
des que se li comuniqui la proposta per ésser
nomenat, els següents documents:
a) Declaració jurada o promesa de no
haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de lEstat, de lAdministració Autonòmica ni de lAdministració Local, i
de no estar inhabilitat per a lexercici de les
funcions públiques.
b) Declaració jurada o promesa de no trobar-se en cap causa dincompatibilitat,
segons la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
dincompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.
c) Fotocòpia del D.N.I, amb exhibició de
loriginal.
d) Títol acadèmic o testimoni notarial que
el substitueixi. Si aquests documents shaguessin estes després del dia en el qual va
finalitzar el termini dadmissió dinstàncies,
shaurà de justificar la data de finalització
dels estudis.
e) Certificat mèdic on consti que no pateix
cap malaltia o defecte físic que impedeixi el
desenvolupament de les funcions del lloc de
treball a proveir.
Laspirant que dins del termini fixat,
excepte casos de força major, no presenti la
documentació esmentada, no podrà ser
nomenat i es procedirà a la crida del següent
aspirant segons lordre de puntuació.
10. Nomenament i presa de possessió
Presentada la documentació a què es refereix la Base anterior, lAlcaldia efectuarà el
nomenament de funcionari interí que es
publicarà al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i
es notificarà a l interessat. En aquesta notificació se li indicarà la data en la qual haurà
de prendre possessió del càrrec.
11. Cessament
El funcionari interí cessarà:
a) En prendre possessió com a funcionaris
de carrera els aspirants aprovats en la convocatòria en què es van incloure les places ocupades pels interins.
b) En incorporar-se al lloc de treball els
funcionaris de carrera que estiguin en situació administrativa amb dret a la reserva dels
llocs de treball.
c) Per raons de caràcter organitzatiu que
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impliquin modificació i/o suspensió de les
tasques inicialment assignades, o modificació
de la plantilla.
d) Per transcurs del període per al qual va
ser nomenat.
e) Per renuncia de linteressat.
f) Per laplicació de la sanció de suspensió
de funcions per més de tres mesos o per la
separació del servei, acreditades mitjançant
la instrucció dexpedient disciplinari conforme al procediment que conté el decret
214/1990, de 30 de juliol.
12. Règim de servei i incidències
Pel que fa a la determinació i adscripció a
llocs de treball, comeses, règim horari i de
jornada, el funcionari interí satindrà als
acords i les resolucions que adopti lAjuntament.
El Tribunal queda facultat per resoldre els
dubtes que es presentin i prendre els acords
necessaris per al bon ordre del procés selectiu, en tot allò no previst en aquestes Bases.
La convocatòria, les seves Bases i els actes
administratius derivats daquestes i de lactuació del Tribunal, podran ser impugnats
pels interessats en els casos i en la forma
establerts per la LRJ-PAC.
En allò que no sigui previst en les Bases
daquesta convocatòria, serà daplicació el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de
disposicions aplicables.
13. Recursos
Contra lacord daprovació daquestes
bases, que posa fi a la via administrativa, es
pot interposar, potestativament, recurs de
reposició, davant lòrgan que lha dictat, o bé
directament mitjançant recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
El termini per interposar el recurs de reposició és dun mes a comptar des del dia
següent al de la publicació daquest anunci
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que sen notifiqui la seva
resolució, sentendrà desestimat per silenci
administratiu, restarà oberta la via contenciosa administrativa i es podrà interposat recurs
contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a aquell en què
es notifiqui la resolució expressa del recurs
de reposició o en el termini de sis mesos a
comptar des del dia següent a aquell en què
shagi de considerar desestimat per silenci
administratiu, dacord amb allò que preveu
larticle 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LRJCA).
En el supòsit doptar per interposar directament el recurs contenciós administratiu, el
termini dinterposició serà de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la publicació daquest anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, dacord amb allò
que preveuen els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de
la LRJCA.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient

per a la defensa dels drets dels interessats.
Temari administratiu
1. Les fonts del dret públic. La Llei: classes. Altres fonts del dret administratiu. La
submissió de lAdministració a la Llei i al
Dret.
2. Els actes jurídics de lAdministració:
públics i privats. Lacte administratiu: concepte i elements. La forma dels actes administratius. Motivació, notificació i publicació.
El silenci administratiu. Els actes tàcits.
3. Principis generals del procediment
administratiu. Normes reguladores. Dimensió
temporal del procediment administratiu: dies
i hores hàbils, còmput de terminis. Recepció
i registre de documents. Referència especial a
làmbit local.
4. Iniciació, ordenació i instrucció del procediment administratiu: la prova. Participació
dels interessats. Terminació del procediment:
la resolució. Terminació convencional. Altres
tipus de terminació: desistiment, renúncia i
caducitat.
5. Els recursos administratius: concepte,
classes i principis generals de la seva regulació. Recurs ordinari. Recurs de revisió. Reclamació econòmico-administrativa. Reclamacions prèvies a lexercici daccions civils i
laborals.
6. La invalidesa dels actes administratius:
actes nuls i actes anul·lables. Els actes administratius irregulars. La convalidació, conservació i conversió dels actes administratius. La
revisió dofici dels actes administratius. La
revocació.
7. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu. Les
parts. Actes impugnables.
8. La responsabilitat de lAdministració
Pública.
9. La Funció Pública Local. Plantilles.
Registres administratius de personal. Loferta
pública docupació. El personal al servei de
les entitats locals: classes de personal, grups
en què sintegren, formes de selecció.
10. Drets i deures dels funcionaris públics
locals. Incompatibilitats. Règim disciplinari.
11. Adquisició i pèrdua de la condició de
funcionari. Situacions administratives. Supòsits i efectes de cadascuna delles.
12. Drets econòmics dels funcionaris: conceptes retributius. El dret de sindicació dels
funcionaris. Drets passius. La seguretat social.
13. El pressupost: els principis pressupostaris. Doctrina clàssica i concepcions modernes entorn el pressupost. El cicle pressupostari.
14. La despesa pública. Classificació. El
control de la despesa pública. Comptabilitat
del pressupost de despeses.
15. Els ingressos públics. Classificació.
Limpost. Les taxes fiscals. Comptabilitat del
pressupost dingressos.
16. La Llei general tributària. Principis inspiradors. La Llei general pressupostària.
17. Els controls interns i externs dels
comptes.
18. El règim local espanyol a la Constitució i a les Lleis.

19. La província en el règim local. Organització i competència de la província.
20. Estructures supramunicipals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca.
21. El municipi. El terme municipal. La
població. Lempadronament.
22. Organització municipal. Les competències municipals i el seu exercici.
23. Concepte i classificació dels béns de
les entitats locals. Règim dutilització dels
béns de domini públic. Els béns patrimonials
dels ens locals.
24. Linventari i registre de béns. Ladministració de béns.
25. Serveis públics locals: concepte i principis generals. Formes de gestió dels serveis.
Gestió directa: concepte, modalitats i règim.
26. Gestió indirecta dels serveis. La concessió. Larrendament del servei i el concert.
Lanomenada activitat industrial de lAdministració.
27. Les activitats econòmiques dels ens
locals. Els consorcis.
28. Competències urbanístiques municipals. Instruments de planejament: procediment delaboració i aprovació. Sistemes dactuació urbanística. La classificació del sòl.
29. Larxiu i registre de documents. Classificació i ordenació de documents.
30. Activitats dinformació del servei del
públic. Tècniques de comunicació i datenció al públic.
31. LAdministració Local al servei del ciutadà. El concepte de client: tipologia i situacions.
32. Ofimàtica: Concepte i aplicacions.
Agenda electrònica. Full de càlcul. Gràfics.
Sistemes de tractament de textos.
BASES REGULADORES DE LA SELECCIÓ PER A PROVEIR
AMB CARÀCTER INTERÍ PLACES VACANTS DAUXILIAR
ADMINISTRATIU

1. Objecte de les bases
Lobjecte de les presents Bases es regular
la convocatòria pública mitjançant concursoposició per proveir, amb caràcter interí, places vacants de dauxiliar administratiu que es
puguin produir durant un període de dos
anys, a comptar des de laprovació de les
presents bases.
2. Condicions dels aspirants
Els aspirants hauran de reunir els següents
requisits:
a) Ésser ciutadà dun estat membre de la
Unió Europea.
b) Tenir 18 anys dedat o més.
c) Estar en possessió del títol de graduat
escolar, formació professional de primer grau
o equivalent.
Els aspirants dEstats membres de la Unió
Europea hauran destar en possessió dalgun
dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que sestableix a la normativa
vigent en la matèria.
d) No patir malaltia o defecte físic que
impedeixi el desenvolupament de les funcions del lloc de treball a proveir. Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts,
satendran a allò que estableix larticle 38.3,
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2n paràgraf de la Llei 13/1982, de 7 dabril,
dintegració social dels minusvàlids, de conformitat amb la qual les condicions personals
daptitud per a lexercici de funcions corresponents sacreditarà en el seu cas, mitjançant
dictamen vinculant lliurat pel metge titular,
que haurà de ser emès amb anterioritat a linici de les proves selectives.
e) No haver estat inhabilitat per sentència
ferma per a lexercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
Tots aquests requisits shauran de posseir
en el moment dacabar el termini de presentació dinstàncies.
3. Presentació dinstàncies
Els que desitgin prendre part a les proves
selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant
instància que es presentarà en el Registre
General daquesta Corporació, en document
normalitzat, en el termini de vint dies naturals a partir del següent al de lAnunci de la
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les instàncies també podran presentar-se
en la forma autoritzada per larticle 38, c) de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú (en
endavant LRJ-PAC).
A la sol·licitud els aspirants faran constar:
1. Que reuneixen totes i cadascuna de les
condicions exigides per a ser admesos.
2. Que acompanyen els justificants acreditatius dels mèrits que sal·leguin a efectes de
la seva valoració. Aquests documents hauran
de ser necessàriament, documents originals o
fotocòpies compulsades, sense que el Tribunal qualificador en pugui valorar daltres que
no siguin aportats abans del moment de finalitzar el període de presentació dinstàncies.
4. Admissió dels aspirants
Un cop expirat el termini de presentació
dinstàncies lAlcaldia dictarà resolució, en el
termini màxim dun mes, declarant aprovada
la llista dadmesos i exclosos. En aquesta
resolució sindicarà el lloc on es troben exposades al públic la llista certificada completa
dels aspirants admesos i exclosos, amb assenyalament del termini que, dacord amb larticle 71 de la LRJ-PAC es dóna als aspirants
exclosos per a subsanar les deficiències, així
com el lloc, data i hora dinici del procediment selectiu, que haurà de ser dins el termini màxim de dos mesos.
La publicació de lesmentada resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
serà indicativa dels terminis a lefecte de possibles impugnacions o recursos. No obstant
això, la publicació esmentada pot ser substituïda per qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que estableix la LRJ-PAC.
5. Tribunal qualificador
Es constituirà de la manera següent:
President: El de la Corporació o membre
daquesta en qui delegui.
Secretari: El de la Corporació o funcionari

daquesta en qui delegui, amb veu i sense
vot.
Vocals:
- El regidor Delegat de Recursos Humans o
membre en qui delegui
- Un representant designat per lEscola
dAdministració Pública de Catalunya.
- Un representant del personal al servei de
la Corporació nomenat a proposta dels
òrgans de representació del personal. Quan
no hi tingui la qualificació necessària per
participar com a vocal, podrà participar en
qualitat dobservador, sense vot.
- Un tècnic especialista en la matèria relacionada amb el lloc de treball a proveir,
designat per lAlcaldia.
- Un representant dels grups polítics de
loposició.
La designació dels membres dels Tribunal
inclourà la dels respectius suplents.
Tots els vocals hauran de posseir una titulació acadèmica igual o superior a lexigida
per a lingrés dels aspirants.
Els membres del Tribunal hauran dabstendres de prendren part quan concorreixin les
circumstàncies previstes en larticle 28 de la
LRJ-PAC.
La composició del Tribunal es publicarà
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de possibles recusacions dels
aspirants.
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar
sense lassistència almenys de la meitat dels
seus membres titulars o suplents, indistintament.
El Tribunal pot disposar la incorporació a
les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves,
els quals actuaran amb veu però sense vot
per debatre.
El Tribunal podrà disposar la incorporació
a les seves tasques dassessors especialistes
per a totes o algunes de les proves. Aquests
assessors es limitaran a valorar lexercici
corresponent a les seves especialitats tècniques i col·laboraran amb lòrgan de selecció
exclusivament basant-se en aquestes.
Els membres del Tribunal aliens a la Corporació meritaran les assistències a què es
refereix el Reial Decret 236/1988, de 4 de
març. Els membres del Tribunal que pertanyen a la Corporació només meritaran
assistències per les sessions que tinguin lloc
fora de la jornada habitual de treball.
6. Procediment de selecció
El procés selectiu serà per la modalitat de
concurs-oposició i constarà de les següents
fases:
A) Fase oposició:
1r exercici: Els aspirants hauran dacreditar
el coneixement suficient de la llengua catalana mitjançant el certificat de nivell C de la
Junta Permanent de Català, o dalgun dels
certificats o titulacions equivalents.
Els aspirants que no acreditin el coneixement de la llengua catalana en la forma indicada anteriorment, hauran de realitzar una
prova de llengua catalana de caràcter obligatori i eliminatori. Aquesta prova consistirà en

un exercici de comprensió oral i un altre de
caràcter escrit equivalent al nivell C. La
prova es qualificarà com a apte o no apte.
Per realitzar aquestes proves, el Tribunal
ha de comptar amb lassessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.
No obstant lanterior, restaran exemptes de
realitzar la prova de coneixements de català
les persones aspirants que hagin participat i
obtingut plaça en processos anteriors de
selecció de personal per accedir a lAjuntament de Premià de Mar, en què hi hagués
establerta una prova de català del mateix
nivell o superior a lexigit en la corresponent
convocatòria, o que hagin superat la prova
esmentada en altres processos selectius.
Segon exercici: consistirà en el desenvolupament de dos temes del temari que sadjunta a escollir entre sis temes triats per sorteig.
Aquest exercici puntuarà de 0 a 10 punts; la
puntuació mínima per superar serà de 5
punts.
Tercer exercici: prova dinformàtica. Consistirà en la reproducció dun text mitjançant
el programa de tractament de textos Word i
en lexecució dun full de càlcul en Excel.
B) Fase de concurs
Consistirà en lavaluació dels mèrits sempre sobre la documentació acreditativa aportada per laspirant en el moment de presentar
la instància i es farà de conformitat amb el
següent barem:
a) Serveis prestats a lAjuntament de Premià de Mar com auxiliar administratiu, a raó
d1 punt per cada 6 mesos o fracció igual o
superior a 3 mesos, fins a un màxim de 3
punts.
b) Experiència professional en lAdministració Pública com auxiliar administratiu, a
raó d1 punt per any o fracció igual o superior a 6 mesos, fins a un màxim de 3 punts.
c) Experiència professional en el sector privat com auxiliar administratiu, a raó de 0,25
punts per any o fracció igual o superior a 6
mesos, fins a un màxim de 2 punts.
d) Cursos de formació i perfeccionament
que tinguin per objecte la formació en funcions pròpies de la plaça a proveir, fins a un
màxim de 2 punts, segons lescala següent:
- De menys de 20 hores o cursos amb
documentació justificativa on no sacrediti el
nombre dhores de durada: 0,15 punts
- De 20 a 40 hores: 0,25 punts
- De 41 a 60 hores: 0,50 punts
- Superiors a 60 hores: 1 punt
e) Es valoraran els certificats superiors al
nivell C de català de la Direcció General de
Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim d1
punt.
7. Resolució del concurs-oposició
La qualificació definitiva dels aspirants
serà la suma de la puntuació obtinguda en
cada una de les fases precedents.
8. Llista daprovats
Finalitzada la qualificació dels aspirants, el
Tribunal publicarà en el Tauler dEdictes de
la Corporació la relació dels aprovats per
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ordre de puntuació, i elevarà aquesta relació
a lAlcaldia als efectes dels possibles nomenaments interins a formalitzar en el període
dels dos anys següents al de la data daprovació daquestes bases.
9. Proposta de nomenament
Produïda una vacant duna plaça objecte
de les presents bases, que interessi proveir
per lAjuntament, es procedirà a la crida del
primer aspirant de la llista daprovats, el qual
presentarà al Departament de Recursos
Humans, dins el termini de 5 dies naturals
des que se li comuniqui la proposta per ésser
nomenat, els següents documents:
f) Declaració jurada o promesa de no
haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de lEstat, de lAdministració Autonòmica ni de lAdministració Local, i
de no estar inhabilitat per a lexercici de les
funcions públiques.
g) Declaració jurada o promesa de no trobar-se en cap causa dincompatibilitat,
segons la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
dincompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.
h) Fotocòpia del D.N.I, amb exhibició de
loriginal.
i) Títol acadèmic o testimoni notarial que
el substitueixi. Si aquests documents shaguessin estes després del dia en el qual va
finalitzar el termini dadmissió dinstàncies,
shaurà de justificar la data de finalització
dels estudis.
j) Certificat mèdic on consti que no pateix
cap malaltia o defecte físic que impedeixi el
desenvolupament de les funcions del lloc de
treball a proveir.
Laspirant que dins del termini fixat,
excepte casos de força major, no presenti la
documentació esmentada, no podrà ser
nomenat i es procedirà a la crida del següent
aspirant segons lordre de puntuació.
10. Nomenament i presa de possessió
Presentada la documentació a què es refereix la Base anterior, lAlcaldia efectuarà el
nomenament de funcionari interí que es
publicarà al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i
es notificarà a l interessat. En aquesta notificació se li indicarà la data en la qual haurà
de prendre possessió del càrrec.
11. Cessament
El funcionari interí cessarà:
f) En prendre possessió com a funcionaris
de carrera els aspirants aprovats en la convocatòria en què es van incloure les places ocupades pels interins.
g) En incorporar-se al lloc de treball els
funcionaris de carrera que estiguin en situació administrativa amb dret a la reserva dels
llocs de treball.
h) Per raons de caràcter organitzatiu que
impliquin modificació i/o suspensió de les
tasques inicialment assignades, o modificació
de la plantilla.
i) Per transcurs del període per al qual va
ser nomenat.
j) Per renuncia de linteressat.
k) Per laplicació de la sanció de suspensió

de funcions per més de tres mesos o per la
separació del servei, acreditades mitjançant
la instrucció dexpedient disciplinari conforme al procediment que conté el decret
214/1990, de 30 de juliol.
12. Règim de servei i incidències
Pel que fa a la determinació i adscripció a
llocs de treball, comeses, règim horari i de
jornada, el funcionari interí satindrà als
acords i les resolucions que adopti lAjuntament.
El Tribunal queda facultat per resoldre els
dubtes que es presentin i prendre els acords
necessaris per al bon ordre del procés selectiu, en tot allò no previst en aquestes Bases.
La convocatòria, les seves Bases i els actes
administratius derivats daquestes i de lactuació del Tribunal, podran ser impugnats
pels interessats en els casos i en la forma
establerts per la LRJ-PAC.
En allò que no sigui previst en les Bases
daquesta convocatòria, serà daplicació el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de
disposicions aplicables.
13. Recursos
Contra lacord daprovació daquestes
bases, que posa fi a la via administrativa, es
pot interposar, potestativament, recurs de
reposició, davant lòrgan que lha dictat, o bé
directament mitjançant recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
El termini per interposar el recurs de reposició és dun mes a comptar des del dia
següent al de la publicació daquest anunci
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que sen notifiqui la seva
resolució, sentendrà desestimat per silenci
administratiu, restarà oberta la via contenciosa administrativa i es podrà interposat recurs
contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a aquell en què
es notifiqui la resolució expressa del recurs
de reposició o en el termini de sis mesos a
comptar des del dia següent a aquell en què
shagi de considerar desestimat per silenci
administratiu, dacord amb allò que preveu
larticle 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LRJCA).
En el supòsit doptar per interposar directament el recurs contenciós administratiu, el
termini dinterposició serà de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la publicació daquest anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, dacord amb allò
que preveuen els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de
la LRJCA.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient
per a la defensa dels drets dels interessats.
Temari auxiliar administratiu
1. Lacte administratiu. El procediment
administratiu: concepte i regulació. Idea
general de la seva iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Recursos administratius.

2. Administració local: entitats que
comprèn i regulació actual. El municipi: elements, organització i competències.
3. El procediment administratiu local. El
registre dentrada i sortida de documents.
Requisits en la presentació de documents.
Comunicacions i notificacions.
4. Drets i deures dels funcionaris públics
locals. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat Social.
5. Les formes de lactivitat administrativa.
Intervenció de les corporacions locals en
lactivitat dels ciutadans. Ordenances i Reglaments locals. Procediment de concessió de
llicències. El planejament urbanístic.
6. Latenció al públic: acolliment i informació. Drets dels ciutadans a la informació:
laccés als arxius i registres. Els serveis dinformació i de reclamació administratius.
7. El llenguatge com a mitjà de comunicació. Diferència entre comunicació i informació. Tècniques de comunicació i atenció al
públic: cara a cara i telefònicament.
8. Larxiu: concepte i funcions. Classificació dels arxius. Organització dels fons documentals. Larxiu de gestió.
9. Informàtica. Els ordinadors: els seus elements i funcions. La unitat central del procés.
Dispositius dentrada i sortida. La impressió.
10. Ofimàtica: Concepte i aplicacions.
Agenda electrònica. Full de càlcul. Gràfics.
Sistemes de tractament de textos.
11. Principis de comptabilitat general.
12. Hisendes Locals: Classificació dels
ingressos. Ordenances fiscals. Ordenació de
despeses i ordenació de pagaments.
13. Els pressupostos locals.
14. Els drets i deures dels veïns en làmbit
local. Informació i participació ciutadana.
15. El Municipi de Premià de Mar. Característiques físiques, socio-econòmiques i
demogràfiques.
16. Organització i funcionament de lAjuntament de Premià de Mar. El seu Reglament orgànic.
BASES REGULADORES DE LA SELECCIÓ PER A PROVEIR
AMB CARÀCTER INTERÍ PLACES VACANTS DE
SUBALTERN

1. Objecte de les bases
Lobjecte de les presents Bases es regular
la convocatòria pública mitjançant concurs
per proveir, amb caràcter interí, places
vacants de subaltern que es puguin produir
durant un període de dos anys, a comptar des
de laprovació de les presents bases.
2. Condicions dels aspirants
Els aspirants hauran de reunir els següents
requisits:
a) Ésser ciutadà dun estat membre de la
Unió Europea.
b) Tenir 18 anys dedat o més.
c) Estar en possessió del títol de certificat
descolaritat o equivalent.
Els aspirants dEstats membres de la Unió
Europea hauran destar en possessió dalgun
dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que sestableix a la normativa
vigent en la matèria.
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d) No patir malaltia o defecte físic que
impedeixi el desenvolupament de les funcions del lloc de treball a proveir Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts,
satendran a allò que estableix larticle 38.3,
2n paràgraf de la Llei 13/1982, de 7 dabril,
dintegració social dels minusvàlids, de conformitat amb la qual les condicions personals
daptitud per a lexercici de funcions corresponents sacreditarà en el seu cas, mitjançant
dictamen vinculant lliurat pel metge titular,
que haurà de ser emès amb anterioritat a linici de les proves selectives.
e) No haver estat inhabilitat per sentència
ferma per a lexercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
Tots aquests requisits shauran de posseir
en el moment dacabar el termini de presentació dinstàncies.
3. Presentació dinstàncies
Els que desitgin prendre part a les proves
selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant
instància que es presentarà en el Registre
General daquesta Corporació, en document
normalitzat, en el termini de vint dies naturals a partir del següent al de lAnunci de la
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les instàncies també podran presentar-se
en la forma autoritzada per larticle 38, c) de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú (en
endavant LRJ-PAC).
A la sol·licitud els aspirants faran constar:
1. Que reuneixen totes i cadascuna de les
condicions exigides per a ser admesos.
2. Que acompanyen els justificants acreditatius dels mèrits que sal·leguin a efectes de
la seva valoració. Aquests documents hauran
de ser necessàriament, documents originals o
fotocòpies compulsades, sense que el Tribunal qualificador en pugui valorar daltres que
no siguin aportats abans del moment de finalitzar el període de presentació dinstàncies.
4. Admissió dels aspirants
Un cop expirat el termini de presentació
dinstàncies lAlcaldia dictarà resolució, en el
termini màxim dun mes, declarant aprovada
la llista dadmesos i exclosos. En aquesta
resolució sindicarà el lloc on es troben exposades al públic la llista certificada completa
dels aspirants admesos i exclosos, amb assenyalament del termini que, dacord amb larticle 71 de la LRJ-PAC es dóna als aspirants
exclosos per a subsanar les deficiències, així
com el lloc, data i hora dinici del procediment selectiu, que haurà de ser dins el termini màxim de dos mesos.
La publicació de lesmentada resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
serà indicativa dels terminis a lefecte de possibles impugnacions o recursos. No obstant
això, la publicació esmentada pot ser substituïda per qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que estableix la LRJ-PAC.

5. Tribunal qualificador
Es constituirà de la manera següent:
President: El de la Corporació o membre
daquesta en qui delegui.
Secretari: El de la Corporació o funcionari
daquesta en qui delegui, amb veu i sense
vot.
Vocals:
- El regidor Delegat de Recursos Humans o
membre en qui delegui
- Un representant designat per lEscola
dAdministració Pública de Catalunya.
- Un representant del personal al servei de
la Corporació nomenat a proposta dels
òrgans de representació del personal. Quan
no hi tingui la qualificació necessària per
participar com a vocal, podrà participar en
qualitat dobservador, sense vot.
- Un tècnic especialista en la matèria relacionada amb el lloc de treball a proveir,
designat per lAlcaldia.
- Un representant dels grups polítics de
loposició.
La designació dels membres dels Tribunal
inclourà la dels respectius suplents.
Tots els vocals hauran de posseir una titulació acadèmica igual o superior a lexigida
per a lingrés dels aspirants.
Els membres del Tribunal hauran dabstendres de prendren part quan concorreixin les
circumstàncies previstes en larticle 28 de la
LRJ-PAC.
La composició del Tribunal es publicarà
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de possibles recusacions dels
aspirants.
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar
sense lassistència almenys de la meitat dels
seus membres titulars o suplents, indistintament.
El Tribunal pot disposar la incorporació a
les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves,
els quals actuaran amb veu però sense vot
per debatre.
El Tribunal podrà disposar la incorporació
a les seves tasques dassessors especialistes
per a totes o algunes de les proves. Aquests
assessors es limitaran a valorar lexercici
corresponent a les seves especialitats tècniques i col·laboraran amb lòrgan de selecció
exclusivament basant-se en aquestes.
Els membres del Tribunal aliens a la Corporació meritaran les assistències a què es
refereix el Reial Decret 236/1988, de 4 de
març. Els membres del Tribunal que pertanyen a la Corporació només meritaran
assistències per les sessions que tinguin lloc
fora de la jornada habitual de treball.
6. Procediment de selecció
El sistema de selecció serà el concurs-oposició, en primer lloc sefectuarà la fase doposició i, en acabar aquesta, es durà a terme la
fase de concurs.
A) Fase doposició:
1r exercici: Els aspirants hauran dacreditar
el coneixement suficient de la llengua catalana mitjançant el certificat de nivell B de la
Junta Permanent de Català, o dalgun dels

certificats o titulacions equivalents, que
shaurà daportar en el moment de presentar
la instància.
Els aspirants que no acreditin el coneixement de la llengua catalana en la forma indicada anteriorment, hauran de realitzar una
prova de llengua catalana de caràcter obligatori i eliminatori. Aquesta prova consistirà en
un exercici de comprensió oral i un altre de
caràcter escrit equivalent al nivell B. La prova
es qualificarà com a apte o no apte.
2n exercici: Contestar un test de 40 preguntes relacionades amb els temes compresos en el temari de lannex a aquestes Bases.
Es donarà 4 respostes, de les quals només
una serà la correcta. Les respostes incorrectes
penalitzaran amb 0,25 punts. Es disposarà
dun temps d1 hora i 15 minuts.
3r exercici: Consistent en desenvolupar
per escrit un supòsit pràctic relacionat amb
les funcions pròpies de la plaça a proveir
plantejat pel Tribunal i sobre la matèria continguda en el temari annex abans esmentat.
Es disposarà dun temps màxim d1 hora.
Els exercicis seran de caràcter obligatori i
eliminatori i es qualificaran de 0 a 10 punts,
restant eliminats els aspirants que no obtinguin un mínim de 5 punts. La prova de català
es qualificarà com a apte o no apte.
B) Fase de concurs:
Consistirà en lavaluació dels mèrits sempre sobre la documentació acreditativa aportada per laspirant en el moment de presentar
la instància i es farà de conformitat amb el
següent barem:
a) Serveis prestats a lAjuntament de Premià de Mar com a subaltern, a raó d1 punt
per cada 6 mesos o fracció igual o superior a
3 mesos, fins a un màxim de 3 punts.
b) Experiència professional en lAdministració Pública com a subaltern, a raó d1
punt per any o fracció igual o superior a 6
mesos, fins a un màxim de 3 punts.
c) Experiència professional en el sector privat com a subaltern, a raó de 0,25 punts per
any o fracció igual o superior a 6 mesos, fins
a un màxim de 2 punts.
d) Cursos de formació i perfeccionament
que tinguin per objecte la formació en funcions pròpies de la plaça a proveir, fins a un
màxim de 2 punts, segons lescala següent:
- De menys de 20 hores o cursos amb
documentació justificativa on no sacrediti el
nombre dhores de durada: 0,15 punts
- De 20 a 40 hores: 0,25 punts
- De 41 a 60 hores: 0,50 punts
- Superiors a 60 hores: 1 punt
e) Es valoraran els certificats superiors al
nivell B de català de la Direcció General de
Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim d1
punt.
7. Resolució del concurs-oposició
La qualificació definitiva dels aspirants
serà la suma de la puntuació obtinguda en
cada una de les fases precedents.
8. Llista daprovats
Finalitzada la qualificació dels aspirants, el
Tribunal publicarà en el Tauler dEdictes de
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la Corporació la relació dels aprovats per
ordre de puntuació, i elevarà aquesta relació
a lAlcaldia als efectes dels possibles nomenaments interins a formalitzar en el període
dels dos anys següents al de la data daprovació daquestes bases.
9. Proposta de nomenament
Produïda una vacant duna plaça objecte
de les presents bases, que interessi proveir
per lAjuntament, es procedirà a la crida del
primer aspirant de la llista daprovats, el qual
presentarà al Departament de Recursos
Humans, dins el termini de 5 dies naturals
des que se li comuniqui la proposta per ésser
nomenat, els següents documents:
a) Declaració jurada o promesa de no
haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de lEstat, de lAdministració Autonòmica ni de lAdministració Local, i
de no estar inhabilitat per a lexercici de les
funcions públiques.
b) Declaració jurada o promesa de no trobar-se en cap causa dincompatibilitat,
segons la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
dincompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.
c) Fotocòpia del D.N.I, amb exhibició de
loriginal.
d) Títol acadèmic o testimoni notarial que
el substitueixi. Si aquests documents shaguessin estes després del dia en el qual va
finalitzar el termini dadmissió dinstàncies,
shaurà de justificar la data de finalització
dels estudis.
e) Certificat mèdic on consti que no pateix
cap malaltia o defecte físic que impedeixi el
desenvolupament de les funcions del lloc de
treball a proveir.
Laspirant que dins del termini fixat,
excepte casos de força major, no presenti la
documentació esmentada, no podrà ser
nomenat i es procedirà a la crida del següent
aspirant segons lordre de puntuació.
10. Nomenament i presa de possessió
Presentada la documentació a què es refereix la Base anterior, lAlcaldia efectuarà el
nomenament de funcionari interí que es
publicarà al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i
es notificarà a l interessat. En aquesta notificació se li indicarà la data en la qual haurà
de prendre possessió del càrrec.
11. Cessament
El funcionari interí cessarà:
a) En prendre possessió com a funcionaris
de carrera els aspirants aprovats en la convocatòria en què es van incloure les places ocupades pels interins.
b) En incorporar-se al lloc de treball els
funcionaris de carrera que estiguin en situació administrativa amb dret a la reserva dels
llocs de treball.
c) Per raons de caràcter organitzatiu que
impliquin modificació i/o suspensió de les
tasques inicialment assignades, o modificació
de la plantilla.
d) Per transcurs del període per al qual va
ser nomenat.
e) Per renuncia de linteressat.

f) Per laplicació de la sanció de suspensió
de funcions per més de tres mesos o per la
separació del servei, acreditades mitjançant
la instrucció dexpedient disciplinari conforme al procediment que conté el decret
214/1990, de 30 de juliol.
12. Règim de servei i incidències
Pel que fa a la determinació i adscripció a
llocs de treball, comeses, règim horari i de
jornada, el funcionari interí satindrà als
acords i les resolucions que adopti lAjuntament.
El Tribunal queda facultat per resoldre els
dubtes que es presentin i prendre els acords
necessaris per al bon ordre del procés selectiu, en tot allò no previst en aquestes Bases.
La convocatòria, les seves Bases i els actes
administratius derivats daquestes i de lactuació del Tribunal, podran ser impugnats
pels interessats en els casos i en la forma
establerts per la LRJ-PAC.
En allò que no sigui previst en les Bases
daquesta convocatòria, serà daplicació el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de
disposicions aplicables.
13. Recursos
Contra lacord daprovació daquestes
bases, que posa fi a la via administrativa, es
pot interposar, potestativament, recurs de
reposició, davant lòrgan que lha dictat, o bé
directament mitjançant recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
El termini per interposar el recurs de reposició és dun mes a comptar des del dia
següent al de la publicació daquest anunci
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que sen notifiqui la seva
resolució, sentendrà desestimat per silenci
administratiu, restarà oberta la via contenciosa administrativa i es podrà interposat recurs
contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a aquell en què
es notifiqui la resolució expressa del recurs
de reposició o en el termini de sis mesos a
comptar des del dia següent a aquell en què
shagi de considerar desestimat per silenci
administratiu, dacord amb allò que preveu
larticle 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LRJCA).
En el supòsit doptar per interposar directament el recurs contenciós administratiu, el
termini dinterposició serà de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la publicació daquest anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, dacord amb allò
que preveuen els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de
la LRJCA.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient
per a la defensa dels drets dels interessats.
ANNEX
TEMARI

SUBALTERN

Temari comú

1. La Constitució Espanyola de 1978: Significat, estructura i contingut. Principis generals.
2. LEstatut dAutonomia de Catalunya.
Idioma, bandera i organització territorial.
3. El Municipi. Organització municipal,
competències i funcionament.
Temari específic
1. El Municipi: organització i competències. Organització i funcionament de lAjuntament de Premià de Mar.
2. Els funcionaris públics locals. Drets i
Deures. Règim disciplinari.
3. Funcions i actituds del professional que
atén el públic. Predisposició, aspecte personal·latenció al públic. Fases: acollida, escolta, resolució i comiat. Concepte i tipus de
públic.
4. Aparells elèctrics: trets bàsics de funcionalment. Eines i mesures per treballar amb
instal·lacions delectricitat.
5. Il·luminació: tipus i característiques.
Il·luminació dinteriors i dexteriors. Conduccions delectricitat: tipus, característiques i
protecció de les mateixes.
6. La perillositat de lelectricitat. La generació del corrent elèctric. Tipus de corrents
elèctrics. Conductivitat. Circuits elèctrics:
conceptes bàsics.
7. Eines i instruments de mesura utilitzats
en instal·lacions daigua i gas.
8. Unions. Soldadures en diferents materials. Unions roscades.
Premià de Mar, 15 de juliol de 2004.
LAlcalde, Jaume Batlle Garriga.
022004015962
A

Premià de Mar
Serveis Econòmics
ANUNCI
De conformitat amb el que disposa larticle 76 del Reglament del personal al servei
de les entitats locals de Catalunya, es fa
pública les Bases aprovades per la Junta de
Govern Local en sessió de data 30-06-04,
reguladores de la selecció per a proveir amb
caràcter interí una plaça de tècnic de cultura
i equipaments.
BASES REGULADORES DE LA SELECCIÓ PER A PROVEIR
INTERINAMENT UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA,
TÈCNIC CULTURA I EQUIPAMENTS MITJANÇANT
CONCURS-OPOSICIÓ
1. Objecte de les bases
Lobjecte de les presents Bases es regular
la convocatòria pública mitjançant concursoposició per proveir interinament una plaça
de lescala dadministració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials,
tècnic especialista, tècnic cultura i equipament, grup de classificació C, de la plantilla
de funcionaris per proveir interinament.
2. Condicions dels aspirants
Els aspirants hauran de reunir els següents
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requisits:
a) Ésser ciutadà dun estat membre de la
Unió Europea.
b) Tenir 18 anys dedat o més.
c) Estar en possessió del títol de batxiller
superior, formació professional 2n grau o
equivalent.
Els aspirants dEstats membres de la Unió
Europea hauran destar en possessió dalgun
dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que sestableix a la normativa
vigent en la matèria.
d) No patir malaltia o defecte físic que
impedeixi el desenvolupament de les funcions del lloc de treball a proveir.
e) No haver estat inhabilitat per sentència
ferma per a lexercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
Tots aquests requisits shauran de posseir
en el moment dacabar el termini de presentació dinstàncies.
3. Presentació dinstàncies
Els que desitgin prendre part a les proves
selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant
instància que es presentarà en el Registre
General daquesta Corporació, en document
normalitzat, en el termini de vint dies naturals a partir del següent al de lAnunci de la
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les instàncies també podran presentar-se
en la forma autoritzada per larticle 38, c) de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú (en
endavant LRJ-PAC).
A la sol·licitud els aspirants faran constar:
1. Que reuneixen totes i cadascuna de les
condicions exigides per a ser admesos.
2. Que acompanyen els justificants acreditatius dels mèrits que sal·leguin a efectes de
la seva valoració. Aquests documents hauran
de ser necessàriament, documents originals o
fotocòpies compulsades, sense que el Tribunal qualificador en pugui valorar daltres que
no siguin aportats abans del moment de finalitzar el període de presentació dinstàncies.
4. Admissió dels aspirants
Un cop expirat el termini de presentació
dinstàncies lAlcaldia dictarà resolució, en el
termini màxim dun mes, declarant aprovada
la llista dadmesos i exclosos. En aquesta
resolució sindicarà el lloc on es troben exposades al públic la llista certificada completa
dels aspirants admesos i exclosos, amb assenyalament del termini que, dacord amb larticle 71 de la LRJ-PAC es dóna als aspirants
exclosos per a subsanar les deficiències, així
com el lloc, data i hora dinici del procediment selectiu, que haurà de ser dins el termini màxim de dos mesos.
La publicació de lesmentada resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
serà indicativa dels terminis a lefecte de possibles impugnacions o recursos. No obstant
això, la publicació esmentada pot ser substituïda per qualsevol dels sistemes de notifica-

ció o comunicació que estableix la LRJ-PAC.
5. Tribunal qualificador
Es constituirà de la manera següent:
President: El de la Corporació o membre
daquesta en qui delegui.
Secretari: El de la Corporació o funcionari
daquesta en qui delegui.
Vocals:
- Un representant designat per lEscola
dAdministració Pública de Catalunya.
- Un representant del personal al servei de
la Corporació nomenat per lAlcalde a proposta dels òrgans de representació del personal. Quan no hi tingui la qualificació
necessària per participar com a vocal, podrà
participar en qualitat dobservador, sense vot.
- Un tècnic especialista en la matèria relacionada amb el lloc de treball a proveir,
designat per lAlcaldia.
- Un representant dels grups polítics de
loposició.
La designació dels membres dels Tribunal
inclourà la dels respectius suplents.
Tots els vocals hauran de posseir una titulació acadèmica igual o superior a lexigida
per a lingrés dels aspirants.
Els membres del Tribunal hauran dabstendres de prendren part quan concorreixin les
circumstàncies previstes en larticle 28 de la
LRJ-PAC.
La composició del Tribunal es publicarà
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de possibles recusacions dels
aspirants.
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar
sense lassistència almenys de la meitat dels
seus membres titulars o suplents, indistintament.
El Tribunal pot disposar la incorporació a
les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves,
els quals actuaran amb veu però sense vot
per debatre.
Els membres del Tribunal aliens a la Corporació meritaran les assistències a què es
refereix el Reial Decret 462/2002, de 24 de
maig. Els membres del Tribunal que pertanyen a la Corporació només meritaran
assistències per les sessions que tinguin lloc
fora de la jornada habitual de treball.
6. Procediment de selecció
El sistema de selecció serà el concursoposició, en primer lloc sefectuarà la fase
doposició i, en acabar aquesta, es durà a
terme la fase de concurs.
A) Fase doposició:
1n exercici: Els aspirants hauran dacreditar el coneixement suficient de la llengua
catalana mitjançant el certificat de nivell C
de la Junta Permanent de Català, o dalgun
dels certificats o titulacions equivalents.
Els aspirants que no acreditin el coneixement de la llengua catalana en la forma indicada anteriorment, hauran de realitzar una
prova de llengua catalana de caràcter obligatori i eliminatori. Aquesta prova consistirà en
un exercici de comprensió oral i un altre de
caràcter escrit equivalent al nivell C. La
prova es qualificarà com a apte o no apte.

Per realitzar aquestes proves, el Tribunal
ha de comptar amb lassessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.
No obstant lanterior, restaran exemptes de
realitzar la prova de coneixements de català
les persones aspirants que hagin participat i
obtingut plaça en processos anteriors de
selecció de personal per accedir a lAjuntament de Premià de Mar, en què hi hagués
establerta una prova de català del mateix
nivell o superior a lexigit en la corresponent
convocatòria, o que hagin superat la prova
esmentada en altres processos selectius.
2n exercici: Consistent en desenvolupar
per escrit un supòsit pràctic relacionat amb
les funcions pròpies de la plaça a ocupar
plantejat pel Tribunal i sobre la matèria continguda en el temari annex. Es disposarà dun
temps màxim d1 hora.
3r exercici: Entrevista personal que versarà
sobre qüestions vinculades amb lexperiència
professional en el desenvolupament de funcions relacionades amb la plaça a proveir.
El segon exercici serà de caràcter obligatori i eliminatori i es qualificarà de 0 a 20
punts, restant eliminats els aspirants que no
obtinguin un mínim de 10 punts. El tercer
exercici puntuarà fins a un màxim de 2 punts
i serà obligatori però no eliminatori.
B) Fase de concurs:
Consistirà en lavaluació dels mèrits sempre sobre la documentació acreditativa aportada per laspirant en el moment de presentar
la instància i es farà de conformitat amb el
següent barem:
a) Serveis prestats a lAjuntament de Premià de Mar com a tècnic de cultura i/o
joventut, a raó d1 punt per cada 6 mesos o
fracció igual o superior a 3 mesos, fins a un
màxim de 3 punts.
b) Experiència professional en lAdministració Pública com a tècnic de cultura i/o
joventut, a raó d1 punt per any o fracció
igual o superior a 6 mesos, fins a un màxim
de 2 punts.
c) Experiència professional en el sector privat com a tècnic de cultura i/o joventut, a raó
de 0,25 punts per any o fracció igual o superior a 6 mesos, fins a un màxim d1 punt.
d) Cursos de formació i perfeccionament
que tinguin per objecte la formació en funcions pròpies de la plaça a proveir, fins a un
màxim de 2 punts, segons lescala següent:
- De menys de 20 hores o cursos amb
documentació justificativa on no sacrediti el
nombre dhores de durada: 0,15 punts.
- De 20 a 40 hores: 0,25 punts.
- De 41 a 60 hores: 0,50 punts.
- Superiors a 60 hores: 1 punt.
e) Es valoraran els certificats superiors al
nivell C de català de la Direcció General de
Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim d1
punt.
7. Resolució del concurs-oposició
La qualificació definitiva dels aspirants en
el concurs-oposició serà la suma de la puntuació obtinguda a la fase doposició i a la
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fase de concurs.
8. Llista daprovats, presentació de
documents i proposta de nomenament
Finalitzada la qualificació dels aspirants, el
Tribunal publicarà en el Tauler dEdictes de
la Corporació la relació dels aprovats per
ordre de puntuació, no poden sobrepassar
aquests el nombre de les places convocades,
i elevarà aquesta relació a lAlcaldia a efectes
de nomenament dinterinatge.
Laspirant aprovat presentarà a la Secretaria de lAjuntament, dins el termini de 20
dies naturals des que es faci pública la relació daprovats, i sense previ requeriment, els
següents documents:
a) Declaració jurada o promesa de no
haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de lEstat, de lAdministració Autonòmica ni de lAdministració Local, i
de no estar inhabilitat per a lexercici de les
funcions públiques.
b) Declaració jurada o promesa de no trobar-se en cap causa dincompatibilitat,
segons la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
dincompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.
c) Fotocòpia del D.N.I. amb exhibició de
loriginal.
d) Títol acadèmic o testimoni notarial que
el substitueixi. Si aquests documents shaguessin estès després del dia en el qual va
finalitzar el termini dadmissió dinstàncies,
shaurà de justificar la data de finalització
dels estudis.
e) Certificat mèdic on consti que no pateix
cap malaltia o defecte físic que impedeixi el
desenvolupament de les funcions del lloc de
treball a proveir.
Laspirant que dins del termini fixat,
excepte casos de força major, no presenti la
documentació esmentada, no podrà ser proposat per a formalitzar el nomenament dinterí i sanul·laran les seves actuacions, sense
perjudici de la responsabilitat en què hagi
incorregut per falsejar la sol·licitud inicial. En
aquest cas, lAlcaldia dictarà resolució de
nomenament a favor de laspirant que hagués
superat la selecció seguint lordre de puntuació obtinguda.
9. Nomenament i presa de possessió
Presentada la documentació a què es refereix la Base anterior, lAlcaldia efectuarà el
nomenament interí, que tindrà una durada
fins que el titular de la plaça es reincorpori;
es publicarà al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i es notificarà a l interessat.
Laspirant nomenat haurà de prendre possessió en el termini dun mes a partir de lendemà de la publicació del nomenament. Si
no pren possessió en aquest termini, sense
causa justificada, quedarà en la situació de
cessant, amb pèrdua de tots els drets derivats
del procés de selecció i del subsegüent
nomenament, i es procedirà dacord amb la
part final del darrer paràgraf de la Base Vuitena.
10. Règim de servei i incidències
Pel que fa a la determinació i adscripció a

llocs de treball, comeses, règim horari i de
jornada, el funcionari interí nomenat satindrà als acords i les resolucions que adopti
lEntitat.
El Tribunal queda facultat per resoldre els
dubtes que es presentin i prendre els acords
necessaris per al bon ordre del procés selectiu, en tot allò no previst en aquestes Bases.
11. Impugnacions
La convocatòria, les seves Bases i els actes
administratius derivats daquestes i de lactuació del Tribunal, podran ser impugnats
pels interessats en els casos i en la forma
establerts per la LRJ-PAC.
En allò que no sigui previst en les Bases
daquesta convocatòria, serà daplicació el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de
disposicions aplicables.
ANNEX
TEMARI TÈCNIC ESPECIALISTA, TÈCNIC CULTURA I
EQUIPAMENTS
1. Cultura i identitat. Importància de la
identitat en el desenvolupament cultural de
la comunitat.
2. La participació ciutadana en els programes culturals.
3. La Cultura dins de làmbit de lAdministració Local. Els serveis culturals. Els programes de dinamització cultural.
4. El patrimoni històric-artístic. La història
com a eina de desenvolupament cultural.
5. La intervenció i relació entre els diversos nivells de lAdministració pública en
matèria cultural. Mecanismes de relació.
6. La creació artística a làmbit local. La
promoció teatral i de les arts plàstiques. El
seu foment i diversos tipus de suport.
7. El patrimoni tradicional i folklòric de
Premià de Mar. Les festes populars. Mecanismes dintervenció administrativa en el foment
de les festes populars.
8. Els equipaments culturals. Tipologies i
interrelació amb altres equipaments comunitaris.
9. Acció cultural i acció educativa. Leducació permanent des de la perspectiva del
treball cultural. La programació estable.
10. Lassociacionisme a Catalunya, aspectes històrics i situació actual.
11. Les entitats culturals. Mecanismes de
relació entre aquestes i ladministració local.
12. La cultura des dEuropa.
13. Els Organismes Autònoms dependents
de lAjuntament de Premià de Mar: Patronat
de la Música, Emissora Municipal i Museu.
14. El marc legal del Patrimoni Artístic.
15. La dinamització del Patrimoni Cultural.
16. Possibles línies dactuació en matèria
de cultura a nivell municipal.
17. La promoció de lassocianisme cultural. Formes de participació ciutadana.
18. La gestió i conservació de centres culturals.
19. Canals formals i informals de difusió
de la cultura.
20. Competències municipals en matèria

de cultura.
21. Festes específiques del municipi de
Premià de Mar. Història i celebracions tradicionals.
22. Lactivitat cultural com a dinamitzadora de les zones deprimides dun municipi.
23. Necessitats culturals dels diferents
col·lectius que composen el municipi de Premià de Mar.
24. La lectura com a mitjà de difusió cultural. Activitats de foment de la lectura. Especial referència a la impulsió de la lectura
entre els infants.
25. Formes de col·laboració institucional
per la realització dactes culturals i difusió de
la cultura. La col·laboració amb altres òrgans
municipals per a lorganització i foment dactivitats culturals.
26. Equipaments juvenils. Tipologies. Principals equipaments juvenils especialitzats.
Interrelació amb altres equipaments comunitaris.
27. Casals de joves. Origen, evolució i
situació actual. Programes dactivitats i participació als casals de joves.
28. Equipaments juvenils i infantils estables. Dinamització i programació dactivitats.
Els equipaments infantils: escoles bressol,
ludoteques, esplais, centres oberts i casals
destiu.
29. Els centres dinformació juvenil. Animació infantil en el temps lliure: colònies,
campaments i casals destiu.
30. Animació juvenil en el temps lliure:
viatges, intercanvis, rutes, camps de treball.
Lespecificitat del turisme juvenil.
31. Conceptes teòrics sobre la joventut. La
joventut com a sector social. El procés de
socialització de la joventut. Especificitats i
diversitat de la condició juvenil.
32. Joventut i demografia. Principals
característiques de la joventut catalana
segons les estadístiques. Estructura de la
població juvenil a Catalunya i al municipi de
Premià de Mar.
Premià de Mar, 15 de juliol de 2004.
LAlcalde, Jaume Batlle Garriga.
022004015963
A

Rubí
EDICTE
COMPTE GENERAL DEL 2003
Rendit el Compte General de lAjuntament
de Rubí corresponent a lexercici 2003 integrat pel de la corporació, els organismes
autònoms i societats mercantils de capital
íntegrament propietat de lentitat, juntament
amb tots els seus justificants i el dictamen
emès per la Comissió Especial de Comptes,
resten exposats al públic a la Intervenció de
lAjuntament per un termini de 15 dies
hàbils.
Durant aquest termini i vuit dies més, es
podran formular les objeccions i observacions que es considerin oportunes.
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Rubí, 27 juliol de 2004.
LAlcaldessa, Carme Garcia Lores.
022004015864
A

els interessats dels quals signora el lloc de
notificació o per al cas que, intentada la notificació, no es pugui practicar.
Sabadell, 26 de juliol de 2004.
El Tinent dAlcalde de lÀrea de Planificació Urbana, Habitatge i Medi Ambient (signatura il·legible).
022004015877
A

Sabadell
ANUNCI
Expedient: SCM-R17.
Emplaçament: Vapor de Cal Brujas - Arrahona, Camí de Cal Sec - Camí de Polinyà.
La Junta de Govern Local en sessió de 23
de juliol de 2003 va adoptar, entre daltres,
els següents acords:
Segon. - Aprovar inicialment lescriptura
de reparcel·lació voluntària de la Unitat
dActuació núm. R-17 Vapor de Cal Brujas Arrahona, (Camí de Cal Sec - Camí de
Polinyà), formulada per Risoad S.L., Naus
Industrials del Vallès, S.A., Habitatges Municipals de Sabadell, S.A., i el tinent dalcalde
de làrea de planificació urbana, habitatge i
medi ambient en representació de lAjuntament de Sabadell, atorgada davant del notari
de Barcelona atorgada davant del notari de
Sabadell Sr. Enric Ruiz de Bustillo, el dia 14
de juliol de 2004, amb número 3.214 del seu
protocol.
Tercer. - Requerir als sol·licitants, Risoad,
S.L., i Naus Industrials del Vallès, S.A., per tal
que en el termini màxim de tres mesos la
següent documentació i sempre abans de la
seva aprovació definitiva, aportin a lexpedient la següent documentació:
a) Cal aportar un plànol topogràfic de
làmbit, signat pel topògraf i Visat pel Col·legi
Professional corresponent.
b) Cal aportar laval corresponent al saldo
del compte de liquidació provisional de la
finca resultant 2, adjudicada a Naus Industrials del Vallès, S.A., per import total de
367.239,69 EUR.
c) Cal aportar loriginal del certificat de
domini i càrregues.
Quart. - Sotmetre a informació pública la
proposta de reparcel·lació durant un termini
de quinze dies mitjançant anunci a publicar
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en un dels
diaris de major difusió, en un dàmbit local, i
al tauler danuncis municipal, havent de notificar-ho a tots els interessats. La proposta de
reparcel·lació podrà ser examinada al C. del
Sol, núm. 1, 3a. planta.
La qual cosa es publica, tot indicant que
aquest és un acte de tràmit, no definitiu en
via administrativa, i per tant no és susceptible
de recurs.
Igualment es publica, als efectes dallò que
preveu lart. 59.4 de la Llei 30/1992, respecte

Sabadell
ANUNCI
Expedient: SCM-128.
Emplaçament: Can Gambús (Polígon B).
De conformitat amb el que disposa larticle 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, es notifica als interessats en el procediment amb domicili desconegut, que es
relacionen continuació:
1. Interessat: Cayetana Muxí Juanico o causahavents.
Càrrega: Substitució imposada a Antonio
Muxi Juanico pel seu pare Francisco Muxi
Ribatallada.
Finques gravada: Finca registral núm.
2783, forma part de la finca aportada
núm. 3.
2. Interessat: Josefa Vallhonrat i Boada o causahavents.
Càrrega: Hipoteca constituïda per Valentín
i Juan Calvó, per limport de dot i esponsalici de Josefa Vallhonrat i Boada.
Finques gravada: Finca registral núm.
1371, finca aportada núm. 5.
3. Interessat: Francisca Mauri Margenat o
causahavents.
Càrrega: Hipoteca constituïda per Valentín
Calvo Carner a favor de la seva esposa
Francisca Mauri Margenat.
Finques gravada: Finca registral núm.
1371, finca aportada núm. 5.
4. Interessat: José Argemí Lacoma, Francisca,
Irene i Margarita Argemí Lacoma i María
Torruella Argemí o causahavents.
Càrrega: Substitució imposada a Juan Aregemí Lacoma pel seu pare Juan Argemí
Calvet.
Finques gravada: Finca registral núm.
61.771, finca aportada núm. 37.
5. Propietaris: Jaime i Jorge Fontanet Plans.
Finca: Finca registral núm. 6.426, finca
aportada núm. 35.1.
Als següents interessats atès que són desconeguts:
Interessat: Néts de Felip Canalias Nicolau i
Josefa Julià Virgili o causahavents.

Càrrega: Substitució imposada a Jaime
Canalias i Julià pel seu pare Felip Canalias
Nicolau i la seva mare Josefa Julià Virgili.
Finques gravada: Finca registral núm. 425,
finca aportada núm. 4.
I igualment es publica, als efectes dallò
que preveu lart. 59.4 de la Llei 30/1992, respecte els interessats per al cas que, intentada
la notificació, no es pugui practicar.
Que la Junta de Govern Local en sessió de
data 23 de juliol de 2004 va adoptar entre
daltres els següents acords:
Primer. - Aprovar el Projecte de Compensació, presentat per la Junta de Compensació
de Compensació del Polígon B del Pla Parcial de Can Gambús de Sabadell.
Segon. - Declarar necessària la pràctica de
lafecció real al Registre de la Propietat, atès
que els costos durbanització no han estat
garantits mitjançant aval i aprovar la concentració de la responsabilitat de les finques
resultants que són adjudicades a Argambus,
S.L., en les finques resultants 2, 9, 20, 21, 22,
26.2 i 26.3, de les que són adjudicades a
Propiedades Agrupadas, S.L., en les finques
resultants 23.2, 23.3, 23.4, 24.2, 24.4, 24.7,
24.8, i 24.9.1, de les que són adjudicades a
Construcciones Inmobiliarias Plagoz, S.L., en
les finques resultants 6.2.6, 10 i 26.1, de les
que són adjudicades a Habitatges Municipals
de Sabadell, S.A., en les finques resultants 3,
12.4 i 15.1, de les que són adjudicades a
Mercedes Garriga Puig, S.A., en la finca
resultant 12.2 i de les que són adjudicades a
Promotora Vall-Suau, S.L., en la finca resultant 24.9.2.
Tercer. - Notificar els presents acords als
interessats.
Contra aquesta resolució que posa fi a la
via administrativa podeu interposar recurs
contenciós-administratiu davant dels jutjats
del contenciós-administratiu de la província
de Barcelona en el termini de 2 mesos comptadors des del dia següent al de la rebuda de
la notificació. També podeu interposar recurs
de reposició potestatiu davant del mateix
òrgan que ha dictat aquest acte, com a previ
al contenciós-administratiu, dins el termini
dun mes a comptar des del dia següent al de
la rebuda de la notificació. Tanmateix podeu
interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent.
Sabadell, 26 de juliol de 2004.
El Tinent dAlcalde de lÀrea de Planificació Urbana, Habitatge i Medi Ambient (signatura il·legible).
022004015882
A
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Sabadell
ANUNCI
Expedient: E-65.
Emplaçament: Projecte de protecció i
millores dels marges del riu Ripoll. Fase II.
Zona humida per tractament terciari.
Assumpte: Formulació de la relació de
béns i drets afectats dexpropiació.
En relació amb lexpedient expropiatori
número E-65, en data 26 de juliol de 2004, el
Tinent dAlcalde delegat de lÀrea de Planificació Urbana, Habitatge i Medi Ambient ha
dictat decret disposant:
Primer. - Posar de manifest als particulars
relacionats en lannex 2, linici de lexpedient
per a procedir a lentrada i recuperació de la
possessió del domini públic ocupat sense
autorització, en el marc de lexecució del
projecte dobra local ordinària anomenat
Projecte de protecció i millores dels marges
del Riu Ripoll. Fase II. Zona humida per tractament terciari i que es grafien en els plànols
de lexpedient.
Segon. - Sotmetre a informació pública
durant un termini de vint dies, la relació que
figura als annex 1 i 2 daquesta resolució,
dels propietaris i dels béns i drets afectats
dexpropiació a lentorn del riu Ripoll pel
projecte dobres, mitjançant anunci a publicar al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en un
dels diaris de major difusió, en un dàmbit
local, i al tauler danuncis municipal, havent

de notificar-ho a tots els interessats que figuren en les esmentades relacions. Les quals
podran ser examinades a la Unitat dInformació i Registre (C. del Sol, núm. 1, 3a. planta).
Tercer. - Disposar que els interessats hauran daportar les dades necessàries o presentar al·legacions davant la Secció de Gestió
Urbanística daquest Ajuntament, que permetin rectificar les possibles errades o omissions
en la relació dels béns i els drets afectats, o si
ho consideren oportú, oposar-se a locupació
dels béns per motius de forma o fons que han
de fonamentar adequadament. Sadverteix
que en cas que els interessats no compareguin en lexpedient sentendrà les actuacions
amb el Ministeri Fiscal.
Quart. - Sol·licitar al Registrador de la Propietat que expedeixi certificació de domini i
càrregues, així com que practiqui els assentaments necessaris per a fer constar la incoació
de lexpedient expropiatori sobre la finca,
conforme a allò previst en larticle 32 del
Reglament Hipotecari i 22 del Reial Decret
1093/1997, de 4 de juliol.
ANNEX 1
Finca 1 única
1. Situació: Indret de lhorta de Can
Català.
2. Superfície afectada: 14.347,28 m² sòl
en total, format per 3 porcions de 13.494,29
m² situada al Sud, de 613,19 m² a lEst i de
159,80 m² al Nord.

NÚMERO§

REFERENCIA§

SUPERFÍCIE§

TITULAR§

NIF#

NÚMERO§

1 P§
3 P§
4 P§
12 P§
13 P§
14§
15§
16§
17 P§
18 P§
19§
20§
21§
24 P§
25 P§
26 P§
27 P§
28 P§
29§
30 P§
31 P§
32 P§
34 P§
35 P§
36 P§
37§
38§
39§
40§
41 P§
42§
43§
44§
45§
46§
47§
48 P§
50 P§
51 P§
53 P§
55§
56 P§
57 P§
58 P§
59 P§

163§
165§
166§
177§
178§
179§
180§
181§
183§
184§
185§
186§
187§
190§
191§
192§
193§
194§
195§
196§
197§
198§
200§
201§
202§
202BIS§
203§
204§
205§
206§
207§
208§
209§
210§
212§
213§
214§
219§
222§
224§
226§
227§
228§
229§
230§

90 M2§
340 M2§
474 M2§
268 M2§
346 M2§
202 M2§
195 M2§
§
796 M2§
353 M2§
210 M2§
202 M2§
355 M2§
616 M2§
182 M2§
292 M2§
204 M2§
198 M2§
210 M2§
371 M2§
193 M2§
537 M2§
628 M2§
546 M2§
318 M2§
337 M2§
149 M2§
317 M2§
314 M2§
352 M2§
450 M2§
459 M2§
209 M2§
235 M2§
201 M2§
328 M2§
1.324 M2§
464 M2§
340 M2§
244 M2§
191 M2§
341 M2§
180 M2§
245 M2§
188 M2§

MARÍA PILAR NAVARRETE LOZANO§
ABDELKADER MADI§
EMILIO DE DOMINGO GÓMEZ§
DESCONEGUT§
DESCONEGUT§
MARÍA MATEO MARTÍNEZ§
ANTONIA SALINAS MATEO§
DESCONEGUT§
MARÍ LUQUE LOZANO§
MIGUEL MONTENEGRO LUQUE§
FLORENCIO MONTENEGRO LUQUE§
JOSÉ HOYOS BLÁZQUEZ§
JUAN PAGAN LLEPES§
EMILIA RODRÍGUEZ GÓMEZ§
FRANCISCO MOLINA AROCA§
DOMINGO MOLINA AROCA§
ANTONIO ARÁNEGA MARTÍNEZ§
PEDRO ARÁNEGA MARTÍNEZ§
ANTONIO GARCÍA GARCÍA§
FRANCISCO MOYANO RAYA§
DESCONEGUT§
SANTIAGO MATEO JIMÉNEZ§
JOSÉ RUANO MENGÍBAR§
FRANCISCO CAÑADAS ZAMORA§
FORTUNATO GARRIDO MARTÍNEZ§
AHMIIDA EL MADI§
MANUEL MATEO GARRIDO§
DESCONEGUT§
DESCONEGUT§
DESCONEGUT§
ANTONIO MOLINA VALERO§
CRISTÓBAL CANO TOVAR§
JUAN GINER GEA§
CRISTÓBAL CAMENFORTE DOMENE§
FRANCISCO HERRERA ZAMORA§
JOSÉ GASTÓN GARCÍA§
FRANCISCO PALMA MARCHAL§
JOSÉ REINOSO AGUILERA§
SAMUEL GARCÍA SORIANO§
DOMINGO AMADOR MONTBLANC§
MANUEL PEREA LUQUE§
MANUEL LÓPEZ PÉREZ§
ANTONIO MUÑOZ CORTÉS§
ENRIQUE JIMÉNEZ JIMÉNEZ§
FRANCISCO MARCHAL LÓPEZ§

27156301-V#
E-01393423#
39000729-C#

ANNEX 2#
RELACIÓ DHORTELANS EN LLERA PÚBLICA#

La qual cosa es publica, tot indicant que
aquest és un acte de tràmit, no definitiu en
via administrativa, contra el qual es pot presentar escrit dal·legacions per a la seva con-

#
#
#

27107474-L#
39025028-P#
#

#

39030407-M#
25286128#
38938763-Q#
#
08732965-A#
38993972-W#
38993843-B#
38516195-G#
38005213-J#
74956707-Y#
25289089-Z#
24059753#
49255381-Y#
23628960-W#
27107403-F#
X/438445W#
#

#
#
#

#

24044932-L#
31979335-C#
27107217-S#
75198192-Z#
26416754#
37701496-B#
25213231-X#
26168897-A#
#
25271648#
25248224-C#
30398054-R#
75596527-N#
29943377-E#

1 P§
2§
3 P§
4 P§
5§
6§
7§
8§
9§
10§
11§
12 P§
13 P§
17 P§
18 P§
22§
23§
24 P§
25 P§
26 P§
27 P§
28 P§
30 P§
31 P§
32 P§
33§
34§
35 P§
36 P§
41 P§
48 P§
49§
50 P§
51 P§
52§
53 P§
54§
55§
56 P§
57 P§
58 P§
59 P§

REFERENCIA§

3. Dades urbanístiques: Sòl no urbanitzable.
14.347,28 m² sistema general de cursos de
rius (clau D.6).
4. Núm. parcel·lari: Parcialment
21032008, 21032012, 21032013 i
21032014.
5. Referència cadastral: Parcialment
5033008 DG2053D, 5033012 DG2053D,
5033013 DG2053D i 5033014 DG2053D.
6. Propietaris: Leonor Martí Sala, NIF
37.199.305-W, (28,5714%).
Antonio Barata Martí, NIF 46.118.979-T,
(14,2857%).
Javier Barata Martí, NIF 46.118.984-M,
(14,2857%).
Carles Barata Martí, NIF 46.121.244-B,
(14,2857%).
Nora Barata Martí, NIF 46.228.991-A,
(14,2857%).
Maria Barata Martí, NIF 46.570.685-D,
(14,2857%).
7. Dades registrals: Consta inscrita en el
Registre de la Propietat núm. 3 de Sabadell,
al Tom 3.567, Llibre 22 Sabadell 4, Foli 115,
Finca núm. 1.522.
8. Edificacions: No en té.
9. Ocupants: Les porcions de terreny afectades estan ocupades per horts segons el quadre següent, els indicats amb P estan parcialment també sobre llera pública, dacord amb
la relació annex 2.

163§
164§
165§
166§
167§
168§
172§
173§
174§
175§
176§
177§
178§
183§
184§
188§
189§
190§
191§
192§
193§
194§
196§
197§
198§
199§
200§
201§
202§
206§
214§
215§
219§
222§
223§
224§
225§
226§
227§
228§
229§
230§

sideració en la resolució definitiva conforme
a lart. 19 de la Llei dExpropiació Forçosa, i
per tant no és susceptible de recurs.
Igualment es publica, als efectes dallò que

SUPERFÍCIE§

§
293 M2§
§
§
134 M2§
235 M2§
288 M2§
145 M2§
150 M2§
179 M2§
140 M2§
§
§
§
§
231 M2§
436 M2§
§
§
§
§
§
§
§
§
216 M2§
628 M2§
§
§
§
§
235 M2§
§
§
329 M2§
§
115 M2§
191 M2§
§
§
§
§

TITULAR§

NIF#

MARÍA PILAR NAVARRETE LOZANO§
SAIDA ZAIDI§
ABDELKADER MADI§
EMILIO DE DOMINGO GÓMEZ§
DIEGO HERERRA CINTAS§
SERAFÍN ZAFRA ESCUDERO§
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ CHECA§
ANTONIO MEDINA SÁNCHEZ§
JUAN SOLÀ LÓPEZ§
ANTONIO MONTOYA NEIRA§
ANTONIO MONTOYA§
DESCONEGUT§
DESCONEGUT§
MARÍ LUQUE LOZANO§
MIGUEL MONTENEGRO LUQUE§
JOAQUÍN LÓPEZ MARTÍNEZ§
ÁNGEL ARENAS OLID§
EMILIA RODRÍGUEZ GÓMEZ§
FRANCISCO MOLINA AROCA§
DOMINGO MOLINA AROCA§
ANTONIO ARÁNEGA MARTÍNEZ§
PEDRO ARÁNEGA MARTÍNEZ§
FRANCISCO MOYANO RAYA§
DESCONEGUT§
SANTIAGO MATEO JIMÉNEZ§
ANTONIO MUÑOZ CORTÉS§
JOSÉ RUANO MENGÍBAR§
FRANCISCO CAÑADAS ZAMORA§
FORTUNATO GARRIDO MARTÍNEZ§
DESCONEGUT§
FRANCISCO PALMA MARCHAL§
JOSÉ HERNÁNDEZ ABELLÁN§
JOSÉ REINOSO AGUILERA§
SAMUEL GARCÍA SORIANO§
JOSÉ AMADOR SEREÑO§
DOMINGO AMADOR MONTBLANC§
MANUEL MONTILLA SÁNCHEZ§
MANUEL PEREA LUQUE§
MANUEL LÓPEZ PÉREZ§
ANTONIO MUÑOZ CORTÉS§
ENRIQUE JIMÉNEZ JIMÉNEZ§
FRANCISCO MARCHAL LÓPEZ§

27156301-V#
X-1465337/F#
E-01393423#
39000729-C#
39015764-J#
38983227-K#
#

#
#

39008933-J#
38970816-F#

#

#
#

#

39030407-M#
38925834-J#
38983488-Y#
08732965-A#
38993972-W#
38993843-B#
38516195-G#
38005213-J#
25289089-Z#

#

24059753#
30098054-R#
49255381-Y#
23628960-W#
27107403-F#

#

25213231-X#
38927635-C#
26168897-A#
40584094-L#
#
38984762-S#
25271648#
25248224-C#
30398054-R#
75596527-N#
29943377-E#

preveu lart. 59.4 de la Llei 30/1992, respecte
dels titulars dels quals signora el lloc de notificació, o per al cas que intentada la notificació, aquesta no shagués pogut practicar.
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Sabadell, 28 de juliol de 2004.
El Tinent dAlcalde de lÀrea de Planificació Urbana, Habitatge i Medi Ambient (signatura il·legible).
022004015988
A

Sallent
EDICTE
La Junta de Govern Local de data 13 de
juliol del 2004, va adoptar lacord de retornar la fiança definitiva constituïda per lempresa Icman, S.L., davant aquest Ajuntament,
per import de 21.670,26 EUR (3.605.628
pts.), com a garantia de la correcta execució
de les obres dArranjament dels carrers del
casc antic de Sallent, 8ª fase.
Lesmentada devolució es fa pública per
un termini de trenta dies, a comptar des de
lendemà de la publicació del present Edicte
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a fi i
efecte de la corresponent presentació de
reclamacions per part de tots els qui considerin tenir algun dret exigible a ladjudicació,
per raó de lobra garantida.
Si passat aquest període dinformació no
sha produït cap reclamació, lesmentada
devolució es farà efectiva.
Sallent, 22 de juliol del 2004.
LAlcaldessa, Mirella Cortès i Gès.
022004015856
A

- silenci que es produeix pel transcurs dun
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que shagi notificat la seva
resolució - el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de lendemà del dia en
què el referit recurs de reposició sentengui
desestimat.
Sant Antoni de Vilamajor, 27 de juliol de
2004.
LAlcalde accidental, Josep Ginesta Serrano.
022004015863
A

Sant Celoni
EDICTE
Edicte de lAjuntament de Sant Celoni
sobre aprovació de pla de millora urbana.
Es fa públic que el Ple de lAjuntament en
sessió del dia 29 de juliol de 2004 va aprovar
inicialment el pla de millora urbana en làmbit comprès entre la Carretera C-35, el ferrocarril i els carrers Olzinelles i Indústria. El
referit pla de millora juntament amb lexpedient de la seva raó, romandran exposats al
públic a lÀrea dEntorn municipal (c/ Bruc,
26) pel termini dun mes, durant el qual
període es podran formular les reclamacions
i al·legacions que sestimin adients.
Sant Celoni, 30 de juliol de 2004.
LAlcalde (signatura il·legible).
022004016183
A

Sant Antoni de Vilamajor
ANUNCI
Transcorregut el termini dexposició pública que preveu larticle 219.2 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i no
havent-se registrat cap suggeriment o reclamació contra lacord daprovació inicial del
projecte Portada daigua per labastament a
Can Miret, redactat pel Sr. Jesús crespo
Anton, amb un pressupost de 267.155,83
EUR, cal considerar aprovat definitivament
lesmentat projecte, en compliment de lacord de la Junta de Govern Local sessió del
dia 20 de maig de 2004.
Contra aquest acord, que és definitiu en
via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant
lòrgan que lha dictada, en el termini dun
mes a comptar des del dia següent de la
publicació.
Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquest acord, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la publicació.
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu

Sant Celoni
EDICTE
Edicte de lAjuntament de Sant Celoni
sobre aprovació de modificació puntual del
pla general.
Es fa públic que el Ple de lAjuntament en
sessió del dia 29 de juliol de 2004 va aprovar
inicialment la modificació puntual de la revisió del pla general municipal dordenació en
làmbit comprès entre la Carretera C-35, el
carrer Comerç, el carrer Olzinelles i el carrer
Indústria i el conveni urbanístic que la proposa. La referida modificació juntament amb
lexpedient de la seva raó, romandran exposats al públic a lÀrea dEntorn municipal (c/
Bruc, 26) pel termini dun mes, durant el qual
període es podran formular les reclamacions
i al·legacions que sestimin adients.
Sant Celoni, 30 de juliol de 2004.
LAlcalde (signatura il·legible).
022004016185
A

Sant Esteve Sesrovires
EDICTE
Havent finalitzat el termini dexposició
pública de laprovació inicial de la modificació de lOrdenança Municipal sobre Estacionament Regulat, la qual va ser publicada al
Diari El Periódico de Catalunya de data
28.05.2004, al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNC I A de Barcelona núm. 131 de data
01.06.2004 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4148 de data
07.06.2004, sense que es presentessin reclamacions, a tenor de lacord de la Corporació
Municipal en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 6 de maig de 2004, resta aprovada
de forma definitiva lesmentada modificació.
Aquest acord que posa fi a la via administrativa podrà ser recorregut potestativament
en reposició davant de lòrgan que lha dictat. El termini per interposar el recurs de
reposició serà dun mes, comptat des de la
data de publicació íntegra del present edicte
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona (BOP). En el supòsit de que sinterposi
recurs de reposició, no es podrà interposar
recurs contenciós administratiu fins que
aquell no sigui resolt expressament o shagi
produït la seva desestimació per silenci.
Si transcorregut un mes des de la interposició del recurs no sha rebut resolució expressa sobre el mateix, aquest es tindrà per desestimat, podent interposar-se recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 6 mesos a
comptar des del següent dia hàbil a aquell en
què lòrgan hauria dhaver resolt el dit recurs.
En el cas de resolució expressa desestimatòria del recurs, el termini per interposar el
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya serà de dos
mesos.
No obstant, es pot interposar directament
per part dels interessats, sense necessitat dinterposar prèviament el recurs de reposició
potestatiu, el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des
del següent dia hàbil a la data de la publicació del present edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona (BOP).
Tot això sense perjudici de que podeu
interposar qualsevol altre recurs, si ho considereu convenient.
Sant Esteve Sesrovires, 14 de juliol de
2004.
El Secretari, Ricard Rosich i Palet.
022004015840
A
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Sant Esteve Sesrovires
EDICTE
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol de 2004,
adoptà, entre daltres, per unanimitat dels
membres assistents, el següent acord:
Primer. - Aprovar inicialment lEstudi de
Detall de les fileres números 5, 7, 8 i 9 - Clau
6 -del Pla Parcial Masia Bach, presentat pel
Sr. José Granell Guillamón en representació
de Terrenys Beguda Alta, SL.
Segon. - Sotmetre a informació pública
lexpedient daprovació inicial mitjançant la
publicació daquest acord al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, al Diari El
Punt i al Tauler danuncis de lAjuntament,
durant el termini dun mes, als efectes de presentacions dal·legacions, a partir de lendemà de la darrera publicació.
Tercer. - Manifestar a Terrenys Beguda
Alta, SL., que una vegada conclòs el període
dinformació pública, haurà de presentar text
refós, redactat per tècnic competent, en el
que sincorpori tota la documentació recollida a linforme de lArquitecte Municipal;
informe que es troba transcrit literalment a la
part expositiva del present acord.
Contra aquest acord podeu presentar les
al·legacions o reclamacions que creieu oportunes, així com consultar lexpedient, en un
termini dun mes a comptar des de lendemà
de la publicació del present Edicte al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler danuncis de la Corporació i/o al Diari El
Punt.
Sant Esteve Sesrovires, 26 de juliol de
2004.
El Secretari, Ricard Rosich i Palet.
022004015892
A

Sant Joan Despí
Gestió Tributària
ANUNCI
La Junta de Govern, en sessió celebrada el
19 de juliol de 2004, ha acordat aprovar provisionalment lexpedient de modificació de
les tarifes de lAnnex 2 Preu Públic per la
Prestació de Serveis i la Realització dActivitats a les Instal·lacions Esportives Municipals,
de lOrdenança Fiscal 21/2004 reguladora
dels Preus Públics, que tal com queden
redactades regiran a partir de la publicació
de lacord daprovació definitiva fins que sacordi la seva modificació o derogació expresses.
De conformitat amb allò que disposen larticle 49.b) de la Llei 7/85, de 2 dabril, Reguladora de les Bases de règim Local, larticle
17 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març, Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i larticle 162.2 de la Llei 8/87, de 15

dabril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i el text de les
tarifes aprovades restaran exposats al públic,
en les dependències municipals, durant el
termini de trenta dies, comptadors des de
lendemà de la publicació del present Anunci
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per tal que
els interessats puguin examinar lexpedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes.
Cas de no produir-se reclamacions, publicar al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA lacord
elevat a definitiu i el text íntegre de les tarifes
aprovades, sense necessitat dacord exprés,
les quals entraran en vigor lendemà de la
seva publicació i regiran mentre no sacordi
la seva modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 23 de juliol de 2004.
LAlcalde p.d., Antonio Poveda Zapata.
022004015894
A

Sant Just Desvern
EDICTE
Edicte de notificació de resolucions desestimatòries per infraccions de la Llei sobre
Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i
Seguretat Viària, i del seu Reglament.
De conformitat amb el que es disposa en
els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, es fa pública la notificació
de Resolucions Desestimatòries dal·legacions contra presumpta infracció de la Llei de
Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària i del seu Reglament, recaigudes
en els expedients daplicació de sancions
dictades per la Regidoria de Serveis Generals
daquest Ajuntament, a les persones i societats que es relacionen a continuació, ja que
malgrat que sha intentat el lliurament de la
notificació a lúltim domicili conegut no sha
pogut dur a terme.
Nom, Sergi Tarrida Cotti; adreça, Av. Indústria, 64, 4t 2a, Sant Just Desvern; exp.,
MUL 2003 3382; import, 36,06 EUR.
Nom, Angela Hernández Pérez; adreça, Ctra.
Vella, 37, ent. 3, Montcada i Reixach;
exp., MUL 2004 84; import, 30,05 EUR
Nom, Pol Batlle Aymami; adreça, C/ Bonavista, 49-53, 1r 4a, Sant Just Desvern; exp.,
MUL 2004 550; import, 60,10 EUR
Recursos: Contra aquesta resolució, que es
definitiva en via administrativa, es podrà
interposar recurs de reposició davant lòrgan
que lha dictada, en el termini dun mes, a
comptar des del dia següent a la recepció
daquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, o alternativament, si el seu domicili es troba en una
altra província, davant els Jutjats contenciós
administratius amb competència territorial en
la província de la localitat de seu domicili,

en el termini de dos mesos, a comptar des de
lendemà de la recepció de la notificació de
desestimació, quan aquesta sigui formulada
de forma expressa, o, en el termini de sis
mesos, a comptar de lendemà del dia en que
el referit recurs de reposició shagi dentendre
desestimat de forma presumpta.
No obstant això, podrà interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient.
Pagament de la sanció: Podrà fer efectiu el
pagament de la sanció dins els 15 dies hàbils
següents a la recepció daquesta notificació.
Lloc i formes de pagament: El pagament es
podrà efectuar en efectiu o mitjançant xec
bancari a qualsevol de les oficines de lOrganisme de Gestió Tributària a la província de
Barcelona. A aquests efectes sinforma que
loficina més propera al seu domicili és a la
Plaça Verdaguer núms. 4 i 5, baixos, de Sant
Just Desvern. Així mateix, si vostè vol pagar
aquesta multa per mitjà de les entitats bancàries col·laboradores de lesmentat Organisme, podrà sol·licitar el document de pagament pels següents mitjans: Telefònicament a
la Unitat de Multes de lORGT, ubicada al
carrer Mejia Lequerica 1 de Barcelona, telèfon 93.402.28.65. Per correu electrònic a la
següent adreça: orgt.multes@diba.es. Transcorregut el termini de pagament sense haver
efectuat lingrés, siniciarà el període executiu i lexacció del deute sefectuarà pel procediment de constrenyiment. Si interposa recurs
de reposició, el termini de pagament sampliarà fins els 15 dies hàbils següents a la
notificació de la resolució de lesmentat
recurs.
Sant Just Desvern, 19 de juliol de 2004.
LAlcalde, Josep Perpinyà i Palau.
022004015922
A

Sant Just Desvern
EDICTE
Edicte de notificació anul·lació denúncia
per infraccions de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària,
i del seu Reglament.
De conformitat amb el que es disposa en
els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, es fa pública la notificació
danul·lació denúncia contra infracció de la
Llei de Trànsit, circulació de vehicles a motor
i seguretat viària i del seu Reglament, recaiguda en lexpedient daplicació de sancions
dictades per la Regidoria de Serveis Generals
daquest Ajuntament, a la persona que es
relaciona a continuació, ja que malgrat que
sha intentat el lliurament de la notificació a
lúltim domicili conegut no sha pogut dur a
terme.
Nom, José Elias Vilagut; adreça, C/ Sant Salvador, 45, 3r 2a, Sant Cugat del Vallés;
exp., MUL 2004 860.
Recursos: Contra aquesta resolució, que es
definitiva en via administrativa, es podrà

BUTLLETÍ OFICIAL

Núm. 187 / Pàg. 72

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

5 / 8 / 2004

Administració Local

interposar recurs de reposició davant lòrgan
que lha dictada, en el termini dun mes, a
comptar des del dia següent a la recepció
daquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, o alternativament, si el seu domicili es troba en una
altra província, davant els Jutjats contenciós
administratius amb competència territorial en
la província de la localitat de seu domicili,
en el termini de dos mesos, a comptar des de
lendemà de la recepció de la notificació de
desestimació, quan aquesta sigui formulada
de forma expressa, o, en el termini de sis
mesos, a comptar de lendemà del dia en que
el referit recurs de reposició shagi dentendre
desestimat de forma presumpta.
Sant Just Desvern, 22 de juliol de 2004.
LAlcalde, Josep Perpinyà i Palau.
022004015924
A

Sant Just Desvern
EDICTE
Edicte de notificació de no admetre a tràmit escrit dal·legacions per infraccions de la
Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de
Motor i Seguretat Viària, i del seu Reglament.
De conformitat amb el que es disposa en
els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, es fa pública la notificació
de no admetre a tràmit escrit dal·legacions
contra infracció de la Llei de Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària i del
seu Reglament, recaiguda en lexpedient daplicació de sancions dictades per la Regidoria de Serveis Generals daquest Ajuntament,
a la persona que es relaciona a continuació,
ja que malgrat que sha intentat el lliurament
de la notificació a lúltim domicili conegut
no sha pogut dur a terme.
Nom, Núria Bargalló Salvat; adreça, C/ Creu,
23. 1a, Sant Just Desvern; exp., MUL 2003
4558.
Recursos: Contra aquesta resolució, que es
definitiva en via administrativa, es podrà
interposar recurs de reposició davant lòrgan
que lha dictada, en el termini dun mes, a
comptar des del dia següent a la recepció
daquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, o alternativament, si el seu domicili es troba en una
altra província, davant els Jutjats contenciós
administratius amb competència territorial en
la província de la localitat de seu domicili,
en el termini de dos mesos, a comptar des de
lendemà de la recepció de la notificació de
desestimació, quan aquesta sigui formulada
de forma expressa, o, en el termini de sis

mesos, a comptar de lendemà del dia en que
el referit recurs de reposició shagi dentendre
desestimat de forma presumpta.
No obstant això, podrà interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient.
Pagament de la sanció: Podrà fer efectiu el
pagament de la sanció dins els 15 dies hàbils
següents a la recepció daquesta notificació.
Lloc i formes de pagament: El pagament es
podrà efectuar en efectiu o mitjançant xec
bancari a qualsevol de les oficines de lOrganisme de Gestió Tributària a la província de
Barcelona. A aquests efectes sinforma que
loficina més propera al seu domicili és a la
Plaça Verdaguer núms. 4 i 5, baixos, de Sant
Just Desvern. Així mateix, si vostè vol pagar
aquesta multa per mitjà de les entitats bancàries col·laboradores de lesmentat Organisme, podrà sol·licitar el document de pagament pels següents mitjans: Telefònicament a
la Unitat de Multes de lORGT, ubicada al
carrer Mejia Lequerica 1 de Barcelona, telèfon 93.402.28.65. Per correu electrònic a la
següent adreça: orgt.multes@diba.es. Transcorregut el termini de pagament sense haver
efectuat lingrés, siniciarà el període executiu i lexacció del deute sefectuarà pel procediment de constrenyiment. Si interposa recurs
de reposició, el termini de pagament sampliarà fins els 15 dies hàbils següents a la
notificació de la resolució de lesmentat
recurs.
Sant Just Desvern, 22 de juliol de 2004.
LAlcalde, Josep Perpinyà i Palau.
022004015925
A

Sant Just Desvern
EDICTE
Edicte de notificació de desestimació de
recurs de reposició en relació a sanció per
infraccions de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, i
del seu Reglament.
De conformitat amb el que es disposa en
els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, es fa pública la notificació
de desestimació del recurs de reposició interposat per les persones que ha continuació es
detallen, ja que malgrat que sha intentat el
lliurament de la notificació a lúltim domicili
conegut no sha pogut dur a terme.
Nom, Juan Carlos Castillo Moreno; adreça,
C/ Daora, 8, esc. 2, 3r 2a, Sant Feliu de
Llobregat; exp., MUL 2003 3227.
Nom, Elisa Carmen Martínez Ruiz; adreça, C/
Bonavista, 112B, 1r 2a, Sant Just Desvern;
exp., MUL 2003 3497.
Recursos: Contra aquest acte, que esgota
la via administrativa, pot interposar-se recurs
contenciós administratiu, en el termini de dos
mesos a partir del dia següent al de la recepció daquesta notificació, davant els Jutjats
contenciós administratiu de la província de
Barcelona, o alternativament, si el seu domi-

cili es troba en una altra província, davant els
Jutjats contenciós administratius amb competències territorial en la província de la
localitat del seu domicili.
No obstant això, podrà interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient.
Sant Just Desvern, 21 de juliol de 2004.
LAlcalde, Josep Perpinyà i Palau.
022004015927
A

Sant Just Desvern
EDICTO
Edicto de notificación de resoluciones
desestimatorias por infracciones de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Viaria, y de su Reglamento.
De conformidad con lo que se dispone en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre, se hace pública la notificación de Resoluciones Desestimatorias de
alegaciones contra presunta infracción de la
Ley de Tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad viaria y de su Reglamento,
recaídas en los expedientes de aplicación de
sanciones dictadas por la Regidoria de Serveis Generals de este Ayuntamiento, a las
personas que se relacionan a continuación,
ya que aunque se ha intentado el envío de la
notificación en el último domicilio conocido
no se ha podido realizar.
Nombre, Alfred Rubies Guardia; dirección,
C/ América, 10, 1B Madrid; expediente,
MUL 2003 2583.
Nombre, Juan Jose Jaurrieta Iriarte; dirección,
C/ A, 49 Berriozar; expediente, MUL 2003
3793.
Recursos: Contra esta resolución, que es
definitiva en vía administrativa, se podrá
interponer recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a la recepción
de esta notificación.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición referido se podrá
interponer recurso contencioso administrativo ante el juzgado contencioso administrativo de la provincia de Barcelona, o alternativamente, si su domicilio se encuentra en otra
provincia, ante los juzgados contenciosos
administrativos con competencia territorial
en la provincia de la localidad de su domicilio, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la recepción de la notificación de desestimación, cuando esta sea formulada de forma expresa, o, en el plazo de
seis meses, a contar desde el día en que el
referido recurso de reposición se entienda
desestimado de forma presunta.
Pago de la sanción: Podrá hacer efectivo
el pago de la sanción en dentro de los 15
días hábiles siguientes a la recepción de esta
notificación.
Lugares y formas de pago: El pago se
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podrá realizar en efectivo o mediante cheque
bancario en cualquiera de las oficinas del
Organismo de Gestión Tributaria en la provincia de Barcelona. Así mismo, si usted
quiere pagar esta multa por medio de entidades bancarias colaboradoras del mencionado
Organismo, podrá solicitar el documento de
pago por los siguientes medios: Telefónicamente a la Unidad de Multas de la ORGT,

ubicada en la calle Mejia Lequeria, 1, de Barcelona, teléfono 93 402.28.65. Por correo
electrónico a la siguiente dirección: orgt.multes@diba.es. Transcurrido el plazo del pago
sin haber efectuado el ingreso, se iniciará el
periodo ejecutivo y la exacción de la deuda
se efectuará por el procedimiento de constreñimiento. Si interpone recurso de reposición, el plazo de pago se ampliará hasta los

15 días hábiles siguientes a la notificación de
la resolución de la notificación de la resolución del mismo recurso.
Sant Just Desvern, 21 de Julio de 2004.
El Alcalde, Josep Perpinyà i Palau.

Sant Martí de Tous

part daquests vials que queden fora de làmbit del planejament a executar).
En conseqüència, i dacord amb els informes de larquitecte municipal i del SecretariInterventor que es troben a lexpedient, i dacord amb el que disposa la legislació reguladora de les hisendes locals, el Ple de lAjuntament adopta, amb el vot favorable del Sr.
Francesc Xavier Solé i Compte, Sra. Montserrat Prat i Moltó, Sr. Martí Vidal i Mas, Sr.
Joan Pagés i Puig, Sra. Maria Claramunt i
Boladeras i Sr. Ivan Junyent i Capdevila i
labstenció del Sr. Martí Guberna i Carulla,
Sr. Jorge Gamero Parra i Sr. Josep Mª. Asens i
Serres, el següent acord:
1r. Imposar contribucions especials com a
conseqüència de les obres durbanització de
la unitat dactuació C/ La Pau, 6ª. fase, pel
que fa a part dels vials que queden fora de
làmbit de la unitat dactuació a executar, (a
saber, el C/ Escoles i la Travessia Sant
Valentí, els quals estan grafiats en el corresponent plànol de lactualització del pressupost del projecte durbanització) lestabliment i exigència de les quals es legitima per
laugment de valor dels immobles de làrea
beneficiada.
2n. Ordenar el tribut concret per a la
determinació dels seus elements necessaris
en la forma següent:

a) El cost total de l obra ascendeix a
243.534,24 EUR (la qual és finançada mitjançant quotes urbanístiques per import de
222.342,90 EUR).
Aleshores, la quantitat restant, que és el
cost que lentitat local suporta (i sobre la qual
gira lexpedient de contribucions especials)
ascendeix a 21.191,34 EUR, que està integrat
pels costos durbanització de la Travessia
Sant Valentí (10.616,86 EUR) i els del C/
Escoles (10.574,48 EUR).
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els
beneficiaris en 19.072,20 EUR, equivalent al
90% del cost que lentitat local suporta, i que
constitueix la base imposable de les contribucions especials.
Aquesta quantitat té el caràcter de mera
previsió. Finalitzada lobra, si el cost real fos
major o menor que el previst, es prendrà el
real a efectes del càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes passius i girant les liquidacions definitives que procedeixin.
c) Saplica com a mòdul de repartiment
ledificabilitat, la superfície i els metres lineals de façana, en percentatges respectius del
30%, 30% i 40%.
d) Saprova la relació de subjectes passius
i de quotes individuals resultants daplicar a
la quantitat a repartir entre els beneficiaris els
mòduls referits en lapartat anterior:

EDICTE
En Pere Jofresa i Roig, Secretari de lAjuntament de Sant Martí de Tous (comarca de
lAnoia)
Certifica: Que el Ple de lAjuntament, en
la sessió núm. 5, celebrada el dia 27 de juliol
de 2004, adoptà, entre daltres, el següent
acord, que reproduït literalment, diu:
TERCER. ACORD PROVISIONAL DIMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS AMB
MOTIU DE LES OBRES DURBANITZACIÓ DE LA
UNITAT DACTUACIÓ C/ LA PAU, 6ª. FASE

Vist lexpedient realitzat per laplicació de
contribucions especials com a conseqüència
de les obres durbanització de la unitat dactuació del C/ La Pau, 6ª. fase, (aquestes obres
no són ordinàries, sinó durbanització, i es
regeixen pel que disposa la legislació
urbanística; ara bé, en el projecte durbanització de la UA C/ La Pau, 6ª. fase, sha inclòs
part duns vials que queden fora de làmbit
de la unitat dactuació a executar (a saber, el
C/ Escoles i la Travessia Sant Valentí, els
quals estan grafiats en el corresponent plànol
de lactualització del pressupost del projecte
durbanització) i lexpedient per a laplicació
de contribucions especials es refereix a la
Subjecte Passiu§

Objecte tributari§

Travessia Sant Valentí (10.616,86 EUR)§

§

Ramon Balcells Cunillera§
Francisco Tort Valls§
Ajuntament (Ateneu)§
LAjuntament pagarà el 10% restant, és a dir, 1.061,69 EUR§

C/ Sant Valentí, 2§
Travessia Sant Valentí, 4§
Travessia Sant Valentí, 2§
§

C/ Escoles (10.574,48)§

§

Urtex, S.L.§
Gaspar Vidal Pla§
LAjuntament pagarà el 10% restant, és a dir, 1.057,45 EUR.§

C/ La Pau, 9§
C/ Escoles, 18§
§

3r. Exposar lexpedient a informació pública al tauler danuncis de lAjuntament i al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA durant trenta
dies, dins dels quals els interessats podran
examinar-lo i presentar les reclamacions que
estimin oportunes. Així mateix, durant aquest
període dexposició al públic, els propietaris
o titulars afectats podran constituir-se en
Associació administrativa de contribuents.

022004015957
A

Quota 30%
edificabilitat/EUR§

Quota 30% m2
Quota 40% m. Total quotes
superfície/EUR§ lineals façana/EUR§
/EUR#

§

§

990,41§
1.082,59§
793,55§
§

§

§
1.815,91§
1.039,20§
§

4t. Si no es produeixen reclamacions, lacord es considerarà aprovat definitivament,
notificant-se individualment a cada subjecte
passiu les quotes que corresponguin, podent
formular recurs de reposició davant el Ple de
lAjuntament, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el
percentatge del cost que hagin de satisfer o
les quotes assignades.

§

1.048,96§
980,71§
836,88§

§

§
1.815,91§
1.039,20§

4.113,53#
2.961,61#
2.480,03#
#

§
2.241,65§
1.565,16§

§

#

2.074,16§
898,31§
849,60§

#

§

5.873,47#
3.643,56#
#

I, perquè així consti, lliuro aquesta certificació, per ordre i amb el vist-i-plau de lAlcalde, a Sant Martí de Tous, el 28 de juliol de
2004.
LAlcalde (signatura il·legible).
022004015833
A
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Sant Pere de Ribes
EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària de data 19 de juliol de 2004, va
suspendre, per una durada màxima dun any,
latorgament de llicències dedificació que
afecten als solars que donen front al carrer
Agricultura del nucli de les Roquetes, per tal
diniciar els treballs de redacció del Pla de
Millora Urbana previst a larticle 228 de les
nn.uu. del vigent Pla General dOrdenació
Urbana.
Làmbit territorial i condicions de la suspensió és el que resulta de linforme amb plànols annexos, signats per larquitecte municipal i que formen part integrant de la resolució.
Sant Pere de Ribes, 28 de juliol de 2004.
LAlcalde, José Antonio Blanco Abad.
022004015835
A

Sant Quirze de Besora

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. O en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona.
Sant Quirze de Besora, 28 de juliol del
2004.
LAlcalde (signatura il·legible).
022004015886
A

022004015937
A

Seva

Santa Perpètua de Mogoda

ANUNCI

ANUNCI

En compliment del que disposa lart. 43
del Decret 136/1999, de 13 de maig i 25 de
lOrdenança reguladora de la intervenció
integral de ladministració municipal en les
activitats i instal·lacions, es sotmet a informació pública lexpedient amb número de
referència 10/04, que es tramita a instància
del Sr. Francisco Jiménez Jiménez, per a la
concessió de llicència ambiental municipal
(tipus A) per a lexercici de lactivitat de fabricació de gel en glaçons (Canvis substancials
respecte el projecte presentat en data 12 dabril de 2000, expedient 3/00), ubicada a la
Carretera de Taradell, núm. 26, daquest
municipi, perquè qualsevol persona que shi
consideri afectada pugui formular les al·legacions i observacions i presentar els documents que estimi pertinents.
Lexpedient esmentat es pot consultar a les
oficines municipals tots els dies laborables,
entre les 9 i les 14 hores, durant el termini
dinformació pública que serà de vint dies, a
comptar a partir del següent de la publicació
daquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Les al·legacions i els suggeriments, si sescau, han de presentar-se, en el Registre
General daquest Ajuntament, dintre del termini esmentat, personalment, per correu
administratiu certificat o a través de qualsevol dels mitjans hàbils que estableix lart.
38,4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Seva, 23 de juliol de 2004.
LAlcalde, Josep Palmarola i Nogué.

La Junta de Govern Local de lAjuntament
de Santa Perpètua, en sessió del dia
14.7.2004 va adoptar el següent acord:
1. Aprovar lincrement del preu públic
per la realització de diversos Tallers a la
Xarxa de Centres Cívics Municipals, en les
seves diferents modalitats, dacord amb lincrement de líndex de preus al consum per a
2003, del 2,6%.
Sta. Perpètua de Mogoda, 23 de juliol de
2004.
LAlcaldessa, Isabel García i Ripoll.
022004015919
A

EDICTE
En David Mascarella i Terradellas, Alcalde-President de lajuntament de Sant Quirze
de Besora,
Faig públic i poso en general coneixement, que EL Ple de lAjuntament, en Sessió
Ordinària celebrada el dia 27 de juliol de
2004, ha adoptat les següents resolucions:
A) LAprovació inicial de la Modificació
Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal a lIlla dHabitatges del c.
Diputació núm. 21 a 41, i Cra de Berga
núms. 62 a 84.
B) LAprovació inicial de la Modificació
Puntual de les Nomes Subsidiàries de Planejament Municipal per a lampliació de sòl
industrial edificable a la Cra de Berga P.K.
0,7.
C) LAprovació inicial de lEstudi de Detall
a la Cra de Vidrà, finques núms. 42 a 44.
D) LAprovació inicial de lEstudi de Detall
Habitatges carrer Bisbe Torras i Bages núms.
1, 3, 5, 7, 9, i 11.
En làmbit de cadascun dels expedients
esmentats anteriorment, la suspensió de latorgament de llicències establert en els arts.
70 i 71 de la Llei dUrbanisme.
Tots aquests expedients es poden examinar a loficina de lAjuntament en horari datenció al públic, per a la presentació
dal·legacions i reclamacions, durant els
següents períodes:
1. Els relacionats en els apartats A), B) del
present Edicte, durant un mes a comptar des
de lendemà de la darrera publicació daquest Edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona.
2. Els relacionats en els apartats C i D) del
present Edicte, durant vint dies, a comptar
des de lendemà de la darrera publicació en

làmbit de la unitat dactuació número 26,
daquest municipi.
Sentmenat, 27 de juliol de 2004.
LAlcalde, Josep Vilaró Capella.

Sentmenat
ANUNCI
Mitjançant el present anunci, es posa en
coneixement que la Comissió de Govern
municipal, en sessió del dia 28-06-2004, ha
aprovat de forma inicial el projecte de reparcel·lació del sector del Pla Parcial El Castell.
Sobre informació pública durant el termini dun mes a comptar de la última publicació en els diaris oficials.
Durant el mateix termini dinformació
pública qualsevol interessat podrà presentar
per escrit, davant lAjuntament, les reclamacions i/o al·legacions pertinents. Els escrits es
podran adreçar a la Corporació municipal
emprant qualsevol dels mitjans a què fa
referència larticle 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de la
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Sentmenat, 23 de juliol de 2004.
LAlcalde, Josep Vilaró Capella.
022004015934
A

Sentmenat
ANUNCI
Mitjançant el present anunci, es posa en
coneixement que la Comissió de Govern
municipal, en sessió del dia 24 de maig de
2004, va adoptar lacord daprovar de forma
definitiva el Projecte durbanització referit a

022004015960
A

Seva
ANUNCI
En compliment del que disposa lart. 43
del Reglament autonòmic aprovat per Decret
136/1999 de 18 de maig, i 25 de lOrdenança reguladora de la intervenció integral
de ladministració municipal en les activitats
i instal·lacions, es sotmet a informació pública lexpedient amb número de referència
08/03 que es tramita, a instància del Sr. Sr.
Miguel Angel Sierra Ibáñez, en representació
de la societat Plexo per a la concessió de
llicència ambiental municipal (tipus B) per a
lexercici de lactivitat dinstal·lació de dipòsit fixe de GLP i receptora de gas, ubicada al
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C/ Bosc del Massó, s/núm. daquest municipi,
perquè qualsevol persona que shi consideri
afectada pugui formular les al·legacions i
observacions i presentar els documents que
estimi pertinents.
Lexpedient esmentat es pot consultar a les
oficines municipals tots els dies laborables,
entre les 9 i les 14 hores, durant el termini
dinformació pública que serà de vint dies, a
comptar a partir del següent a la inserció daquest anunci en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Les al·legacions i els suggeriments, si sescau, han de presentar-se, en el Registre
General daquest Ajuntament, dintre del termini esmentat, personalment, per correu
administratiu certificat o a través de qualsevol dels mitjans hàbils que estableix lart.
38,4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Seva, 23 de juliol de 2004.
LAlcalde, Josep Palmarola i Nogué.
022004015961
A

Seva
ANUNCI
En compliment del que disposa lart. 43
del Reglament autonòmic aprovat per Decret
136/1999 de 18 de maig, i 25 de lOrdenança reguladora de la intervenció integral
de ladministració municipal en les activitats
i instal·lacions, es sotmet a informació pública lexpedient amb número de referència
11/04 que es tramita, a instància del Sr. Sr.
Miguel Angel Sierra Ibañez, en representació
de la societat Plexo per a la concessió de
llicència ambiental municipal (tipus B) per a
lexercici de lactivitat de Pavelló Esportiu,
ubicada al C/ Collformic, s/núm. daquest
municipi, perquè qualsevol persona que shi
consideri afectada pugui formular les al·legacions i observacions i presentar els documents que estimi pertinents.
Lexpedient esmentat es pot consultar a les
oficines municipals tots els dies laborables,
entre les 9 i les 14 hores, durant el termini
dinformació pública que serà de vint dies, a
comptar a partir del següent a la inserció daquest anunci en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Les al·legacions i els suggeriments, si sescau, han de presentar-se, en el Registre
General daquest Ajuntament, dintre del termini esmentat, personalment, per correu
administratiu certificat o a través de qualsevol dels mitjans hàbils que estableix lart.
38,4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Seva, 23 de juliol de 2004.
LAlcalde, Josep Palmarola i Nogué.
022004015964
A

Seva
ANUNCI
En compliment del que disposa lart. 43
del Decret 136/1999, de 13 de maig i 25 de
lOrdenança reguladora de la intervenció
integral de ladministració municipal en les
activitats i instal·lacions, es sotmet a informació pública lexpedient amb número de
referència 12/04, que es tramita a instància
del Sr. Ramon Jordà Masramon, per a la concessió de llicència ambiental municipal (tipus
A) per a lexercici de lactivitat dexplotació
ramadera (adequació a la Llei 3/1998, de la
Intervenció Integral de lAdministració
Ambiental), ubicada al Mas Can Rubaix daquest municipi, perquè qualsevol persona
que shi consideri afectada pugui formular les
al·legacions i observacions i presentar els
documents que estimi pertinents.
Lexpedient esmentat es pot consultar a les
oficines municipals tots els dies laborables,
entre les 9 i les 14 hores, durant el termini
dinformació pública que serà de vint dies, a
comptar a partir del següent a la inserció daquest anunci en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Les al·legacions i els suggeriments, si sescau, han de presentar-se, en el Registre
General daquest Ajuntament, dintre del termini esmentat, personalment, per correu
administratiu certificat o a través de qualsevol dels mitjans hàbils que estableix lart.
38,4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Seva, 26 de juliol de 2004.
LAlcalde, Josep Palmarola i Nogué.
022004015967
A

Seva
ANUNCI
El Sr. Rafael Casanovas i Codina, actuant
en nom propi, en data 19 de juliol denguany, ha sol·licitat daquest ajuntament el
permís municipal ambiental, amb la finalitat
de poder legalitzar lactivitat de manteniment
i reparació de vehicles a motor, al local situat
c/ Ignasi Vilarrubia, núm. 18 daquest municipi.
Sobre un termini dinformació veïnal amb
la finalitat de que qualsevol persona interessada pugui examinar lexpedient i, alhora,
presentar per escrit, davant lajuntament, les
al·legacions i suggeriments que consideri pertinents.
El termini assenyalat anteriorment finalitzarà un cop hagin transcorregut quinze dies
hàbils, comptadors des de lendemà dhaver
estat publicat en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Lexpedient es podrà consultar a les oficines municipals, tots els dies feiners entre les
9 i les 14 hores, durant el termini de informació esmentat.

Les al·legacions i els suggeriments, si sescau, es podran adreçar a lajuntament a
través de qualsevol dels mitjans hàbils a què
fa referència larticle 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Seva, 27 de juliol de 2004.
LAlcalde, Josep Palmarola i Nogué.
022004015970
A

Sitges
EDICTE
El Ple de la corporació reunit en sessió
ordinària el 03/05/2004, va adoptar entre
daltres, i respecte lexpedient de revisió dofici de lacord de la suspensió dels processos
selectius, el següent acord:
Primer. - Acordar el desestiment i arxiu
de la incoació de lexpedient de revisió dofici de lacord de data 10.02.03 de suspensió
dels processos de selecció, a excepció de la
policia local, a lempara de larticle 103 i
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Segon. - Comunicar el present acord al
Departament de Recursos Humans als efectes
de la seva execució i en concret per efectuar
les notificacions de lesmentat acord a tots els
interessats en lexpedient.
Recursos: Contra aquest acord, que és
definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant lòrgan que lha dictat, en el termini dun mes a comptar des del dia següent
a la recepció daquesta notificació.
Contra la desestimació expressa de recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquest acord, es podrà interposar
recurs contencios-administratiu davant dels
jutjats Contenciosos-Administratius de la
província de Barcelona, dacord amb allò
que disposa larticle 8 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, en el termini de dos mesos a
comptar des de el dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu
(pel transcurs dun mes a comptar des de la
data de la seva interposició sense que shagi
notificat la seva resolució), el termini per la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de lendemà del dia en què el referit recurs de reposició sentengui desestimat.
No obstant això, podreu interposar-ne
qualsevol altre si ho considereu convenient.
Sitges, 21 de juliol de 2004.
LAlcalde, Jordi Baijet i Vidal. Davant
meu, El Vice-secretari, José Félix Velasco i
Martínez.
022004015928
A
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Sora
EDICTE
El Ple de lAjuntament, el dia 26 de juliol
de 2004 ha aprovat inicialment el projecte de
reparcel·lació de la Unitat dactuació núm. 3
de Sora. La qual cosa se sotmet a informació
pública pel termini dun mes en compliment
del que estableix larticle 113.2.c de la Llei
2/2002, de 14 de març, dUrbanisme.
Sora, 27 de juliol de 2004.
LAlcalde, Eudald Parcerisas Camprubí.
022004015917
A

Súria
ANUNCI
Per aquesta Alcaldia-Presidència en data
27 de juliol de 2004, ha dictat el Decret
següent:
Atès que el titular daquesta Alcaldia Pre-

Terrassa
Serveis Econòmics
EDICTE
El Recaptador Municipal, faig saber que:
pel present edicte es notifica a les persones
que es relacionen a continuació les sancions
que els han estat imposades com a infractors
de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, ja que no shan
pogut practicar directament, malgrat haver-se
intentat individualment.
Els afectats podran, interposar potestativament recurs de reposició davant de lAlcaldePresident en el termini dun mes, o bé recurs

sidència sabsentarà temporalment de la
població, durant els dies compresos entre el
9 dagost i el 6 de setembre de 2004, ambdós
inclosos, raó per la qual sha de procedir a la
substitució transitòria reglamentària.
Atès que larticle 23.3 de la Llei 7/1985,
de 2 dabril, reguladora de les bases del
règim local, larticle 53 de la Llei 8/1987, de
15 dabril, municipal i de règim local de
Catalunya, larticle 47 del ROF i lart. 18.b)
del ROM, determinen que els tinents dalcalde substitueixen transitòriament en la totalitat
de les seves funcions i per ordre del seu
nomenament a lalcalde, en els casos de
vacant, absència o malaltia.
Per tot això, he resolt:
Primer. - Que durant labsència temporal
de lalcalde titular, en el període comprès
entre el 9 dagost i el 6 de setembre de 2004,
la totalitat de les funcions de lAlcaldia seran
assumides, transitòriament, pel segon tinent
dalcalde senyor Pedro Albacete i Murcia.
Segon. - Notificar aquesta Resolució al
segon tinent dalcalde, senyor Pedro Albacete
i Murcia.

Tercer. - Publicar aquesta Resolució en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en compliment i als efectes dallò disposat en larticle
44.2 del ROF, en concordança amb lart.
13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Quart. - Donar compte daquesta resolució
al Ple corporatiu en la primera sessió que tingui lloc, dacord amb lart. 44.4 del ROF.
Cinquè. - Comunicar aquesta resolució als
grups municipals, a les dependències i serveis de lAjuntament, als efectes corresponents. 
El que es fa públic en compliment i als
efectes dallò disposat en els articles 44.2 i
47.2 del reglament dorganització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb lart. 13.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Súria, 27 de juliol de 2004.
LAlcalde, Antoni Julián Ribera.
022004016056
A

Contenciós-administratiu davant els Jutjats de
lo contenciós-administratiu en el termini de
dos mesos comptats des de la notificació de
la present. En el cas dinterposar recurs de
reposició, no es podrà interposar el recurs
contenciós-administratiu fins que sigui resolt
expressament o shagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
Per fer efectives les liquidacions shaurà de
comparèixer en les oficines municipals ubicades a la Pl. Didó núm. 5, per tal dobtenir
el document cobratori, igualment podrà efectuar-se el pagament per gir postal o transferència bancària, indicant nom, cognoms, i
número de denúncia.

Un cop transcorregut el període voluntari
dingrés sense que aquest shagi efectuat, es
procedirà al cobrament en via de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec del 20 % i acreditant-se els interessos de
demora.
La codificació de les infraccions correspon
a les taules que es van fer públiques en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 52 del
dia 1 de març de 1997 i núm. 115 del dia 14
de maig de 1999.
Terrassa, juliol de 2004.
El Recaptador municipal p.o. (signatura
il·legible).
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DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

IMPORT#

DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§

DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

P04305213§
P04303491§
E040202073§
E040202166§
E040301377§
P04300745§
E041100824§
E042201415§
GJ3127079§
PJ3275772§
PJ3284600§
E040101588§
E042201575§
E040401141§
E040701118§
P04301315§
G04132708§
P04308352§
G04131698§
G04131734§
P04304805§
E040701257§
P04305861§
P04307055§
PJ3285719§
EJ30207778§
EJ32204162§
PJ3288062§
P04303693§
P04304202§
G04131898§
E040301426§
P04300974§
P04307651§

04-02-23§
04-03-04§
04-03-09§
04-03-11§
04-02-14§
04-02-18§
04-03-16§
04-02-20§
03-10-21§
03-11-04§
03-11-12§
04-02-17§
04-02-27§
04-02-14§
04-02-13§
04-02-13§
04-03-01§
04-03-23§
04-02-10§
04-02-11§
04-03-12§
04-02-18§
04-02-24§
04-03-05§
03-11-10§
03-10-28§
03-11-21§
03-11-20§
04-02-19§
04-02-27§
04-02-13§
04-02-16§
04-03-15§
04-03-22§

30,05#
90,15#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
18,03#
18,03#
301,00#
301,00#
301,00#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
60,10#
90,15#
60,10#
60,10#
48,08#
18,03#
60,10#
30,05#
301,00#
301,00#
301,00#
301,00#
60,10#
60,10#
60,10#
18,03#
60,10#
90,15#

P04307652§
P04292899§
E040102530§
E040401934§
E040402150§
E040602143§
E040701166§
E040901388§
E040901465§
E040901580§
E040902119§
E041200616§
E041200675§
E041200722§
E041200746§
E042101494§
E042101527§
E042202089§
G04131276§
P04301799§
P04301037§
P04304830§
EC32104186§
EC40600606§
EC40700635§
EC40700715§
EC40900265§
EC40900314§
EC40900427§
EC40900449§
EC42100095§
EC42100223§
EC42200117§
EC42200460§

04-03-22§
04-02-27§
04-03-12§
04-03-12§
04-03-18§
04-03-08§
04-02-16§
04-02-20§
04-02-23§
04-02-27§
04-03-19§
04-02-18§
04-02-23§
04-02-25§
04-02-27§
04-02-19§
04-02-19§
04-03-15§
04-01-31§
04-02-17§
04-03-04§
04-03-17§
03-09-02§
04-01-24§
04-01-26§
04-01-29§
04-01-12§
04-01-13§
04-01-15§
04-01-16§
04-01-05§
04-01-09§
04-01-07§
04-01-17§

C6015BJN§
6269BSY§
B-7349-OM§
B-7349-OM§
B-2249-VC§
B-1463-NS§
5172BRW§
5172BRW§
B-7153-WL§
B-2663-SB§
B-2663-SB§
B-0167-VU§
B-0167-VU§
B-6273-OX§
B-6273-OX§
B-6273-OX§
1078BWZ§
1078BWZ§
GC-4210-AY§
7784CRN§
B-8774-VC§
B-3360-MM§
B-6843-JJ§
B-3119-UT§
B-0785-MW§
B-2973-WZ§
7673CGJ§
9400BSV§
1585CJL§
B-8538-PJ§
B-7279-ST§
B-8947-PL§
B-8947-PL§
B-8026-WY§

2209§
2159§
2070§
2071§
2070§
2174§
2070§
2070§
2999§
2999§
2999§
2070§
2070§
2070§
2070§
2174§
2174§
2155§
2174§
2174§
2090§
2070§
2174§
2019§
2999§
2999§
2999§
2999§
2174§
3054§
2061§
2071§
2174§
2155§

LLETRES, DE LES,2§
VALLÈS, DEL,1§
M.D. DELS ÀNGELS,DE LA,20§
INDÚSTRIA, DE LA,14§
MARTÍ DÍEZ, DE,39§
PROGRÉS, DEL,24§
COMTE DÈGARA, DEL,15§
PORTAL NOU, DEL,43§
MATADEPERA, DE,129§
PALET I BARBA,DE,21§
FRANCISCO DE VITORIA,DE,52§
IGUALTAT,DE LA,3§
IGUALTAT,DE LA,3§
GALILEU, DE,359§
GALILEU, DE,347§
ISCLE SOLER,D,30§
ANTONINUS PIUS,D,1§
ÀNGEL SALLENT,D,58§
MATADEPERA, DE,6§
PI I MARGALL, DE,234§
ÈGARA,D,257§
SANT GAIETÀ, DE,4§
JOSEP TARRADELLAS,DE,54§
FONT VELLA,DE LA,64§
DIBUIXANT AVELLANEDA,DEL,56§
CERVANTES, DE,89§
CERVANTES, DE,75§
SANT MARIAN, DE,196§
TEATRE, DEL,2§
ABAT MARCET,DE L,49§
PERIODISTA GRANÉ,DEL,239§
ANTONI TORRELLA,D,54§
VINYALS, DE,8§
ABAT MARCET,DE L,317§

11-30§
05-47§
12-33§
10-37§
05-52§
06-08§
04-57§
12-08§
11-45§
08-15§
05-44§
10-04§
12-57§
05-25§
11-35§
03-15§
01-23§
01-05§
09-57§
01-54§
10-30§
12-41§
05-39§
10-43§
10-43§
06-25§
05-24§
11-11§
05-56§
06-20§
03-37§
12-42§
10-55§
02-56§

ABRIL FORNIELES MARIA DOLORES§
ALAVEZ BURGUEÑO FRANCISCO§
AMAT GOMEZ VIRGINIA§
AMAT GOMEZ VIRGINIA§
AMESCUA ROSELLO RAMON§
ANGLADA BERROCAL JOSE ANTONIO§
ARTES MARTINEZ SOLEDAD§
ARTES MARTINEZ SOLEDAD§
ASCENMOBEL SL§
ASCENMOBEL SL§
ASCENMOBEL SL§
AVELLANEDA LOPEZ CESAR§
AVELLANEDA LOPEZ CESAR§
BARBA REDONDO RAUL§
BARBA REDONDO RAUL§
BARBA REDONDO RAUL§
BEL PUJOL ROBERT§
BEL PUJOL ROBERT§
BOSCH COLLADO AGUSTIN§
BRUNET SAMPIETRO MONTSERRAT§
CABELLO VALERO ROSA§
CADEVALL ARTIGUES ROGER§
CASTANY TOMAS M.TERESA§
CAÑIZARES ALAVEDRA EDUARDO§
CONSTRUCCIONES HNOS DOMINGO S C P§
CONSTRUCCIONS QUERA SA§
CONSTRUCCIONS QUERA SA§
CONSTRUCCIONS QUERA SA§
CORDON GONZALEZ DOLORES§
CORRAL NOGUERA JOSE ANTONIO§
DELGADO RODRIGUEZ CRISTINA§
DIALLO PARRA CONCEPCION§
DIALLO PARRA CONCEPCION§
FINESTRES GUILLEM ESTER§

B-8026-WY§
B-9364-UU§
5156BMT§
5156BMT§
5156BMT§
5156BMT§
5156BMT§
5156BMT§
5156BMT§
5156BMT§
5156BMT§
5156BMT§
5156BMT§
5156BMT§
5156BMT§
5156BMT§
5156BMT§
5156BMT§
7295BHY§
B-2043-UX§
B-8123-UF§
B-8123-UF§
5920BKR§
6170CRG§
6170CRG§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§

2013§
2160§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2174§
2176§
2125§
2090§
2071§
2071§
2071§
2070§
2070§
2070§
2071§
2070§
2070§
2070§
2070§
2071§

ABAT MARCET,DE L,317§
GERMÀ JOAQUIM, DEL,220§
ARQUIMEDES,D,221§
AMPLE,107§
MATADEPERA, DE,115§
MATADEPERA, DE,117§
MATADEPERA, DE,115§
AMPLE,105§
AMPLE,109§
AMPLE,109§
MATADEPERA, DE,115§
MATADEPERA, DE,133§
MATADEPERA, DE,103§
MATADEPERA, DE,97§
AMPLE,107§
MATADEPERA, DE,100§
AMPLE,109§
LLETRES, DE LES,16§
VINYALS, DE,11§
ABAT MARCET,DE L,78§
SANTA EULÀLIA, DE,2§
ÈGARA,D,270§
PROGRÉS, DEL,5§
PROGRÉS, DEL,4§
PROGRÉS, DEL,21§
PROGRÉS, DEL,21§
PROGRÉS, DEL,8§
DR. SALVÀ,DEL,2§
ARQUIMEDES,D,155§
PROGRÉS, DEL,3§
GALILEU, DE,165§
PROGRÉS, DEL,20§
ARQUIMEDES,D,175§
PROGRÉS, DEL,42§

02-56§
12-34§
10-05§
06-05§
12-39§
05-55§
10-49§
01-00§
12-33§
10-42§
05-35§
05-08§
05-07§
05-39§
05-44§
10-30§
05-53§
12-06§
10-31§
11-50§
12-43§
10-45§
12-46§
06-58§
11-56§
10-36§
10-08§
09-52§
12-56§
10-14§
05-16§
10-05§
10-57§
05-31§

FINESTRES GUILLEM ESTER§
FRANCOLI MOLINA CELESTINO§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
GARCIA PACHECO CARLOS§
GARCIA PORTERO SEBASTIAN§
GORDILLO NARVAEZ JOSE ANTONIO§
GORDILLO NARVAEZ JOSE ANTONIO§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§

IMPORT#
60,10#
90,15#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
30,05#
90,15#
48,08#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
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DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§

DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

IMPORT#

DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§

DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

IMPORT#

EC40300069§
E040202236§
E040204544§
E040901754§
E040400755§
E040700896§
G04132254§
E041200393§
P04306233§
PJ3264648§
P04308603§
PC4299858§
P04295605§
G04133461§
P04301692§
P04309504§
G03128110§
P04303006§
G04133041§
P04303760§
P04303763§
E040102374§
E040601882§
E040601321§
E040700831§
G04132111§
PJ3288870§
P04303035§
EC30902013§
E040601073§
E040700904§
E040101216§
P04303567§
E042102790§

04-01-03§
04-03-12§
04-03-19§
04-03-03§
04-02-03§
04-02-06§
04-02-18§
04-02-02§
04-03-11§
03-06-13§
04-03-19§
04-01-30§
04-02-22§
04-03-18§
04-02-16§
04-03-16§
03-11-18§
04-03-12§
04-03-15§
04-02-27§
04-02-27§
04-03-09§
04-03-02§
04-02-13§
04-02-05§
04-02-17§
03-12-02§
04-03-17§
03-12-31§
04-02-07§
04-02-06§
04-02-04§
04-02-23§
04-03-17§

18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
18,03#
60,10#
301,00#
60,10#
60,10#
30,05#
30,05#
60,10#
60,10#
30,05#
60,10#
60,10#
48,08#
90,15#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
30,05#
301,00#
48,08#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
90,15#
18,03#

P04303833§
G04131971§
P04301227§
P04235875§
E041200677§
G04132073§
P04306357§
P04299140§
P04307298§
P04301777§
P04294145§
G04132458§
E040101494§
E041201052§
E042102403§
E042102577§
E042202059§
P04308091§
G04133223§
E040102590§
E040202353§
E040401579§
E040601745§
E040901397§
E041200993§
E042101771§
P04287080§
EJ30108787§
P04306719§
P04306349§
E040901568§
E042101445§
EC32108758§

04-02-25§
04-02-16§
04-02-16§
04-03-05§
04-02-23§
04-02-23§
04-03-08§
04-03-03§
04-03-22§
04-02-12§
04-02-24§
04-02-25§
04-02-14§
04-03-12§
04-03-09§
04-03-11§
04-03-13§
04-03-20§
04-03-13§
04-03-13§
04-03-15§
04-03-02§
04-02-27§
04-02-21§
04-03-10§
04-02-24§
04-03-21§
03-10-09§
04-03-07§
04-03-12§
04-02-27§
04-02-17§
03-12-23§

60,10#
30,05#
90,15#
90,15#
18,03#
60,10#
60,10#
90,15#
30,05#
30,05#
60,10#
48,08#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
30,05#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
48,08#
301,00#
60,10#
90,15#
18,03#
18,03#
18,03#

5920BKR§
B-8368-PC§
B-8368-PC§
B-8654-WX§
B-9804-SD§
B-9804-SD§
6027CLK§
B-8170-UH§
7445BDH§
B-2299-UZ§
B-4430-WP§
4094BTN§
B-8132-TJ§
B-9677-KW§
B-2163-WB§
5543BMB§
B-6212-LN§
0003BPH§
B-1781-HP§
B-6327-PW§
T-000000§
3819BPN§
3819BPN§
0512CBM§
0512CBM§
B-8633-NN§
B-7347-WY§
2179CKR§
B-3269-WZ§
4409CLC§
4409CLC§
B-2682-UM§
B-0331-PM§
9660BRX§

2070§
2070§
2070§
2070§
2071§
2071§
2205§
2070§
2091§
2999§
3054§
2091§
2209§
2190§
2092§
3054§
2176§
2174§
2061§
2090§
2154§
2070§
2070§
2070§
2071§
2190§
2999§
2090§
2070§
2070§
2070§
2070§
2160§
2071§

GALILEU, DE,124§
GIRALT I SERRÀ, DE,26§
MARTÍ DÍEZ, DE,39§
AMPLE,11§
FARADAY,DE,108§
FRA BONAVENTURA GRAN,DE,20§
PARE ALEGRE, DEL,36§
LLETRES, DE LES,16§
DIDÓ,1§
AIGUA, DE L,1§
SANTIAGO RUSIÑOL, DE,1§
SALVADOR SEGUÍ,DE,5§
FORN,DEL,3§
ANTONI TORRELLA,D,146§
ABRUCENA,D,46§
M.D. DEL SOCORS,DE LA,2§
NÚRIA, DE,65§
VINYALS, DE,8§
MIQUEL VIVES, DE,26§
ÈGARA,D,191§
ÈGARA,D,191§
ANTONI TORRELLA,D,50§
GALILEU, DE,345§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,2§
ARQUIMEDES,D,199§
VOLTA, DE,195§
MOSSÈN J. VERDAGUER,DE,9§
SANT GENÍS, DE,88§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,333§
ARQUIMEDES,D,209§
ARQUIMEDES,D,209§
AMPLE,63§
MIQUEL VIVES, DE,180§
DR. SALVÀ,DEL,30§

11-17§
12-32§
10-16§
12-40§
06-23§
06-00§
04-58§
04-41§
12-43§
05-21§
11-33§
10-54§
08-25§
11-09§
11-42§
12-47§
07-09§
09-36§
08-40§
05-00§
05-20§
05-22§
07-07§
05-16§
11-18§
04-42§
06-00§
12-00§
12-24§
12-34§
07-01§
10-22§
08-30§
05-57§

GRATACOS CASAS ALBERTO§
GUILERA DALMASES ANA MARIA§
GUILERA DALMASES ANA MARIA§
GUILERA DALMASES ANA MARIA§
HERNANDEZ ABAD MARGARITA§
HERNANDEZ ABAD MARGARITA§
HERNANDEZ SANCHEZ VANESA§
HIERRO CANAL GEMMA§
IBORRA ROMERA JORGE§
INSTALACIONES ELECTRICAS TERRASSA 95 SL§
LEIZAN TORRES LUIS§
LOPEZ ARROYO DOMINGO§
LOPEZ JIMENEZ JESUS ANGEL§
LOPEZ RUBIO JUAN§
MAILLO FERRANDO SUSANA§
MARTI PUIG CARLOS§
MARTIN COLMENA JAIME§
MARTINEZ GRACIA Mª CRISTINA§
MARTINEZ MARTINEZ ANA§
MARTINEZ RUIZ FRANCISCO§
MARTINEZ RUIZ FRANCISCO§
MARTORELL GRAU JORDI§
MARTORELL GRAU JORDI§
MOLINA SANCHEZ CONCEPCION§
MOLINA SANCHEZ CONCEPCION§
MONFORT GOMEZ MONTSERRAT§
MORE&COTS 21, S.L§
MOTIS ROVIRA XENIA§
MUÑOZ LOPEZ BRIGIDA§
NAJAR GOMEZ MARIA ISABEL§
NAJAR GOMEZ MARIA ISABEL§
NAVARRO RAMIREZ ANTONIO§
NOVILLO GOMEZ SEBASTIAN§
OLIVERAS GUBERN FRANCISCO JAVIER§

B-6278-TL§
B-1276-VC§
B-7909-SP§
0177BFL§
B-6254-UT§
B-6326-TP§
B-2963-WP§
B-1750-OC§
0790CCD§
5940BLV§
5968BVR§
B-6138-NF§
7556BFG§
7556BFG§
7556BFG§
7556BFG§
7556BFG§
7556BFG§
B-4209-MV§
7118BSK§
7118BSK§
7118BSK§
7118BSK§
7118BSK§
7118BSK§
7118BSK§
8740CRC§
1092BKM§
B-4829-US§
7992BJJ§
3442BFP§
3442BFP§
5148BTG§

2013§
2176§
2159§
2160§
2070§
2174§
3054§
2159§
2019§
2210§
3054§
2090§
2071§
2071§
2070§
2071§
2071§
2165§
2174§
2070§
2071§
2070§
2070§
2070§
2070§
2071§
2090§
2999§
2061§
2159§
2070§
2071§
2070§

TERQUE, DE,76§
FRANCESC SALVANS, DE,52§
M.D. DE LA LLUM,DE LA,110§
ABAT MARCET,DE L,75§
AMPLE,80§
ARQUIMEDES,D,219§
DR. PEARSON,DEL,135§
MAJOR,24§
LLETRES, DE LES,15§
JOCS OLÍMPICS,DELS,3§
FRANCISCO DE VITORIA,DE,46§
JOAN MIRÓ,DE,10§
VINYALS, DE,61§
VINYALS, DE,49§
CISTERNA, DE LA,40§
DR. CABANES,DEL,29§
DR. CABANES,DEL,31§
VINYALS, DE,18§
SANT MARIAN, DE,182§
IGUALTAT,DE LA,3§
JOAN ABELLÓ I BUFÍ,DE,19§
FRA BONAVENTURA GRAN,DE,20§
FRA BONAVENTURA GRAN,DE,21§
MONTSERRAT, DE,151§
IGUALTAT,DE LA,9§
MOSSÈN J. VERDAGUER,DE,16§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,399§
CISTERNA, DE LA,68§
GLÒRIES CATALANES,DE LES,114§
ÈGARA,D,203§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,333§
TRIOMF, DEL,42§
GALILEU, DE,121§

11-35§
09-52§
12-55§
11-00§
05-32§
08-37§
11-20§
09-15§
10-11§
07-05§
05-35§
03-28§
12-14§
06-29§
10-17§
12-15§
06-21§
10-26§
11-50§
10-19§
06-01§
06-07§
12-24§
10-50§
06-30§
12-42§
08-15§
07-13§
01-30§
06-05§
09-57§
06-50§
09-59§

PARDO UTIEL JOSE ANTONIO§
PEREZ ALMAZAN MANUEL FRANCISCO§
PEÑUELAS PRIETO ANA MARIA§
PLAZA MOYA FRANCISCO JAVIER§
POZO RUIZ M.ARACELI§
PRAT DUASO MERCEDES§
PRIETO BERJILLO EVA MARIA§
PUIG ROCA PERE§
PUJOL BONELL LORENZO§
RAMOS CASTRO M JOSEFA§
RODRIGUEZ CAMPS OLGA§
RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO§
RODRIGUEZ ROBLES ANGUSTIAS§
RODRIGUEZ ROBLES ANGUSTIAS§
RODRIGUEZ ROBLES ANGUSTIAS§
RODRIGUEZ ROBLES ANGUSTIAS§
RODRIGUEZ ROBLES ANGUSTIAS§
RODRIGUEZ ROBLES ANGUSTIAS§
SALAS MIQUEL JAIME§
SALVO RIFA MARIA TERESA§
SALVO RIFA MARIA TERESA§
SALVO RIFA MARIA TERESA§
SALVO RIFA MARIA TERESA§
SALVO RIFA MARIA TERESA§
SALVO RIFA MARIA TERESA§
SALVO RIFA MARIA TERESA§
SANIDAS SARAVIA EYRA GIDANIA§
TELCAD SCP§
TIBURCIO RIADO JUAN CARLOS§
TRULLAS ROZAS JAVIER§
VAZQUEZ GONZALEZ RAQUEL MA§
VAZQUEZ GONZALEZ RAQUEL MA§
VELASCO VEGA ANA MARIA§

022004016113
A

Terrassa
Serveis Econòmics
EDICTE
La Secretària dels expedients sancionadors, faig saber que: els presumptes infractors
que a continuació es relacionen han estat
denunciats per cometre una infracció de les
tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació
de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, en
aquest Municipi.
La qual cosa es notifica a través del present edicte, en compliment del previst en els
articles 59.4 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei
4/1999, i 103 apartat 5 i 6 del Reglament
General de Recaptació (R.D. 1684/1990, de
20 de desembre; B.O.E. núm. 3, de 3 de
gener de 1991), per haver resultat infructuosos els intents de notificació personal domiciliària, per desconeixement del seu domicili,
per absència en el moment de practicar-se la
notificació de denúncia, o per no saber o
negar-se a signar lavís de recepció, servint
de requeriment en forma perquè compare-

guin, en el termini de vuit dies, per si o mitjançant representant en lexpedient, amb
ladvertiment que transcorregut aquest termini sense que linteressat hagi comparegut, sel
tindrà per notificat amb plena virtualitat legal
daquest acte, així com de les successives
actuacions fins el termini del procediment,
sense perjudici del dret que té de comparèixer.
Es podrà obtenir el benefici de la reducció
del 30 % de limport de la multa, si es fa
efectiva dins el període dels deu dies
següents a la publicació del present edicte, i
dun 30 + 20 % de reducció, dins daquest
mateix termini, per aquelles infraccions en
què no concorrin circumstàncies de perill.
Per fer efectives les liquidacions shaurà de
comparèixer en les oficines municipals ubicades a la Pl. Didó núm. 5, per tal dobtenir
el document cobratori, igualment podrà efectuar-se el pagament per gir postal o transferència bancària, indicant nom, cognoms, i
número de denúncia.
Els interessats poden al·legar per escrit
davant lAlcalde-President de lAjuntament,
en un termini de quinze dies, tot el que per a
la seva defensa creguin convenient, mit-

jançant aportació o proposició de proves,
desprès del qual es dictarà la resolució que
procedeixi, practicant-se a continuació la
notificació daquesta en el seu domicili, de
conformitat amb la normativa general daplicació i sense cap altre publicació en els butlletins oficials, essent suficient el present
edicte, per als fins de publicitat necessaris
com a garantia de linteressat en el corresponent procediment sancionador.
Al mateix temps es requereix als titulars
notificats que no fossin conductors del vehicle en el moment de la denúncia, perquè
comuniquin a lAjuntament el nom, DNI i
domicili daquest, fent-los saber que lincompliment de lobligació serà considerada falta
greu, conforme al que es disposa en larticle
72.3 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària.
La codificació de les infraccions correspon
a les taules que es van fer públiques en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 52 del
dia 1 de març de 1997 i núm. 115 del dia 14
de maig de 1999.
Terrassa, juliol de 2004.
La Secretària dels expedients sancionadors
p.o. (signatura il·legible).

DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§

DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§
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DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§

DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

IMPORT#

E040604296§
PJ4300822§
E040206350§
E040303917§
E040303995§
E040304488§
P04314755§
G04139065§
P04310327§
E041301403§
P04317933§
E040206866§
E040304417§
E042204109§
G04136864§
P04314927§
P04320368§

04-05-13§
04-02-16§
04-05-27§
04-05-13§
04-05-14§
04-05-28§
04-05-21§
04-07-04§
04-05-26§
04-05-18§
04-05-31§
04-06-10§
04-05-26§
04-05-29§
04-05-20§
04-06-08§
04-06-02§

18,03#
301,00#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
48,08#
60,10#
60,10#
18,03#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
30,05#
30,05#

E040904028§
E041301755§
E042106365§
E040704249§
E042105551§
P04317491§
P04315388§
P04300180§
E042105156§
E040605912§
E040905567§
G04136231§
G04137715§
P04314231§
P0406711R§
P04320384§
P04320374§

04-05-12§
04-05-28§
04-05-28§
04-06-08§
04-05-15§
04-05-18§
04-05-17§
04-06-08§
04-05-08§
04-06-25§
04-06-16§
04-06-08§
04-06-26§
04-05-27§
04-06-09§
04-06-03§
04-06-02§

18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
90,15#
48,08#
90,15#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
60,10#
60,10#
300,51#
60,10#
60,10#

C6015BJN§
B-5352-KC§
B-8711-TG§
B-8711-TG§
B-8711-TG§
B-8711-TG§
C5083BBB§
B-3174-WH§
B-3174-WH§
B-9440-OU§
1580CDL§
B-7349-OM§
B-7349-OM§
B-7349-OM§
B-7349-OM§
B-7349-OM§
B-7349-OM§

2070§
2999§
2070§
2070§
2070§
2070§
3093§
2205§
2213§
2070§
2174§
2071§
2071§
2070§
2174§
2165§
2165§

CERVANTES, DE,75§
COMTE BORRELL,DEL,2§
AMPLE,117§
AMPLE,112§
AMPLE,112§
AMPLE,121§
CAN PALET, DE,1§
GALILEU, DE,169§
CASTELLASSA, DE LA,40§
SANT FRANCESC, DE,31§
VINYALS, DE,25§
AMPLE,122§
AMPLE,120§
AMPLE,95§
VOLUNTARIS, DELS,87§
RAMÓN Y CAJAL, DE,4§
CASTELLAR, DE,83§

09-55§
07-25§
10-35§
05-33§
05-34§
10-58§
06-45§
09-54§
10-14§
12-23§
12-08§
05-26§
05-32§
10-09§
11-55§
06-14§
09-43§

ABRIL FORNIELES MARIA DOLORES§
ADEUR Y SELLARIM SL§
AGUASCA REDONDO CRISTINA§
AGUASCA REDONDO CRISTINA§
AGUASCA REDONDO CRISTINA§
AGUASCA REDONDO CRISTINA§
AGUILAR MARTINEZ MIGUEL ANGEL§
AGUILAR TEJEIRA ANTONIA§
AGUILAR TEJEIRA ANTONIA§
AGULLO FLORENSA SILVIA§
AL BAITAR ABDELHAK§
AMAT GOMEZ VIRGINIA§
AMAT GOMEZ VIRGINIA§
AMAT GOMEZ VIRGINIA§
AMAT GOMEZ VIRGINIA§
AMAT GOMEZ VIRGINIA§
AMAT GOMEZ VIRGINIA§

B-2249-VC§
B-2249-VC§
B-2249-VC§
B-9675-OJ§
B-9675-OJ§
TE-1858-G§
B-1463-NS§
B-5373-WX§
B-5185-JH§
B-8862-PD§
B-8862-PD§
B-2707-VB§
B-7153-WL§
B-7348-KC§
B-6260-TL§
8976CRJ§
B-9739-OC§

2070§
2070§
2070§
2071§
2070§
2159§
2090§
2159§
2070§
2070§
2070§
2061§
2082§
2091§
2033§
2082§
2082§

SANT LEOPOLD, DE,16§
PROGRÉS, DEL,33§
DR. CABANES,DEL,29§
NICOLAU TALLÓ,DE,152§
MATADEPERA, DE,115§
VALLÈS, DEL,51§
BERNAT DE LOM, DE,20§
GLÒRIES CATALANES,DE LES,1§
MOSSÈN J. VERDAGUER,DE,18§
ARQUIMEDES,D,201§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,5§
SANT MARC, DE,55§
SANTA M. DE MAZZAREL.LO,DE,70§
PERIODISTA GRANÉ,DEL,239§
VALLÈS, DEL,312§
PRAT DE LA RIBA,DE,35§
SARAGOSSA, DE,2§

10-30§
10-01§
12-15§
12-51§
10-37§
12-45§
06-25§
12-48§
05-56§
12-46§
10-04§
04-16§
11-29§
06-16§
11-23§
10-43§
10-56§

AMESCUA ROSELLO RAMON§
AMESCUA ROSELLO RAMON§
AMESCUA ROSELLO RAMON§
ANDRES LEON ADORACION§
ANDRES LEON ADORACION§
ANDREU GOMEZ MARIA LUISA§
ANGLADA BERROCAL JOSE ANTONIO§
ARAGON LLANAS ANGELES§
ARDERIU ALEGRE JUAN§
ARIMANY LAMOGLIA M CARMEN§
ARIMANY LAMOGLIA M CARMEN§
ASCENMOBEL SL§
ASCENMOBEL SL§
AVILA VASCONEZ JOHN MAXIMILIANO§
BARBERO IGLESIAS ANTONIO§
BASCUÑANA CANAL MAURICIO§
BASTIDES EGARENSES, S.L.§
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DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

IMPORT#

P04312494§
P04317804§
E042204108§
E040104606§
E040604154§
E040703389§
P04312492§
P04314588§
P04320104§
PC4308160§
P04297070§
E040605159§
G04136620§
P04314909§
E040205972§
P04303415§
E042204096§
E040104382§
E040604132§
P04316468§
E040604103§
E042106291§
PJ4307056§
E040904870§
E040904969§
E041202850§
EJ42101865§
P04288338§
P04320778§
P04320044§
G04136595§
P04321929§
E040905415§
P04320323§
E040303870§
E042204024§
P04320075§
G04137769§
P04300168§
P04316782§
E040605674§
E040605780§
E041301847§
P04314243§
P04320168§
E041301763§
EJ40901721§
PJ4292643§
P04314388§
P0406732R§
G04136132§
P04320177§
P04305389§
E040604244§
P04314480§
P04315635§
P04312449§
G04135520§
P04319720§
P04305391§
E040704376§
E040905286§
E042203890§
G04136847§
G04135934§
E041202505§
P04315585§
P04320153§
P0406685R§
E040304354§
P04321991§
E040703357§
E041202365§
E042203771§
P04317116§
P04321388§
E040104930§
E040104561§
E041301587§
E040303741§
P04310366§
P04314557§
P04316471§
G04136743§
P04317119§
E041301476§
E042105999§
E041301667§
E041301806§
E042203692§
PC3279350§
PC3289203§
E040905178§
E040905506§
E040905563§
E040905747§
E041302263§
E041302449§
P04321471§
P04309922§
EC40102345§
EC40205417§
EC40205563§
EC40302356§
EC40302905§
EC40303078§
EC40303479§
EC40402845§
EC40402858§
EC40603280§
EC40603308§
EC40603377§
EC40702587§
EC40902508§

04-05-18§
04-05-18§
04-05-29§
04-05-17§
04-05-08§
04-05-08§
04-05-18§
04-06-07§
04-06-01§
04-03-30§
04-05-18§
04-06-04§
04-05-17§
04-06-02§
04-05-18§
04-05-19§
04-05-28§
04-05-13§
04-05-08§
04-05-21§
04-05-08§
04-05-27§
04-03-05§
04-06-01§
04-06-03§
04-05-31§
04-02-27§
04-06-23§
04-06-14§
04-06-09§
04-05-17§
04-06-15§
04-06-11§
04-06-02§
04-05-12§
04-05-27§
04-06-04§
04-06-29§
04-06-04§
04-05-31§
04-06-19§
04-06-22§
04-06-01§
04-06-02§
04-05-28§
04-05-28§
04-03-02§
04-02-18§
04-05-26§
04-06-16§
04-06-08§
04-06-01§
04-05-24§
04-05-12§
04-05-26§
04-05-18§
04-05-25§
04-05-08§
04-06-14§
04-05-25§
04-06-15§
04-06-08§
04-05-24§
04-05-22§
04-06-02§
04-05-18§
04-05-31§
04-05-28§
04-05-18§
04-05-25§
04-06-17§
04-05-08§
04-05-12§
04-05-15§
04-05-20§
04-06-16§
04-05-21§
04-05-15§
04-05-22§
04-05-10§
04-05-26§
04-05-18§
04-05-21§
04-05-17§
04-05-20§
04-05-20§
04-05-22§
04-05-24§
04-05-28§
04-05-13§
03-10-27§
03-12-10§
04-06-07§
04-06-14§
04-06-15§
04-06-19§
04-06-09§
04-06-16§
04-06-17§
04-05-18§
04-03-09§
04-04-26§
04-04-30§
04-03-13§
04-04-10§
04-04-16§
04-04-30§
04-04-22§
04-04-23§
04-04-13§
04-04-14§
04-04-15§
04-04-02§
04-03-29§

90,15#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
90,15#
60,10#
60,10#
30,05#
60,10#
18,03#
30,05#
48,08#
18,03#
90,15#
18,03#
18,03#
18,03#
90,15#
18,03#
18,03#
301,00#
18,03#
18,03#
18,03#
301,00#
60,10#
90,15#
60,10#
30,05#
48,08#
18,03#
60,10#
18,03#
18,03#
90,15#
30,05#
90,15#
48,08#
18,03#
18,03#
18,03#
90,15#
60,10#
18,03#
301,00#
301,00#
60,10#
300,51#
48,08#
60,10#
90,15#
18,03#
30,05#
60,10#
90,15#
60,10#
60,10#
90,15#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
30,05#
18,03#
60,10#
30,05#
156,26#
18,03#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
150,25#
90,15#
30,05#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
30,05#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#

EC40902816§
EC40902919§
EC40902933§
EC40903207§
EC41100403§
EC41100768§
EC41101223§
EC42102639§
EC42102826§
EC42102918§
EC42103363§
EC42103446§
EC42202164§
E041202330§
G04135685§
E040206325§
P04303329§
P04311293§
G04137724§
E040605834§
P04311989§
G04136105§
G04136596§
E040206640§
G04136108§
P04315527§
G04135450§
E041301461§
P04317868§
P04246982§
G04136842§
G04136448§
P04303343§
P04298350§
G04136114§
P04318156§
G04137794§
P04302718§
G04137673§
EJ30901907§
E040304447§
E040304471§
E040604479§
E040604712§
E040703391§
E042105574§
P04315036§
E040104777§
E040104842§
E041202759§
E042106960§
G04136953§
P04316907§
G04136732§
E040403839§
E040605197§
E040905406§
P04317960§
GJ4132945§
EC40601993§
P0406683R§
G04135946§
P04314718§
P04321656§
E040903895§
E042106483§
E040304021§
G04135985§
G04136873§
P04301266§
E040604118§
P04319861§
P04316847§
E040303950§
G04135702§
P04302860§
P04311106§
E041202776§
P04318051§
G04136003§
G04135938§
E040206213§
E042105553§
G04136980§
G04136975§
G04135528§
E042203594§
G04135805§
P04314229§
E042105097§
E042105905§
P04318561§
P04302803§
P04320213§
EC40201717§
EC40601178§
EC40702835§
P04302733§
P04320356§
G04136917§
P04298338§
P04298070§
E040704428§
E041301914§
E042105273§
E042106112§
E042106321§
G04136270§
P04300198§
EC42104115§
E040305267§
E040105347§
E040403404§
E040605801§

04-04-05§
04-04-06§
04-04-07§
04-04-17§
04-03-08§
04-03-15§
04-03-30§
04-03-16§
04-03-18§
04-03-19§
04-03-24§
04-03-25§
04-03-16§
04-05-10§
04-05-20§
04-05-26§
04-05-19§
04-06-23§
04-06-26§
04-06-23§
04-06-11§
04-06-04§
04-05-17§
04-06-01§
04-06-04§
04-06-03§
04-05-08§
04-05-20§
04-05-19§
04-02-08§
04-05-21§
04-06-14§
04-05-24§
04-05-23§
04-06-04§
04-05-27§
04-07-01§
04-05-25§
04-06-26§
03-12-27§
04-05-27§
04-05-28§
04-05-19§
04-05-24§
04-05-10§
04-05-15§
04-05-21§
04-05-19§
04-05-20§
04-05-27§
04-06-09§
04-05-21§
04-05-24§
04-05-17§
04-06-23§
04-06-05§
04-06-11§
04-05-24§
04-03-09§
04-03-04§
04-05-18§
04-06-03§
04-05-20§
04-06-04§
04-05-08§
04-06-01§
04-05-15§
04-06-03§
04-05-20§
04-06-22§
04-05-08§
04-06-21§
04-06-01§
04-05-14§
04-05-25§
04-05-31§
04-05-26§
04-05-27§
04-05-24§
04-05-31§
04-06-02§
04-05-24§
04-05-15§
04-05-25§
04-05-25§
04-05-08§
04-05-12§
04-05-26§
04-05-27§
04-05-08§
04-05-21§
04-06-02§
04-06-10§
04-06-03§
04-02-27§
04-02-10§
04-04-15§
04-05-31§
04-05-28§
04-05-21§
04-05-18§
04-06-23§
04-06-16§
04-06-02§
04-05-12§
04-05-24§
04-05-27§
04-06-08§
04-06-15§
04-04-06§
04-06-25§
04-05-31§
04-06-08§
04-06-22§

18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
48,08#
18,03#
90,15#
60,10#
30,05#
18,03#
48,08#
60,10#
60,10#
18,03#
60,10#
60,10#
30,05#
18,03#
60,10#
96,16#
48,08#
48,08#
90,15#
90,15#
60,10#
60,10#
60,10#
90,15#
30,05#
301,00#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
30,05#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
48,08#
301,00#
18,03#
300,51#
60,10#
90,15#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
90,15#
48,08#
18,03#
90,15#
60,10#
18,03#
60,10#
90,15#
60,10#
18,03#
30,05#
30,05#
30,05#
18,03#
18,03#
48,08#
60,10#
60,10#
18,03#
30,05#
60,10#
18,03#
18,03#
60,10#
90,15#
48,08#
18,03#
18,03#
18,03#
30,05#
90,15#
60,10#
60,10#
90,15#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
90,15#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#

8934BWP§
5964BYC§
GC-4210-AY§
B-7906-ML§
1459BKS§
6981CPT§
7934CGF§
1795CGL§
1985BHC§
7183CCS§
B-4691-WY§
B-3308-OX§
5553BYL§
4379BPW§
9359BKT§
9359BKT§
B-3060-NJ§
5286BYS§
B-1843-VX§
C3795BGT§
3676CPM§
B-2864-SJ§
B-6398-LU§
0055BDZ§
0055BDZ§
B-3677-WS§
9400BSV§
1715CPK§
B-6303-JV§
B-9858-TP§
B-0577-VT§
B-6307-XD§
B-5188-PF§
B-3691-KY§
4972BBZ§
4972BBZ§
B-7986-PW§
B-0221-LY§
0965BRT§
3707BRR§
B-8947-PL§
B-8947-PL§
B-8947-PL§
B-1016-WX§
B-6941-ST§
B-5361-OB§
B-5361-OB§
8591CDT§
B-1462-KV§
B-1033-TH§
B-6954-LF§
B-8246-NW§
B-8410-VZ§
B-7751-GK§
B-6790-PD§
1022BHR§
B-4813-IB§
1365BDV§
B-7496-WG§
C2914BHD§
5156BMT§
5156BMT§
9445BNJ§
1745BCL§
B-0724-UZ§
6493BKC§
B-4873-VW§
8255CNH§
0806BWL§
B-7567-PT§
B-7567-PT§
0458BTH§
B-4296-UD§
B-4296-UD§
B-2190-SG§
B-8209-VL§
9022BDK§
B-1703-VZ§
B-1703-VZ§
B-9195-NW§
B-6442-UP§
B-6442-UP§
C6746BHX§
5438BXZ§
B-3115-WB§
B-2100-VP§
B-2100-VP§
B-6388-HU§
B-6388-HU§
B-6388-HU§
BI-4279-BW§
BI-4279-BW§
B-7587-UC§
B-7587-UC§
B-7587-UC§
B-7587-UC§
B-7587-UC§
B-7587-UC§
B-7587-UC§
6359CVD§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§

2159§
3054§
2070§
2070§
2070§
2070§
2159§
2013§
2061§
2165§
2174§
2071§
2210§
2090§
2070§
2160§
2071§
2070§
2070§
2163§
2070§
2071§
2999§
2071§
2071§
2070§
2999§
2213§
2125§
2174§
2176§
2090§
2071§
2174§
2070§
2070§
2159§
2210§
2159§
2090§
2071§
2071§
2071§
2163§
2061§
2070§
2999§
2999§
2174§
2033§
3053§
2091§
2163§
2070§
2165§
2174§
2155§
2174§
2174§
2160§
2070§
2070§
2070§
2174§
2211§
2070§
2174§
2210§
2032§
2070§
2091§
2070§
2070§
2070§
2082§
2174§
2071§
2070§
2070§
2070§
2091§
2043§
2163§
2190§
2082§
2071§
2070§
2071§
2070§
2070§
2082§
2091§
2071§
2070§
2071§
2070§
2071§
2070§
2091§
2190§
2071§
2071§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2071§
2070§
2071§
2070§
2070§

GLÒRIES CATALANES,DE LES,1§
PRAT DE LA RIBA,DE,88§
AMPLE,112§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,9§
GALILEU, DE,138§
COL.LEGI, DEL,1§
M.D. DE LA LLUM,DE LA,111§
GLÒRIES CATALANES,DE LES,100§
PINTOR MIR, DEL,112§
CASTELLAR, DE,8§
RAMÓN Y CAJAL, DE,100§
NOU DE SANT PERE,20§
JOCS OLÍMPICS,DELS,3§
CASTELLAR, DE,29§
LLETRES, DE LES,14§
VALLÈS, DEL,457§
IRENEU,D,27§
ARQUIMEDES,D,221§
VÁZQUEZ DE MELLA, DE,7§
SANT ROC, DE,64§
BLASCO DE GARAY,DE,37§
GALILEU, DE,305§
BALDRICH, DE,55§
GALILEU, DE,25§
PROGRÉS, DEL,33§
BLASCO DE GARAY,DE,54§
NOU DE SANT PERE,65§
JAUME I, DE,352§
MONTCADA, DE,750§
OSCA,D,1§
PROVENÇA, DE,185§
FRANCESC MACIÀ,DE,16§
ARQUIMEDES,D,221§
PINTOR VANCELLS, DEL,211§
NOTARI BADIA, DEL,12§
GALILEU, DE,359§
MONTCADA, DE,468§
PI I MARGALL, DE,186§
RUBÍ, DE,327§
JOAQUIN COSTA, DE,44§
ANTONI TORRELLA,D,15§
ANTONI TORRELLA,D,50§
ANTONI TORRELLA,D,29§
CASTELLAR, DE,400§
MOSSÈN J. VERDAGUER,DE,6§
FARADAY,DE,148§
TRIOMF, DEL,38§
PINTOR MIR, DEL,13§
PROGRÉS, DEL,44§
VALLÈS, DEL,169§
TORRENT, DEL,56§
FRONTÓ, DEL,4§
SALAMANCA, DE,1§
AMPLE,105§
DR. MARTÍ I JULIÀ,DEL,23§
BARCELONA, DE,132§
JOSEP TARRADELLAS,DE,40§
SANT NEBRIDI, DE,2§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,600§
VALLÈS, DEL,260§
ANTONI TORRELLA,D,7§
GALILEU, DE,109§
IRENEU,D,53§
PITÀGORES, DE,55§
BARTOMEU AMAT, DE,131§
ARQUIMEDES,D,122§
ISCLE SOLER,D,30§
MOSSÈN J. VERDAGUER,DE,1§
MANUEL DE FALLA, DE,306§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,333§
PONENT, DE,214§
SANT FRANCESC, DE,74§
NOU DE SANT PERE,14§
ARQUIMEDES,D,248§
FRANCESC MACIÀ,DE,75§
TOPETE, DE,152§
GALILEU, DE,238§
SANT LEOPOLD, DE,14§
DR. ROBERT,DEL,4§
MARTÍ DÍEZ, DE,33§
SANT NEBRIDI, DE,47§
RAMÓN Y CAJAL, DE,108§
SANT ROC, DE,64§
JOAQUIN COSTA, DE,67§
FRANCESC MACIÀ,DE,120§
SANT FRANCESC, DE,72§
MOSSÈN J. VERDAGUER,DE,18§
BLASCO DE GARAY,DE,66§
NICOLAU TALLÓ,DE,131§
NICOLAU TALLÓ,DE,138§
SANT TOMÀS, DE,49§
PINTOR FORTUNY, DEL,5§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,4§
GALILEU, DE,207§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,9§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,9§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,1§
ARQUIMEDES,D,227§
VOLTA, DE,18§
SANT CRISTÒFOL, DE,2§
PROGRÉS, DEL,20§
PROGRÉS, DEL,42§
GALILEU, DE,124§
PROGRÉS, DEL,5§
PROGRÉS, DEL,3§
DR. SALVÀ,DEL,2§
PROGRÉS, DEL,33§
GALILEU, DE,109§
PROGRÉS, DEL,42§
PROGRÉS, DEL,42§
PROGRÉS, DEL,7§
ARQUIMEDES,D,155§
PROGRÉS, DEL,19§
DR. SALVÀ,DEL,4§

08-26§
09-25§
10-06§
09-53§
06-04§
07-05§
06-09§
01-21§
11-37§
11-37§
05-14§
12-13§
08-19§
10-04§
12-12§
05-35§
06-05§
10-25§
04-52§
07-55§
11-22§
12-59§
10-50§
06-05§
12-31§
06-49§
11-55§
10-32§
11-43§
10-20§
09-24§
10-34§
10-48§
06-50§
07-29§
12-56§
05-39§
05-07§
12-26§
11-30§
12-27§
12-16§
11-51§
05-00§
12-09§
10-42§
06-13§
06-48§
05-55§
12-59§
09-55§
11-25§
04-25§
10-53§
05-25§
12-30§
04-10§
12-08§
11-09§
02-45§
06-54§
06-55§
07-23§
10-47§
05-41§
05-54§
06-34§
10-12§
06-09§
05-59§
06-15§
04-57§
06-51§
10-06§
07-40§
05-28§
04-46§
12-41§
12-57§
10-26§
11-36§
12-00§
08-15§
05-29§
07-45§
12-25§
05-23§
12-12§
05-13§
07-15§
11-45§
06-30§
12-11§
05-25§
07-12§
11-09§
11-35§
10-51§
08-45§
11-20§
10-41§
12-26§
10-17§
06-34§
11-15§
06-07§
05-36§
05-07§
10-03§
12-50§
10-18§
07-15§
12-15§
09-53§

BENEROSO PI JAIME§
BIGORDA PALLARES ROSA MARIA§
BOSCH COLLADO AGUSTIN§
CABALLERO ORTEGA CARMEN§
CAIXARENTING S A§
CAIXARENTING S A§
CALVO ORTS JUAN ANTONIO§
CAMPOS ADAMUZ MANUEL§
CAMPOS GALVEZ AGUSTIN§
CAMPOS RODRIGUEZ OLGA§
CANAL ROCA MONTSERRAT§
CARBONELL SORIANO LIDIA§
CARRASCO BENITEZ XAVIER§
CARRASCO TORRES JUAN§
CASTILLO MORENILLA JUAN§
CASTILLO MORENILLA JUAN§
CATENA VILCHES MA CARMEN§
CHICA AGUILA CARMEN§
COMA ORIOLA SL§
COMELLAS MOLINA ADRIA§
COMERCIAL MARTI§
COMSER TELECOMUNICACIONS, SL§
CONSTRUCCIONES HNOS DOMINGO S C P§
CONSTRUCCIONS QUERA SA§
CONSTRUCCIONS QUERA SA§
CONSTRUCCIONS QUERA SA§
CONSTRUCCIONS QUERA SA§
COUSO MUÑOZ JOSE LUIS§
CRIADO MEDINA LUIS§
CUELLA ARROYO AURELIA§
CUENCA SANCHEZ CARMEN§
CUERVAS TRILLO ENRIQUE§
CUEVAS CANO DANIEL§
DE LA ROSA PLANA MANUEL§
DEL MORAL ROLDAN JUAN CARLOS§
DEL MORAL ROLDAN JUAN CARLOS§
DELGADO CABRERA JUAN MANUEL§
DELGADO GALLEGO MERCEDES§
DELGADO MUÑOZ JOSE LUIS§
DESGRUP§
DIALLO PARRA CONCEPCION§
DIALLO PARRA CONCEPCION§
DIALLO PARRA CONCEPCION§
DURAN CUADRADO JOSE LUIS§
E MUÑOZ SCP§
EGARDECOR, SCP§
EGARDECOR, SCP§
ELEVADORS LAZARO SCP§
ERASO SOLANUEVA M DEL CARMEN§
ESPINOSA DE DIOS MANUEL§
ESQUIUS CARBONELL JOSE§
FEINER MARSAL RAMON§
FERNANDEZ DEL BARCO GERARDO§
FERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO§
FERNANDEZ MICHELS PEDRO§
FERNANDEZ ROZAS SARA§
FERRER VIVES JORDI§
FLORES MARTINEZ ESTRELLA§
FORNIELES CRUZ FRANCISCO§
FRESNEDA DOMINGUEZ VICTOR§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
FUENTES RAMIREZ JULIA§
GALAN GOMEZ DAVID§
GALLARDO TRIADO MARIUS§
GALVEZ REGADERA MANUEL§
GARCIA BENITO SARA§
GARCIA ESPINOSA MIGUEL ANGEL§
GARCIA GONZALEZ FCO JAVIER§
GARCIA ORTIZ FRANCISCO§
GARCIA OVIEDO ISABEL§
GARCIA OVIEDO ISABEL§
GARCIA RAMOS MARTA§
GARCIA TOBELLA MARÇAL§
GARCIA TOBELLA MARÇAL§
GARCIA UROZ JUAN§
GAVILAN RAMOS MANUEL§
GIJON MONTAÑA SUSANA§
GIL HERNANDEZ JORDI§
GIL HERNANDEZ JORDI§
GIMENEZ GABARRE PEDRO§
GOMEZ FLORIDO PABLO§
GOMEZ FLORIDO PABLO§
GOMEZ GARCIA JORGE§
GONZALEZ BORRELLA ALEJANDRO§
GONZALEZ EXPOSITO SILVIA§
GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO§
GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO§
GONZALEZ GONZALEZ SALVADOR§
GONZALEZ GONZALEZ SALVADOR§
GONZALEZ GONZALEZ SALVADOR§
GORROCHATEGUI ZABALETA FERNANDO§
GORROCHATEGUI ZABALETA FERNANDO§
GRACIA TAMAYO MARIA TERESA§
GRACIA TAMAYO MARIA TERESA§
GRACIA TAMAYO MARIA TERESA§
GRACIA TAMAYO MARIA TERESA§
GRACIA TAMAYO MARIA TERESA§
GRACIA TAMAYO MARIA TERESA§
GRACIA TAMAYO MARIA TERESA§
GRANADOS GARCIA JOSE§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§

5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
5920BKR§
B-5605-OX§
B-5605-OX§
B-9804-SD§
B-6122-LG§
2605BBG§
B-5680-OC§
9740CVB§
4819CMS§
B-8423-UL§
8947BLH§
4662BTF§
B-0199-MT§
B-4748-WB§
5622BWS§
B-8393-VD§
B-8393-VD§
2822CKJ§
8682BNR§
B-8067-JK§
B-2150-NF§
B-9294-WK§
B-3246-OC§
B-1546-TD§
B-6030-TD§
B-7247-OY§
3008CWM§
1834CFR§
B-5895-VT§
B-5895-VT§
B-5895-VT§
B-5895-VT§
B-5895-VT§
B-5895-VT§
B-0502-WS§
4853CDR§
4853CDR§
B-8096-UX§
2785CBZ§
9644BZW§
B-4111-UZ§
B-8593-MH§
3819BPN§
3819BPN§
3819BPN§
B-8214-NP§
B-0998-NM§
0970CHT§
0970CHT§
B-0695-VD§
B-0695-VD§
2944BJZ§
0338CLW§
1804CJY§
4032CJR§
B-1563-PD§
B-0504-NB§
B-1724-NB§
9901CKR§
C1683BCH§
9776BSD§
B-2682-UM§
B-0738-WU§
B-0331-PM§
B-2553-KM§
9660BRX§
7894CHJ§
B-7553-WW§
B-1180-OB§
2915CRS§
2915CRS§
B-7169-MW§
B-7197-OY§
B-4016-XD§
B-6983-ON§
2912CSW§
B-2855-NB§
B-1900-WN§
B-8773-UH§
4862CDR§
B-4018-OU§
B-8784-JL§
B-5396-XD§
B-5396-XD§
B-5396-XD§
B-9043-VU§
C8406BGB§
B-6851-SC§
B-6220-VU§
B-7529-SK§
7556BFG§
7556BFG§
7556BFG§
7556BFG§
7556BFG§
B-8825-GZ§
B-6736-VW§
3698CGH§
9004CNN§
7118BSK§
7118BSK§
7118BSK§

2070§
2070§
2070§
2071§
2071§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2071§
2090§
2070§
2128§
2091§
2212§
2070§
2090§
2174§
2174§
2070§
2205§
2091§
2176§
2070§
2091§
2056§
3053§
2090§
2155§
2155§
2092§
2162§
2167§
2163§
2176§
2999§
2070§
2070§
2070§
2071§
2070§
2070§
2174§
2070§
2070§
2071§
2070§
2167§
2165§
2174§
2070§
2070§
2070§
2090§
2999§
2070§
2033§
2167§
2155§
2174§
2070§
2071§
2070§
2174§
2158§
2090§
2071§
2127§
2091§
2070§
2205§
2155§
2213§
2071§
2175§
2176§
2176§
2070§
2070§
2090§
3054§
2167§
2070§
2176§
2061§
2070§
2070§
2065§
2163§
2090§
2071§
2070§
2070§
2165§
2160§
2091§
3054§
2127§
2071§
2070§
2071§
2071§
2071§
2167§
2160§
2071§
2070§
2070§
2070§
2070§

GALILEU, DE,167§
GALILEU, DE,167§
PROGRÉS, DEL,8§
PROGRÉS, DEL,3§
PROGRÉS, DEL,42§
DR. SALVÀ,DEL,15§
PROGRÉS, DEL,25§
PROGRÉS, DEL,18§
PROGRÉS, DEL,42§
ARQUIMEDES,D,155§
PROGRÉS, DEL,7§
PROGRÉS, DEL,10§
ARQUIMEDES,D,155§
SANT ILDEFONS, DE,4§
ANTONI TORRELLA,D,106§
GIRALT I SERRÀ, DE,18§
MARTORELL, DE,319§
RAMÓN Y CAJAL, DE,1§
ARQ.PUIG I CADAFALCH,DE L,14§
GALILEU, DE,207§
ÈGARA,D,144§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,401§
FARADAY,DE,151§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,331§
CONSELL DE CENT,DEL,75§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,780§
PANTÀ, DEL,81§
PORTAL NOU, DEL,14§
PUIG NOVELL, DEL,27§
SANT LLUÍS,DE,54§
JOAQUIN COSTA, DE,72§
NICOLAU TALLÓ,DE,106§
VALLÈS, DEL,213§
CAN JOFRESA, DE,1§
OSCA,D,12§
SARAGOSSA, DE,7§
JOCS OLÍMPICS,DELS,1§
RUBÍ, DE,348§
SANT COSME, DE,233§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,8§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,327§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,327§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,327§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,329§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,327§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,333§
CISTERNA, DE LA,16§
IRENEU,D,3§
IRENEU,D,23§
NICOLAU TALLÓ,DE,134§
GALILEU, DE,194§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,120§
RELLINARS, DE,284§
VÁZQUEZ DE MELLA, DE,10§
ANTONI TORRELLA,D,44§
ANTONI TORRELLA,D,54§
ANTONI TORRELLA,D,44§
SENTMENAT, DE,1§
ABAT MARCET,DE L,348§
JOAN ABELLÓ I BUFÍ,DE,4§
MANUEL DE FALLA, DE,306§
SALMERÓN, DE,46§
VALLÈS, DEL,153§
DR. PEARSON,DEL,82§
ARQUIMEDES,D,232§
SURIS, DE,23§
FARADAY,DE,117§
FARADAY,DE,151§
DR. ROBERT,DEL,1§
PARDO BAZÁN, DE,123§
ARQUIMEDES,D,177§
BULGÀRIA, DE,14§
MATADEPERA, DE,159§
AMPLE,63§
MIQUEL VIVES, DE,46§
JACQUARD, DE,35§
CASTELLASSA, DE LA,40§
FARADAY,DE,109§
NOTARI BADIA, DEL,12§
NAVAS DE TOLOSA, DE LAS,163§
GUADARRAMA, DEL,10§
MATADEPERA, DE,133§
MATADEPERA, DE,131§
LLEÓ XIII, DE,50§
MONTCADA, DE,416§
SALMERÓN, DE,2§
ANTONINUS PIUS,D,15§
ARQUIMEDES,D,29§
CÒRDOVA, DE,51§
SANT LEOPOLD, DE,26§
ANTONINUS PIUS,D,15§
DR. AYMERICH I GILABERTÓ,DEL,2§
VALLÈS, DEL,510§
PONENT, DE,44§
DR. SALVÀ,DEL,2§
ARQUIMEDES,D,184§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,24§
PARE LLAURADOR,DEL,100§
CASTELL, DEL,1§
SANT MARIAN, DE,122§
JACINT ELIAS, DE,29§
ALEMANYA,D,148§
VINYALS, DE,47§
VINYALS, DE,49§
VINYALS, DE,61§
VINYALS, DE,43§
DR. CABANES,DEL,29§
MAJOR DE SANT PERE,35§
ÀNGEL SALLENT,D,170§
CERVANTES, DE,57§
CISTERNA, DE LA,68§
AMPLE,129§
COLOM, DE,228§
ARQUIMEDES,D,138§

10-17§
06-16§
10-08§
07-14§
11-08§
12-23§
10-03§
10-01§
10-03§
09-52§
05-11§
04-58§
05-55§
07-02§
01-32§
04-54§
11-11§
12-04§
07-29§
11-19§
12-07§
10-07§
10-58§
07-15§
01-02§
08-55§
12-14§
10-51§
06-39§
01-30§
05-41§
01-12§
05-49§
03-15§
08-40§
10-59§
05-34§
11-10§
05-59§
07-18§
04-36§
09-55§
01-08§
04-58§
09-58§
12-25§
03-42§
12-46§
12-41§
05-08§
10-00§
09-28§
10-10§
08-20§
10-27§
10-12§
10-05§
09-30§
07-22§
07-05§
05-51§
06-08§
10-45§
11-30§
12-14§
05-51§
10-22§
09-35§
07-49§
06-20§
12-37§
06-55§
07-23§
10-27§
01-03§
03-25§
10-23§
06-45§
05-35§
12-01§
09-20§
12-47§
10-40§
01-05§
09-33§
08-24§
10-12§
04-54§
12-05§
10-47§
04-39§
07-27§
06-11§
06-50§
07-16§
11-16§
12-28§
12-01§
07-06§
10-35§
09-13§
07-25§
07-21§
05-24§
11-41§
06-41§
06-56§
11-55§
05-58§
05-17§
12-51§
01-01§
05-25§
04-55§

GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRATACOS CASAS ALBERT§
GRIÑO PEREZ SAUQUILLO ENRIQUE§
GRIÑO PEREZ SAUQUILLO ENRIQUE§
HERNANDEZ ABAD MARGARITA§
HERNANDEZ RODRIGUEZ ALBERTO§
HERNANDEZ ZAMORA ANA§
HERRERO RUDILLA MANUEL ESTEBAN§
HIDALGO LOPEZ M.ANTONIA§
INMOMARLUQ SL§
IRANZO MONFORT MARIA PILAR§
JURADO GARRIDO JOSEFA§
JURADO NAVAS DAVID§
KBADI MOHAMED§
KHAYAT MOSTAFA§
KIM CHO WHA SOON§
LAO LEON PRESENTACION§
LAO LEON PRESENTACION§
LHACH CHAM MOHAMED§
LIMAS REDONDO ANA MARIA§
LLIMOS BERGADA M.TERESA§
LOPEZ GONZALEZ JOSE§
LOPEZ MARTIN GENARA§
LOPEZ RUIZ ENCARNACION§
LOPEZ SANSUAN JORDI§
LORENZO AYALA MARIA CRISTINA§
LOSTANAO LOZANO MANUEL§
LOZANO CURTIDO MONICA§
MALLTEX S.A.§
MARTI BOU JORGE§
MARTI BOU JORGE§
MARTI BOU JORGE§
MARTI BOU JORGE§
MARTI BOU JORGE§
MARTI BOU JORGE§
MARTI CABARROCAS NURIA§
MARTIN JORDA MARIA LUISA§
MARTIN JORDA MARIA LUISA§
MARTINEZ ANDRES JOSEFINA§
MARTINEZ GRACIA Mª CRISTINA§
MARTINEZ GUINDOS PEDRO JOSE§
MARTINEZ LUNA HERMENEGILDO§
MARTINEZ SOLER JAIME§
MARTORELL GRAU JORDI§
MARTORELL GRAU JORDI§
MARTORELL GRAU JORDI§
MAS VIADER JORGE§
MC SYSTEMS SCCL§
MEDINA PELAEZ JOSE§
MEDINA PELAEZ JOSE§
MILAN SERRA ALEXANDRE§
MILAN SERRA ALEXANDRE§
MITJA SANCHEZ ALBERTO§
MOGADEALER SL§
MOLINA MARTINEZ OLGA§
MORALES GALLARDO FERNANDO JOSE§
MORALES RUIZ FERNANDO§
MORALES SANCHEZ EMILIO§
MOYA GARCIA MANUEL§
MUÑOZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO§
NAVARRO ESCUDERO RAFAEL§
NAVARRO MIRANDA MANUEL§
NAVARRO RAMIREZ ANTONIO§
NICOLAS MARTINEZ SARA INMACULADA§
NOVILLO GOMEZ SEBASTIAN§
NOVILLO GOMEZ SEBASTIAN§
OLIVERAS GUBERN FRANCISCO JAVIER§
ORTEGA ROBLES ANTONIO§
ORTEGA TORRES MARC§
OTALORA JAUMANDREU JUDIT§
PALLAS ADELL XAVIER§
PALLAS ADELL XAVIER§
PARRA SALVADOR JOSE§
PEREZ AVILA ENCARNACION§
PEREZ BERMEJO JOSEFA§
PEREZ GONZALEZ ANTONIO§
PEREZ MATARO EDUARDO§
PEREZ SANCHEZ PEDRO MANUEL§
PINDADO GONZALEZ ENRIQUE§
PIÑOL FULLOLA MIGUEL§
PLAZA LONGAN JOSEP§
PLAZA MOYA FRANCISCO JAVIER§
POTES ORTEGA JAIME§
PRADOS QUINDOS JOSE RAMON§
PRADOS QUINDOS JOSE RAMON§
PRADOS QUINDOS JOSE RAMON§
PULIDOS Y ABRILLANTADOS RODA SL§
RAMOS BRUQUETAS NURIA§
RAURELL SIERRA M ROSA§
RICART GUILLAMET JOAQUIN§
RODRIGUEZ MARTINEZ RUBEN§
RODRIGUEZ ROBLES ANGUSTIAS§
RODRIGUEZ ROBLES ANGUSTIAS§
RODRIGUEZ ROBLES ANGUSTIAS§
RODRIGUEZ ROBLES ANGUSTIAS§
RODRIGUEZ ROBLES ANGUSTIAS§
ROLDAN MORALES MARIA CARMEN§
RUBIO FIGUERES JUAN§
RUIZ PORTERO JONATHAN§
SALA GONZALEZ ESTHER§
SALVO RIFA MARIA TERESA§
SALVO RIFA MARIA TERESA§
SALVO RIFA MARIA TERESA§
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DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§

DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

E040905608§
E042107147§
E042107215§
E040205724§
E040904075§
G04135833§
G04137383§
P04319403§
P04282130§
EC40202431§
P04320321§
P04312441§
G04137240§
E040303883§
E040303955§
P04302685§
E040206107§
E040604975§
E040206592§
E042106086§
G04135915§
PJ4301764§
PC4314652§
P04311783§

04-06-16§
04-06-11§
04-06-14§
04-05-13§
04-05-12§
04-05-28§
04-06-22§
04-06-16§
04-05-08§
04-03-17§
04-06-02§
04-05-24§
04-06-18§
04-05-13§
04-05-14§
04-05-25§
04-05-20§
04-05-31§
04-06-01§
04-05-24§
04-05-31§
04-02-10§
04-05-12§
04-05-08§

7118BSK§
7118BSK§
7118BSK§
3472CKD§
3472CKD§
3383CSP§
B-0216-KL§
B-0216-KL§
B-8604-MG§
0314CPG§
3568BWJ§
1412CLC§
B-7341-OB§
B-0525-TB§
B-0525-TB§
B-1149-UJ§
2016CJZ§
2016CJZ§
6556CCZ§
5783CDY§
1755BSN§
8024CPN§
7098BBB§
8095CTK§

2070§
2070§
2070§
2071§
2070§
2190§
2091§
3054§
2174§
2070§
2205§
2163§
2210§
2070§
2070§
2159§
2071§
2071§
2070§
2070§
2176§
2999§
2091§
2205§

ANTONI TORRELLA,D,3§
SANT GAIETÀ, DE,18§
MATADEPERA, DE,115§
GALILEU, DE,345§
AMPLE,100§
MARINEL.LO BOSCH,DE,16§
SALMERÓN, DE,68§
SALMERÓN, DE,68§
CISTERNA, DE LA,16§
JOAN ABELLÓ I BUFÍ,DE,19§
CAMPIONES OLÍMPIQUES, DE LES,52§
SALAMANCA, DE,1§
AUTONOMIA,DE L,126§
AMPLE,131§
AMPLE,131§
VALLÈS, DEL,400§
VÁZQUEZ DE MELLA, DE,7§
NORD, DEL,115§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,333§
IRENEU,D,3§
VIVERET, DEL,8§
FRANCESC OLLER, DE,91§
SALVADOR SEGUÍ,DE,6§
ÈGARA,D,195§

06-11§
12-46§
12-02§
10-26§
05-47§
08-10§
05-13§
10-21§
05-35§
10-10§
06-20§
04-25§
08-20§
10-51§
10-44§
07-57§
12-12§
05-59§
09-56§
12-49§
09-33§
10-35§
05-50§
07-45§

IMPORT#

SALVO RIFA MARIA TERESA§
18,03#
SALVO RIFA MARIA TERESA§
18,03#
SALVO RIFA MARIA TERESA§
18,03#
SANCHEZ ARIÑO M ASUNCION§
18,03#
SANCHEZ ARIÑO M ASUNCION§
18,03#
SANCHEZ GRANDE ANTONIO§
30,05#
SANCHEZ MARIN MARIA DOLORES§
60,10#
SANCHEZ MARIN MARIA DOLORES§
60,10#
SANCHEZ RUIZ RAFAEL§
60,10#
SANCHEZ SALMERON JOSE M.§
18,03#
SANCHEZ URBANO JUAN ANTONIO§
60,10#
SANCHO GUIX ENCARNACION§
90,15#
SANTANO MORALES FERMIN§
30,05#
SAS PASCUAL SANTIAGO§
18,03#
SAS PASCUAL SANTIAGO§
18,03#
SECILIA CEDRAN JUAN CARLOS§
90,15#
SEGALA MARENYA LAURA§
18,03#
SEGALA MARENYA LAURA§
18,03#
SEGALÀ MARENYÀ FERRAN§
18,03#
SERVICIOS ELECTRICOS TECNO CONTROL, S.L.§ 18,03#
SERVICIOS ELECTRICOS TECNO CONTROL, S.L.§ 30,05#
SERVICIOS ELECTRICOS TECNO CONTROL, S.L.§ 301,00#
SERVICONS BCN SCP§
60,10#
TECNO DINAMIC SL§
60,10#

DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§

DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

IMPORT#

P04318165§
G04136876§
E040605140§
P04310361§
P04312361§
E040105670§
E04158910§
P04303423§
P04312484§
P04314190§
P04318087§
EC40303221§
EC40703049§
P04312123§
EC42202140§
P04302764§
P04302641§
P04316601§
G04135989§
GJ4132407§
PJ4301145§
P04302768§
P04310354§
P04320389§

04-06-03§
04-05-21§
04-06-03§
04-05-25§
04-05-26§
04-06-11§
04-05-19§
04-05-21§
04-05-14§
04-06-07§
04-05-27§
04-04-23§
04-04-27§
04-05-26§
04-03-16§
04-05-27§
04-05-26§
04-05-21§
04-06-04§
04-02-23§
04-03-02§
04-05-28§
04-05-24§
04-06-03§

60,10#
60,10#
18,03#
90,15#
30,05#
18,03#
18,03#
60,10#
60,10#
48,08#
30,05#
18,03#
18,03#
48,08#
18,03#
60,10#
90,15#
60,10#
60,10#
301,00#
301,00#
60,10#
60,10#
60,10#

B-0364-JK§
0043BHG§
0384BRC§
C9041BKR§
B-3523-UK§
B-4604-WD§
8326CDT§
B-0309-OS§
2649CTB§
2649CTB§
2649CTB§
5148BTG§
5148BTG§
B-3932-XD§
5887BDK§
B-5873-UV§
3018BHP§
B-8575-VN§
B-3588-SW§
B-4151-PB§
5129BBM§
B-1627-LY§
7673CMF§
6178BSD§

2162§
2082§
2071§
2159§
2176§
2070§
2070§
3054§
2061§
3093§
2210§
2070§
2070§
2090§
2071§
2013§
2125§
2174§
2167§
2999§
2999§
2061§
2213§
2082§

PUIG NOVELL, DEL,2§
BALMES, DE,2§
MOSSÈN J. VERDAGUER,DE,18§
PUIG NOVELL, DEL,54§
PI I MARGALL, DE,53§
COMTE DÈGARA, DEL,9§
MOSSÈN J. VERDAGUER,DE,18§
CASTELLAR, DE,454§
MONTCADA, DE,295§
JAUME CANTARER,DE,14§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,374§
NICOLAU TALLÓ,DE,138§
MONTSERRAT, DE,151§
ÈGARA,D,237§
GRÀNIUS, DE,32§
SANT LLORENÇ, DE,92§
MARTORELL, DE,319§
COMTE BORRELL,DEL,2§
SALMERÓN, DE,3§
BARCELONA, DE,228§
ÀNGEL GUIMERÀ, D,215§
SANT LLORENÇ DEL MUNT,DE,480§
CASTELLAR, DE,81§
SALVADOR BUSQUETS,DE,2§

12-00§
07-51§
05-49§
10-26§
05-30§
10-09§
12-57§
11-35§
05-37§
05-10§
11-22§
09-55§
10-25§
12-16§
12-34§
07-30§
12-42§
07-14§
07-40§
07-20§
05-55§
05-55§
10-01§
11-02§

TECOFORM, SL§
THERMOTER SL§
TORRAS GARCIA NURIA§
TORRES LAO CRISTIAN§
TRANSPORTES MARTINEZ FONT S L§
TRULLAS ROZAS ESTER§
VALENTIN ROSA JUAN ANTONIO§
VALVERDE VALVERDE JUAN§
VELA NARANJO FRANCISCO JESUS§
VELA NARANJO FRANCISCO JESUS§
VELA NARANJO FRANCISCO JESUS§
VELASCO VEGA ANA MARIA§
VELASCO VEGA ANA MARIA§
VICIANA BRAVO MARIA ISABEL§
VIDAÑA CRUZ FRANCISCO§
VILASIS ULLES NURIA§
VILLARROYA FUSTER SARA§
VIVEROS COLLADO FRANCISCO§
YEDRA MOYA FRANCISCO§
YESPLAC SL§
Z Y Z CLIMA SL§
ZADI MOHAMED§
ZARCO CORONADO JOSE MARIA§
ZARCO CORONADO JOSE MARIA§

022004016114
A

Tona
EDICTE
En compliment del que preceptua larticle
298.3 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya es fa avinent que per Decret de
lAlcaldia de data 1 de juny de 2004, sha
acordat contractar per raons durgència i en
règim laboral temporal (Reial Decret
2104/1984, de 21 de novembre, i disposició
transitòria 3 del Reial Decret Legislatiu
18/1993 de 3 de desembre) a:
* Raquel Mas Camprubi.
- Categoria professional: Mestra.
- Tipus de contracte: Jornada sencera (37,5
hores setmanals).
- Durada: del 9 de març de 2004 i fins lalta de la Sra. Elisabet Ramírez Cros.
Tona, 14 de juliol de 2004.
LAlcaldessa, Ma. Antònia Serra Baucells.
022004015965
A

Tona
EDICTE
En compliment del que preceptua larticle
298.3 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya es fa avinent que per Decret de
lAlcaldia de data 15 de juliol de 2004, sha
acordat contractar per raons durgència i en
règim laboral temporal (Reial Decret
2104/1984, de 21 de novembre, i disposició
transitòria 3 del Reial Decret Legislatiu
18/1993 de 3 de desembre) a:
* Carlos Rosique Riba.
Categoria professional - Oficial 2a. brigada
dobres.
Tipus de contracte - Laboral (37,5 hores
setmana).
Durada - des del dia 19 de juliol i fins lalta del Sr. Joan Trigo Valenzuela o, en cas que

no haig presentat lalta, fins el dia 31 de
desembre de 2004.
Tona, 16 de juliol de 2004.
LAlcaldessa, Ma. Antònia Serra Baucells.
022004015966
A

Tona
EDICTE
Transcorregut el termini dexposició pública previst a lart. 219.2) de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya i no havent-se
registrat cap suggeriment o reclamació contra
lacord daprovació inicial del projecte Adequació de 3 aules a lescola bressol municipal La Cuca Fera, amb un pressupost total
dexecució de seixanta mil vuitanta-vuit EUR
i quaranta-cinc cèntims (60.088,45 EUR), cal
considerar aprovat definitivament lesmentat
projecte, acomplint lacord del dia 1 de juny
de 2004.
Acomplint el que disposa lart. 38 del
Reglament dobres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals, sanuncia laprovació definitiva
del projecte en el ben entès que contra
aquest acte que esgota la via administrativa
es pot interposar, recurs contenciós davant la
Sala corresponent del TSJC en el termini de
dos mesos a comptar des de la publicació del
present edicte.
Tona, 15 de juliol de 2004.
LAlcaldessa, Ma. Antònia Serra Baucells.
022004015968
A

Tona
ANUNCI
En compliment de larticle 44.2 del Regla-

ment dOrganització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals i de larticle 13.3
de la Llei 30/92 de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99, es procedeix a la publicació de la delegació de competència decretada per aquesta Alcaldia en data 20 de juliol
denguany.
Primer. - Conferir delegació al regidor
daquesta Corporació, en Josep Salom Ges
per tal que pugui celebrar el matrimoni civil
que tindrà lloc el dia 4 de setembre, exercint
la competència prevista a larticle 51 del
Codi Civil.
Segon. - Donar publicitat a la present resolució mitjançant publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes previstos per
larticle 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, en relació amb larticle 44 del
Reglament dOrganització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Tona, 20 de juliol de 2004.
LAlcaldessa, Ma. Antònia Serra Baucells.
022004015969
A

Tona
ANUNCI
En compliment de larticle 44.2 del Reglament dOrganització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals i de larticle 13.3
de la Llei 30/92 de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99, es procedeix a la publicació de la delegació de competència decretada per aquesta Alcaldia en data 21 de juliol
denguany.
Primer. - Conferir delegació al regidor
daquesta Corporació, en Joan Rusiñol Ruiz
per tal que pugui celebrar el matrimoni civil
que tindrà lloc el dia 21 dagost, exercint la
competència prevista a larticle 51 del Codi
Civil.
Segon. - Donar publicitat a la present reso-
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lució mitjançant publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes previstos per
larticle 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, en relació amb larticle 44 del
Reglament dOrganització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Tona, 21 de juliol de 2004.
LAlcaldessa, Ma. Antònia Serra Baucells.
022004015971
A

cialment la modificació de crèdit núm. 10/04
del Pressupost de lAjuntament.
La qual cosa sexposa al públic mitjançant
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al
Tauler dEdictes de la Corporació, pel termini
de quinze dies, a comptar des de lendemà
de la publicació del present edicte al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per tal que es puguin
presentar al·legacions. En cas contrari, laprovació inicial quedaria elevada a definitiva,
sense necessitat dadopció dun nou acord i
es procediria a la seva reglamentària publicació.
Torelló, 27 de juliol de 2004.
LAlcalde, Miquel Franch i Ferrés.

Tordera
Per Decret de lAlcaldia núm. 598/2004
de 27 de juliol sha aprovat inicialment la
modificació del Pla Parcial del sector núm.
11 Carretera de Fogars, promoguda per
Inmobiliaria de Construcciones y Arriendos,
SA, (ICASA).
La qual cosa es fa pública pel termini dun
mes en compliment de lestablert per la legislació urbanística significant als afectats i
altres interessats que poden formular al·legacions dins lesmentat període.
La resolució publicada, juntament amb els
seus antecedents, pot ésser consultada qualsevol dia laborable de les 10.00 a les 14.00
hores a les dependències la Casa de la Vila,
situades a la Pl. de lEsglésia, núm.2, districte
postal 08490, telèfon 7643717, fax 7643853,
correu electrònic tordera@diba.es
Tordera, 27 de juliol de 2004.
LAlcalde President, Joan Carles García
Cañizares. Davant meu, el Secretari-Interí,
Lluís X. Viñuales Solé.

EDICTE
El Ple de lAjuntament, en sessió ordinària
del dia 26 de juliol de 2004, va aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 9/04
del Pressupost de lAjuntament.
La qual cosa sexposa al públic mitjançant
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al
Tauler dEdictes de la Corporació, pel termini
de quinze dies, a comptar des de lendemà
de la publicació del present edicte al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per tal que es puguin
presentar al·legacions. En cas contrari, laprovació inicial quedaria elevada a definitiva,
sense necessitat dadopció dun nou acord i
es procediria a la seva reglamentària publicació.
Torelló, 27 de juliol de 2004.
LAlcalde, Miquel Franch i Ferrés.
022004015926
A

Torelló

Torrelavit

EDICTE

lexpedient de suplement de crèdits número
3 del Pressupost General per a lany 2004
que segueix a continuació, aquest estarà de
manifest en la Secretaria daquesta Administració, per espai de quinze dies, durant els
quals qualsevol persona interessada podrà

ANUNCI
Aprovat pel Ple de la Junta de Veïns, en
sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2004,

Consignació
Proposta Consignació
inicial§dincrement§ definitiva#

DE DESPESES#

§

02-121-130.00§ Retribucions Adm.i Aux.Adm.
Serv.Grals§

§
184.202,15§

022004016107
A

Aprovat inicialment pel Ple de lAjunta-

Entitat Municipal Descentralitzada
de Valldoreix

Capítol 1§

La Junta de Govern Local, en sessió de 27
de juliol de 2004, va aprovar inicialment el
projecte tècnic de les obres dAdequació dels
accessos del local social de Plana de les
Torres, i que ha estat redactat per larquitecte
Roger Boada i Juan i amb un pressupost total
de 29.889,28 EUR (IVA inclosos).
De conformitat amb allò que articles
235.2-c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
dabril del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i 37 del Reglament
dobres, activitats i serveis dels ens locals de
data 13 de juny de 1995, resta exposat al
públic per un termini de trenta dies als efectes del seu examen i presentació de les reclamacions que es considerin adients davant
daquest Ajuntament.
Transcorregut aquest termini dinformació
pública i, en el cas de no haver-se presentat
cap reclamació contra laprovació inicial de
lesmentat projecte, aquest sentendrà aprovat definitivament sense necessitat dadoptarse un nou acord.
Torrelles de Foix, 28 de juliol de 2004.
LAlcalde, Salvador Miralles Albesa.

EDICTE

El Ple de lAjuntament, en sessió ordinària
del dia 26 de juliol de 2004, va aprovar ini-

Descripció partida§

Torrelles de Foix
ANUNCI

Torelló

022004016034
A

PRESSUPOST

022004016103
A

022004015923
A

EDICTE

Partida§

ment, en la sessió celebrada el dia 28 de
juliol, lexpedient de suplement de crèdit
número 2/2004 del pressupost vigent de la
Corporació, finançat mitjançant romanent de
tresoreria, sexposa al públic pel període de
quinze dies, als efectes dexamen i possibles
reclamacions.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions en lesmentat termini, lexpedient es
considerarà definitivament aprovat.
Torrelavit, 29 de juliol de 2004.
LAlcalde, Pere Ribé i Vila.

§
656,53§ 184.858,68#

#

Partida§

examinar-lo i formular les reclamacions i/o
al·legacions que consideri adients. Tot de
conformitat amb allò que disposa larticle
177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual saprova el Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Descripció partida§

Consignació
Proposta Consignació
inicial§dincrement§ definitiva#

02-511-130.00§ Retribucions Personal Laboral Brigada§
150.730,87§

1.092,98§ 151.823,85#

02-121-131.02§ Retribucions Laborals eventuals
S.Grals.§

1.476,04§

36.554,50§

38.030,54#
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Partida§

Consignació
Proposta Consignació
inicial§dincrement§ definitiva#

Descripció partida§

02-511-150.01§ Incentiu Rendiment Brigada
dObres§
02-422-150.04§ Incentiu Rendiment E.Bressol§
02-121-160.00§ Quotes Serveis Generals§
Crèdits extraordinaris#
02-452-131.07§ Retribucions laborals eventuals
activitats estiu§
02-452-160.02§ Quotes Activitats estiu§
02-451-150.02§ Incentiu Rendiment Casal Cultura§
02-121-161.08§ Indemnitzacions§

7.941,22§
187,59§
80.328,82§

6.936,00§
250,62§
399,74§

14.877,22#
438,21#
80.728,56#

0,00§
0,0§
0,00§
0,00§

863,33§
261,07§
667,00§
13.666,71§

863,33#
261,07#
667,00#
13.666,71#

Total cap. 1§
§

§

11-412-220.01§
02-121-202.00§
03-422-212.02§
08-511-213.01§
03-422-220.00§
03-422-221.04§

Arrendament caseta de Música§
Arrendament seu EMD§
Manteniment Escola Bressol§
Material Tècnic Brigada§
Material oficina E. Bressol§
Vestuari E. Bressol§

Partida§

§

Descripció partida§

7.868,19§
47.611,00§
4.996,12§
5.806,28§
1.048,94§
858,28§

§
839,00§
540,00§
1.200,00§
6.000,00§
1.128,20§
300,00§

Consignació Inicial§

§

Total amp. capítol 2§

Capítol 6§

§

#
8.707,19#
48.151,00#
6.196,12#
11.806,28#
2.177,14#
1.158,28#

340.08§

§

Activitats esportives§

14.063,68§

#
48.107,29#

Partida§

Descripció partida§

§

Total majors ingressos§

2. AMINORACIONS

DE CRÈDITS#

02-121-214.00§
08-511-601.01§

Reparacions vehicles§
Construcció clavegueres§
Total aminoració crèdits§

§

72.000,00#
51.103,01#
4.300,00#

0,00§
0,00§

3.900,00§
60.101,21§

3.900,00#
60.101,21#

§

#

26.000,00§
0,00§
0,00§

10.000,00§
6.000,00§
10.000,00§

36.000,00#
6.000,00#
10.000,00#

0,00§
0,00§
0,00§

4.583,08§
2.080,15§
3.078,11§

4.583,08#
2.080,15#
3.078,11#

35.741,34§

61.741,34#

§

Total modif. pressupost despeses§

Major Ingrés#

42.000,00§
13.000,00§
1.300,00§

§

Total capítol 6§
§

§

30.000,00§
38.103,01§
3.000,00§

§ 130.308,41§ 269.600,23#

08-511-624.01§ Senyalització viària§
02-121-625.00§ Equip i mobiliari seu EMD§
06-451-625.06§ Equip mobiliari Casal Cultura§
Crèdits extraordinaris#
08-511-601.02§ Urb.Pg. Ratapinyada§
08-511-601.12§ Urb.Pg. Verdum§
08-511-601.23§ Ajardinament Pl. Mas Roig§

1. PRESSUPOST DINGRESSOS#
Majors ingressos§ §

Consignació
Proposta Consignació
inicial§dincrement§ definitiva#

Descripció partida§

05-452-221.12§ Consums i sub. Piscina§
03-422-227.05§ Menjador E. Bressol§
06-451-227.28§ Activitats Arqueològiques§
Crèdits extraordinaris#
11-412-221.14§ Consums Caseta Música§
05-452-227.31§ Pista de gel§

26.270,02§ 486.215,17#
§

Capítol 2§

Partida§

§ 192.319,77§ 817.556,74#

Consignació Inicial§

Major Ingrés#

§

48.107,29#

28.482,93§
50.000,00§
§

6.000,00#
20.972,86#
26.972,86#

3. INCORPORACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA
2003
870.02. Romanent de Tresoreria: 117.239,62
EUR.

Total (1+2+3): 192.319,77 EUR.
En el supòsit que no sigui presentada cap
reclamació, lexpedient es considerarà definitivament aprovat.

Valldoreix, 27 de juliol de 2004.
La Presidenta, Montserrat Turu i Rosell.

Vilada

Viladecavalls

Vilanova del Camí

EDICTE

EDICTE

ANUNCI

El Ple de la corporació reunit en sessió
ordinària el passat dia 28 de juliol, va acordar, fer públic linici dexpedient per la elaboració del catàleg de masies i cases rurals
en sòl no urbanitzable del nostre municipi,
procediment imprescindible per la reconstrucció o rehabilitació dacord amb els articles 47.3 i 50.2 de la Llei 2/2002 de 14 de
març dUrbanisme.
El termini per laportació de documentació
perquè aquestes masies i cases rurals siguin
incloses en aquest catàleg serà dun mes a
partir de la publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
Vilada, 29 de juliol de 2004.
LAlcaldessa, Ma. Carme Cirera Artigas.

Dacord amb el que estableixen 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, amb aquest edicte es notifica als
interessats, lacord de la Junta de Govern de
lAjuntament de Viladecavalls de 6 de juliol
de 2004, pel que es va procedir a laprovació
inicial del Projecte de Reparcel·lació de la
unitat dactuació número IX Can Trias Industrial, i que resta a la disposició dels interessats en les oficines daquest Ajuntament. Tots
els propietaris afectats podran formular les
al·legacions que considerin adients, en el termini de dos mesos, a comptar des de la present notificació mitjançant escrit dirigit a
aquestes Oficines Municipals.
Viladecavalls, 28 de juliol de 2004.
LAlcalde accidental (signatura il·legible).

En compliment del que disposa larticle 18
i 93 del Decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, pel qual saprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, es fa pública la contractació
laboral indefinida, com a Auxiliars Tècnics
de Biblioteca, al Sr. Daniel Casanellas Vizcaino i a la Sra. Anna Fornells Canal, de conformitat amb la proposta formulada pel Tribunal qualificador de les proves selectives de
data 2 de juliol de 2004, i lacord de la Junta
de Govern de data 21 de juliol de 2004.
Vilanova del Camí, 22 de juliol de 2004.
LAlcalde, Joan Vich i Adzet.

022004016018
A

022004016042
A

022004015855
A

022004015980
A

Vilanova del Camí
ANUNCI
En compliment del que disposa larticle 18
i 93 del Decret de la Generalitat de Catalun-
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ya 214/1990, de 30 de juliol, pel qual saprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, es fa pública la contractació
laboral indefinida, com a administratius, a la
Sra. Isabel Molina Cruz i al Sr. Joan Garcia
Vera, de conformitat amb la proposta formulada pel Tribunal qualificador de les proves
selectives de data 05 de juliol de 2004, i lacord de la Junta de Govern de data 21 de
juliol de 2004.
Vilanova del Camí, 22 de juliol de 2004.
LAlcalde, Joan Vich i Adzet.
022004015981
A

entitats locals, es fa pública la contractació
laboral indefinida, com a Auxiliar Tècnic
dEsports, al Sr. Ismael Miquel i Carpi, de
conformitat amb la proposta de formulada
pel Tribunal qualificador de les proves selectives de data 12 de juliol de 2004, i a lacord
de la Junta de Govern de data 21 de juliol de
2004.
Vilanova del Camí, 22 de juliol de 2004.
LAlcalde, Joan Vich i Adzet.
022004015984
A

Vilanova del Camí

Vilanova del Camí

ANUNCI

ANUNCI

En compliment del que disposa larticle 18
i 93 del Decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, pel qual saprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, es fa pública la contractació
laboral indefinida, com a Coordinador de
Cultura, a la Sra. Sònia Garcia Serrano, de
conformitat amb la proposta formulada pel
Tribunal qualificador de les proves selectives
de data 19 de juliol de 2004, i lacord de la
Junta de Govern de data 21 de juliol de
2004.
Vilanova del Camí, 22 de juliol de 2004.
LAlcalde, Joan Vich i Adzet.

En compliment del que disposa larticle 18
i 93 del Decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, pel qual saprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, es fa pública la contractació
laboral indefinida, com a Oficials de 1ª dOficis, al Sr. Guillermo Martínez Vera i al Sr.
Francisco Sanchez Alpañez, de conformitat
amb la proposta formulada pel Tribunal qualificador de les proves selectives de data 30
de juny de 2004, i segons acord de la Junta
de Govern de data 21 de juliol de 2004.
Vilanova del Camí, 22 de juliol de 2004.
LAlcalde, Joan Vich i Adzet.
022004015982
A

022004015985
A

ANUNCI

ANUNCI

Es fa públic que la Comissió de Govern de
data de 16 de juny del 2004, ha resolt nomenar com a funcionaris de carrera als senyors
Josep Mª Cobo Olivé i Àngel Triviño Soriano,
per ocupar en propietat els llocs de treball de
Caporals de la Policia Local, enquadrats en
lEscala dAdministració Especial, subescala
Serveis Especials de la Plantilla daquest
Ajuntament, del grup de classificació D, del
personal funcionari daquest Ajuntament.
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement i en compliment de la normativa vigent.
Vilanova del Camí, 17 de juny de 2004.
LAlcalde, Joan Vich i Adzet.
022004016052
A

022004015983
A

Vilanova del Camí
ANUNCI
En compliment del que disposa larticle 18
i 93 del Decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, pel qual saprova el Reglament del personal al servei de les

022004015914
A

Vilanova del Camí

Vilanova del Camí
En compliment del que disposa larticle 18
i 93 del Decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, pel qual saprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, es fa pública la contractació
laboral indefinida, com a Conserge - Agent
Notificador, al Sr. Jordi Palau Isanta, de conformitat amb la proposta de formulada pel
Tribunal qualificador de les proves selectives
de data 7 de juliol de 2004, i a lacord de la
Junta de Govern de data 21 de juliol de
2004.
Vilanova del Camí, 22 de juliol de 2004.
LAlcalde, Joan Vich i Adzet.

la convocatòria efectuada per Decret dAlcaldia 145 de 17 dabril daprovació de les
bases de les següents places de personal
laboral fix, dacord amb lOferta pública dOcupació per a 2003.
- Una plaça doficial de construcció (grup
de classificació D).
- Dos places doficial jardiner (grup de
classificació D).
- Una plaça doficial fuster (grup de classificació D).
- Una plaça doficial manteniment esports
(grup de classificació D).
- Una plaça doperari construcció (grup de
classificació E).
- Dues places doperari jardiner (grup de
classificació E).
- Dues places doperari instal·lacions (grup
de classificació E).
- Una plaça doperari neteja viària (grup
de classificació E).
- Dues places doperari manteniment
esports (grup de classificació E).
- Una plaça de bidell del Centre Cultural
(grup de classificació E).
- Una plaça de netejador/a. (grup de classificació E).
Segon. - Traslladar aquest acord a lEscola
dAdministració Pública, a fi que deixin sense
efecte els respectius nomenaments designats
de vocal i suplent, per formar part del Tribunal qualificador.
Tercer. - Publicar aquest acord al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP).
Vilassar de Dalt, juliol de 2004.
LAlcalde, Llorenç Artigs i Planas.

Vilassar de Dalt
EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària de data 15 de juliol, va prendre lAcord següent:
Primer. - Desistir de la continuació del
procediment de concurs, deixant sense efecte

Vilassar de Mar
EDICTE
LAjuntament en Ple en la sessió celebrada
el dia 22 de juliol de 2004, acordà aprovar
inicialment el Reglament del Consell Municipal de Comerç.
Durant el termini de 30 dies a partir de la
publicació del present Edicte en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, lesmentat reglament
estarà de manifest en la Secretaria municipal
i es podran presentar els suggeriments i
observacions que es considerin procedents.
En el supòsit que no sen formulessin es considerarà aprovada definitivament i entrarà en
vigor a partir del dia següent al de la seva
publicació íntegra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Vilassar de Mar, 23 de juliol de 2004.
LAlcalde (signatura il·legible).
022004015944
A
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Vilassar de Mar
EDICTE
LAjuntament en Ple, en la sessió ordinària
celebrada el 22 de juliol de 2004, adoptà lacord que en la seva part dispositiva diu així:
Primer. - Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa urbanística del
Pla General dOrdenació Urbana municipal a
la zona 21, subzona zoo, en el sòl no urbanitzable (arts. 112 i 113), en relació a les
condicions dedificació per possibilitar un
habitatge vinculat a lactivitat de Zoo, dacord amb Informe-Memòria elaborat pels
Tècnics municipals de lÀrea de Serveis Territorials.
Segon. - Obrir un període dinformació
pública dun mes, mitjançant publicació del
corresponent Edicte en el Tauler danuncis de
la Casa Consistorial, prèvia publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, i en un Diari
de difusió provincial.
Durant aquest termini, comptador a partir
del dia següent al de la publicació de lEdicte
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, lexpedient romandrà de manifest en lÀrea de Serveis Territorials daquest Ajuntament (3a
planta) i els interessats podran formular, per
escrit, les reclamacions i suggeriments que
considerin procedents.
Tercer. - Notificar els presents acords als
interessats de làmbit que afecta aquesta
modificació.
Vilassar de Mar, 23 de juliol de 2004.
LAlcalde (signatura il·legible).
022004015945
A

saprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals de Catalunya.
Vilassar de Mar, el 26 de juliol de 2004.
LAlcalde, Pere Almera Puiggròs.
022004016044
A

022004015950
A

Vilobí del Penedès
ANUNCI

Vilobí del Penedès
ANUNCI
En compliment dallò que disposa larticle
17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, sanuncia
que lajuntament en sessió del Ple del dia 22
de juliol de 2004, ha adoptat el següent
acord:
Aprovar provisionalment la modificació de
les ordenances fiscals números 28 i 32, reguladores de les taxes per la prestació de serveis en la piscina municipal i per la prestació
del servei de casal destiu, respectivament.
Lexpedient tramitat per a ladopció de lacord anterior, així com les ordenances fiscals
que es modifiquen, sexposaran al públic per
termini de trenta dies hàbils comptats des del
dia següent al de la publicació del present
anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les ordenances, els interessats, en els termes
previstos a larticle 18 de la Llei 39/1988,
podran examinar lexpedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. En cas
de no haver cap reclamació, lacord provisional esdevindrà definitiu.
Vilobí del Penedès, 27 de juliol de 2004.
LAlcalde, Joan Esteve Ràfols.

Vilassar de Mar

022004015949
A

EDICTE
Assumpte: Nomenament de funcionaris de
carrera a lAjuntament de Vilassar de Mar.
Per acord de la Junta de Govern Local,
adoptat en sessió de data 28 de juny de
2004, es va nomenar la Sra. Marta Elías Fugarolas, amb DNI núm. 38808295-G, com a
funcionària de carrera, dins de lescala dadministració general, subescala auxiliar, en el
grup de classificació D.
Per acord de la Junta de Govern Local,
adoptat en sessió de data 28 de juny de
2004, es va nomenar la Sra. Júlia Abad Garcia, amb DNI núm. 36927300-H, com a funcionària de carrera, dins de lescala dadministració general, subescala auxiliar, en el
grup de classificació D.
Per acord de la Junta de Govern Local,
adoptat en sessió de data 28 de juny de
2004, es va nomenar el Sr. José Luis Martínez
Macias, amb DNI núm. 52396653-P, com a
funcionari de carrera, dins de lescala dadministració general, subescala auxiliar, en el
grup de classificació D.
Aquests nomenaments es fan públics dacord amb el que estableix larticle 82 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual

Vilobí del Penedès, 27 de juliol de 2004.
LAlcalde, Joan Esteve Ràfols.

Vilobí del Penedès
ANUNCI
Aprovat per lajuntament Ple, en sessió
celebrada el dia 22 de juliol de 2004, lexpedient de modificació de crèdits número 2
dins el Pressupost municipal únic per a 2004,
sexposa al públic per un termini de vint dies,
comptats a partir de la publicació daquest
anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona, a efectes del seu examen i presentació de possibles reclamacions, de conformitat amb allò que disposa larticle 158.2
en relació amb el 150 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, i 42 del Reial Decret 500/1990, de 20
dabril.
Transcorregut aquest termini sense haverse presentat reclamacions, lexpedient sentendrà aprovat de forma definitiva sense
necessitat dadoptar un nou acord.

En compliment dallò que disposa larticle
17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, sanuncia
que lajuntament en sessió del Ple del dia 22
de juliol de 2004, ha adoptat el següent
acord:
Aprovar provisionalment la modificació de
lordenança fiscal número 27, reguladora de
la taxa per la prestació de serveis en el centre
deducació infantil municipal Els Ocellets.
Lexpedient tramitat per a ladopció de lacord anterior, així com lordenança fiscal que
es modifica, sexposaran al públic per termini
de trenta dies hàbils comptats des del dia
següent al de la publicació del present anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
lordenança, els interessats, en els termes previstos a larticle 18 de la Llei 39/1988,
podran examinar lexpedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. En cas
de no haver cap reclamació, lacord provisional esdevindrà definitiu.
Vilobí del Penedès, 27 de juliol de 2004.
LAlcalde, Joan Esteve Ràfols.
022004015951
A

Castell-Platja dAro
EDICTE
El sotasignat, en qualitat de tresorer de lAjuntament, i per la seva condició de cap del
departament de recaptació de lAjuntament,
amb aquest edicte,
Faig saber:
Primer. - Que lòrgan de recaptació de lAjuntament és responsable del tràmit dels
expedients administratius en període executiu, motivats per obligacions de dret públic
pendents de pagament, que sesmenten a
continuació:
Núm. exped., 21027805; DNI, B08662389;
contribuent, Solcam S.L.; concepte, IBI;
any, 2001; població, Vic; tramit. a notificar, notificació executiva.
Núm. exped., 21027804; DNI, B08662389;
contribuent, Solcam S.L.; concepte, IBI;
any, 2001; població, Vic; tramit. a notificar, notificació executiva.
Segon. - Que en relació als subjectes passius de referència, sha intentat, dacord amb
els preceptes legals establerts, la notificació
personal dels deutes esmentats amb resultats
negatius.
Tercer. - Que en els respectius expedients
administratius hi consten, convenientment
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justificades, les diligències circumstancials
dels intents negatius de notificació.
Dit això, en virtut dallò que disposa larticle 105 de la Llei General Tributària, ara,
dicto el següent.
Requeriment de compareixença: Requereixo als subjectes passius, esmentats anteriorment, per tal que compareguin personalment
o mitjançant representant legal, en el termini
de 10 dies a comptar de la publicació daquest edicte, en les dependències de recaptació de lAjuntament, dins lhorari datenció al
públic, a fi i efecte de ser notificats dels tràmits i deutes igualment referits.
Tot això, amb ladvertiment que transcorregut aquest termini de 10 dies sense que els
interessats hagin comparegut, sels tindrà per
notificats, dels tràmits en qüestió, a tots els
efectes legals.
En virtut dallò que disposa larticle 103
del Reglament General de Recaptació, sadverteix als interessats que, en el cas de no
comparèixer, també sels tindrà per notificats
de les successives provisions i diligències,
que es produeixin en els expedients de
referència, fins que finalitzi la substanciació
dels procediments de constrenyiment.
Això, sense perjudici del dret que els assisteix a comparèixer en qualsevol moment i
regularitzar la seva situació.
Així mateix, en el cas que linteressat
requerit no comparegués durant el termini
concedit podrà, igualment, presentar recurs
de reposició contra lacte que es pretén notificar, davant del tresorer daquest ajuntament, en el termini dun mes a comptar des
del dia següent al de venciment del termini
de compareixença.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit es pot
interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós administratiu de
la província de Girona en el termini de dos
mesos a comptar des de lendemà de la notificació expressa de la resolució o bé en el
termini de sis mesos a comptar des de lendemà del dia en que el referit recurs shagi
dentendre desestimat de forma tàcita.
Contra lacte de publicació edictal es pot
interposar recurs de reposició, davant el tresorer daquest ajuntament, en el termini dun
mes a comptar des del dia següent al de
publicació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit es pot
interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat contenciós administratiu de
la província de Girona en el termini de dos
mesos a comptar des de lendemà de la notificació expressa de la resolució o bé en el
termini de sis mesos a comptar de lendemà
del dia en què el referit recurs de reposició
shagi dentendre desestimat de forma tàcita.
Malgrat tot podeu interposar qualsevol
altre recurs que considereu convenient.
El procediment de constrenyiment, encara
que sinterposi recurs, sols es suspendrà en
els termes i condicions assenyalats en larticle 101 del reglament general de recaptació.

Castell-Platja dAro, 26 de juliol de 2004.
El Tresorer, Josep Salart i Mont.
022004015836
A

Castell-Platja dAro
EDICTE
El sotasignat, en qualitat de tresorer de lAjuntament, i per la seva condició de cap del
departament de recaptació de lAjuntament,
amb aquest edicte,
Faig saber:
Primer. - Que lòrgan de recaptació de lAjuntament és responsable del tràmit dels
expedients administratius en període executiu, motivats per obligacions de dret públic
pendents de pagament, que sesmenten a
continuació:
Núm. exped., 22002407; DNI, A58750597;
contribuent, Boris Gudonov SA; concepte,
IBI; any, 2002; població, Barcelona; tramit. a notificar, notificació dinscripció
dembargament en el registre de la propietat.
Segon. - Que en relació als subjectes passius de referència, sha intentat, dacord amb
els preceptes legals establerts, la notificació
personal dels deutes esmentats amb resultats
negatius.
Tercer. - Que en els respectius expedients
administratius hi consten, convenientment
justificades, les diligències circumstancials
dels intents negatius de notificació.
Dit això, en virtut dallò que disposa larticle 105 de la Llei General Tributària, ara,
dicto el següent.
Requeriment de compareixença: Requereixo als subjectes passius, esmentats anteriorment, per tal que compareguin personalment
o mitjançant representant legal, en el termini
de 10 dies a comptar de la publicació daquest edicte, en les dependències de recaptació de lAjuntament, dins lhorari datenció al
públic, a fi i efecte de ser notificats dels tràmits i deutes igualment referits.
Comunicar a linteressat que amb la seva
notificació siniciarà el tràmit daudiència
que pel termini de 15 dies regula larticle 84
de la Llei 30/1992 de 26 de novembre i
durant el que els interessats podran examinar
lexpedient i presentar-hi al·legacions.
Tot això, amb ladvertiment que transcorregut aquest termini de 10 dies sense que els
interessats hagin comparegut, sels tindrà per
notificats, dels tràmits en qüestió, a tots els
efectes legals.
En virtut dallò que disposa larticle 103
del Reglament General de Recaptació, sadverteix als interessats que, en el cas de no
comparèixer, també sels tindrà per notificats
de les successives provisions i diligències,
que es produeixin en els expedients de
referència, fins que finalitzi la substanciació
dels procediments de constrenyiment.
Això, sense perjudici del dret que els assisteix a comparèixer en qualsevol moment i

regularitzar la seva situació.
Així mateix, en el cas que linteressat
requerit no comparegués durant el termini
concedit podrà, igualment, presentar recurs
de reposició contra lacte que es pretén notificar, davant del tresorer daquest ajuntament, en el termini dun mes a comptar des
del dia següent al de venciment del termini
de compareixença.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit es pot
interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós administratiu de
la província de Girona en el termini de dos
mesos a comptar des de lendemà de la notificació expressa de la resolució o bé en el
termini de sis mesos a comptar des de lendemà del dia en que el referit recurs shagi
dentendre desestimat de forma tàcita.
Contra lacte de publicació edictal es pot
interposar recurs de reposició, davant el tresorer daquest ajuntament, en el termini dun
mes a comptar des del dia següent al de
publicació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit es pot
interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat contenciós administratiu de
la província de Girona en el termini de dos
mesos a comptar des de lendemà de la notificació expressa de la resolució o bé en el
termini de sis mesos a comptar de lendemà
del dia en què el referit recurs de reposició
shagi dentendre desestimat de forma tàcita.
Malgrat tot podeu interposar qualsevol
altre recurs que considereu convenient.
El procediment de constrenyiment, encara
que sinterposi recurs, sols es suspendrà en
els termes i condicions assenyalats en larticle 101 del reglament general de recaptació.
Castell-Platja dAro, 26 de juliol de 2004.
El Tresorer, Josep Salart i Mont.
022004015837
A
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AUDIÈNCIA PROVINCIAL
Sección Quince
EDICTO
Doña Ángeles Trell San Martín, Secretaria
en sustitución de la Sección Decimoquinta
de la Audiencia Provincial de Barcelona,
Hago saber: Que por esta Sección y en el
Rollo número 190/2003-2ª, correspondiente
al recurso de apelación de los autos de juicio
verbal número 385/2001, del Juzgado de Primera Instancia Número 7, de Barcelona, promovidos por Tarinas Associats, S.L., contra
Corius Prevenció, S.L., José Enrique Arisqueta
Blázquez, Jesús Manuel López Bueno y Rosa
María Martí Riba, se ha dictado en 14 de
junio de 2004, la sentencia que contiene la
siguiente parte dispositiva:
«Fallamos: Estimando en parte el recurso
de apelación interpuesto por Tarinas Associats, S.L., contra la sentencia dictada en
fecha 18 de noviembre de 2002, por el Juzgado de Primera Instancia Número 7, de Barcelona, con revocación parcial de la misma
debemos condenar como condenamos a la
demandada señora Rosa María Martí Riba
solidariamente con los restantes condenados
a pagar a la demandante la suma de
1.201,20 EUR con más las costas de primera
instancia, sin pronunciamiento respecto a las
costas del recurso de apelación.
Debemos desestimar como desestimamos
el recurso de apelación en relación con el
señor López Bueno con imposición de costas
a la parte apelante.
Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su
procedencia, con testimonio de la misma
para su cumplimiento.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se
unirá certificación al rollo, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.»
Y para que sirva de notificación en forma
a Corius Prevenció, S.L., y a don José-Enrique
Arisqueta Blázquez, expido el presente edicto en Barcelona, a 21 de julio de 2004.
Ángeles Trell San Martín.
042004004572
A

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE CATALUNYA
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Quinta
EDICTO
A.

Recurso ordinario número 280/2004, fase

«Providencia de los ilustrísimos señores
Presidente: don Joaquin Ortiz Blasco; Magistrados: don Alberto Andrés Pereira y don
Juan Fernando Horcajada Moya. En Barcelona, a veintinueve de junio de dos mil cuatro.
Dada cuenta, por recibidas del Juzgado
Contencioso-Administrativo Número 10, de
Barcelona, las actuaciones correspondientes
al recurso número 150/04, fórmese rollo de
Sala y regístrese en el libro de los de su clase
con el número de orden que les corresponda.
Y siendo esta Sala competente por razón de
la materia, para conocer del expresado recurso, procede su admisión a trámite.
Asimismo, por presentado el precedente
escrito con los documentos adjuntos, se tiene
por comparecido y parte al Lletrat Generalitat, en nombre y representación del Departament de la Presidència, en calidad de parte
recurrente y al Procurador don Ángel Quemada Ruiz, en nombre y representación de la
Diputación de Barcelona, en calidad de parte
demandada, en virtud de emplazamientos
acordados por el mencionado Juzgado, con
quienes se entenderán la presente y sucesivas
diligencias.
Se tiene por interpuesto en tiempo y forma
recurso contencioso-administrativo contra el
Acuerdo del Pleno de la Diputación de Barcelona de fecha 29 de enero de 2004,
mediante el cual se aprueba el protocolo
General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007.
Reclámese de la Administración el expediente administrativo, que deberá ser remitido a esta Sección en el plazo de veinte días,
bajo la personal y directa responsabilidad del
Jefe de la dependencia en que obrara dicho
expediente. Emplácese al mencionado Organismo, sirviendo para ello la misma comunicación por la que se reclama el expediente
administrativo, a fin de que pueda personarse
en forma en el presente recurso.
La resolución en la que se acuerde la
remisión del expediente administrativo a esta
Sala, se notificará en el plazo de cinco días,
por la Administración demandada, a cuantos
aparezcan como interesados en el mismo,
emplazándoles para que puedan comparecer
y personarse en los autos en el plazo de
nueve días, conforme se establece en el artículo 49 de la Jurisidicción.
Anúnciese en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona, la interposición del
recurso, que servirá de emplazamiento a las
personas a cuyo favor deriven derechos del
acto recurrido, y asimismo, a las que puedan
tener interés directo, profesional o económico en el asunto, y que no hubieran podido

ser emplazadas personalmente.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 203
párrafo 2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial se designa Magistrado Ponente al ilustrísimo señor don Joaquín José Ortiz Blasco.
Contra esta resolución cabe interponer
recurso de súplica en el plazo de cinco días a
contar desde el siguiente a su notificación.
Así lo acuerda la Sección y firma el ilustrísimo señor Magistrado Ponente, de lo que
doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
acordado. Doy fe.»
Barcelona, junio de 2004.
El Secretario (firma ilegible).
042004004423
A
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JUTJATS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIUS
Número 9, de Barcelona
EDICTO
La Secretaria judicial del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 9, de la ciudad
de Barcelona y su provincia,
Hace saber: Que por la empresa Uplan,
S.A., se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo, al cual le ha correspondido el
número 163/2004-A, contra la Resolución
del Ayuntamiento de Manresa, de fecha 19
de enero de 2004, recaída en expediente
RPL/4-98.
Por providencia dictada por este Juzgado
con esta fecha se ha acordado, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la
L.J.C.A., la notificación de la existencia del
procedimiento, así como del emplazamiento
para su posible personación en el mismo por
plazo de nueve días a los interesados que se
relacionan a continuación, los cuales no han
podido ser notificados y emplazados por la
Administración demandada:
- Consanvi, S.L.: Domicilio en Salvador
Vives, número 4, 08295 - Sant Vicenç de
Castellet.
- Jumope, S.L.: Domicilio en Carretera
Santpedor, número 1, 7º-1ª, 08240 - Manresa.
- Peholdi, S.L.: Domicilio en Sallent, sin
número, 08240 - Manresa.
- Roser Boixader Boixader: Domicilio Av.
Francesc Macià, números 30-32, 4º-2ª,
08240 - Manresa.
- Montserrat Estrada Montañà y Josefa
Estrada Montañà: Domicilio en Barcelona,
número 15, 3º-3ª, 08240 - Manresa.
- Magí Gallifa de Argullol: Domicilio en
Bernat de Sallent, número 2, 6º-1ª, 08240 Manresa.
- Xavier Górriz Boixader: Domicilio en
Camí Vell de Terrassa, número 11, 08640 Olesa de Montserrat.
- Germans Perramon Ferran: Domicilio en
Francesc Cambó, número 8, 08251 - Santpedor.
- BSCH Multilease, S.A., EFC: Domicilio
en Pl. Manuel Gómez Moreno, Edificio Alfredo Mahou, número 2, 28020 - Madrid.
Lo que se hace público a los efectos legales acordados.
Barcelona, 9 de julio de 2004.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
042004004415
A

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA

JUTJATS DINSTRUCCIÓ

Número 46, de Barcelona

Número 2, de Barcelona

EDICTO

EDICTE DE NOTIFICACIÓ

Don Luis Enrique Marro Gros, Secretario
judicial del Juzgado de Primera Instancia
Número 46, de Barcelona,
Hago saber: Que en el expediente de
declaración de herederos abintestato seguido
en este Juzgado con el número 506/2004-Ca,
por el fallecimiento sin testar de don Juan
Aguilera López, ocurrido en la Hinojosa
(Soria), el día 1 de agosto de 2003, y empadronado en Barcelona, promovido por su
hermano Carlos Aguilera López, pariente en
segundo grado del causante, se ha acordado
por providencia de esta fecha llamar a los
que se crean con igual o mejor derecho a la
herencia que los que la solicitan, para que
comparezcan en el Juzgado a reclamarla
dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de
no verificarlo les parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.
Barcelona, 25 de junio de 2004.
Luis Enrique Marro Gros.

La Secretària del Jutjat Número 2, de Barcelona,
Fa saber: Que en aquest Jutjat se segueixen les actuacions del judici de faltes número
426/2004, en què amb data 21 de juny de
2004 sha dictat sentència, la decisió de la
qual estableix íntegrament:
«Condemno Antonio Ponce Piñero Javier
Guell Escalona, com a autor criminalment
responsable duna falta de furt, a la pena
dun mes multa a raó de 30 EUR/diaris per
cadascun dells i al pagament de la meitat de
les costes processals. Les quantitats indicades
shan dabonar en el termini de deu dies.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts, i
advertiu-los que shi pot interposar un recurs
dapel·lació en el termini de cinc dies.»
Per tal que serveixi de notificació en forma
legal mitjançant edictes a Javier Guell Escalona, actualment en parador desconegut, expedeixo aquest document, que signo a Barcelona, el 12 de juliol de 2004.
La Secretària judicial (signatura il·legible).

042004004575
A

042004004398
A

Número 2, de Barcelona
EDICTE DE NOTIFICACIÓ
La Secretària judicial del Jutjat Número 2,
de Barcelona,
Fa saber: Que en aquest Jutjat se segueixen les actuacions del judici de faltes número
1080/2003, en què amb data 12 de juliol de
2004, sha dictat sentència, la decisió de la
qual estableix íntegrament:
«Se me nha donat compte. Admeto a tràmit el recurs dapel·lació de conformitat amb
larticle 976, que ha interposat Jasmina Patkovic, Susana Hrustic i Ajasa Sejbic dins el
termini establert i en la forma escaient contra
la sentència dictada en aquest procediment.
Dacord amb larticle 790 LECr, traslladeulo a les altres parts per un termini comú de
deu dies per tal que puguin efectuar per
escrit les al·legacions que considerin oportunes per defensar els seus interessos, i sadhereixin o impugnin el recurs interposat.
Un cop transcorregut aquest termini, hagin
presentat o no un escrit dimpugnació o
adhesió, eleveu les actuacions originals amb
els escrits presentats en els dos dies següents
a lAudiència Provincial de Barcelona.
Així ho mana i signa la Magistrat Jutgessa
daquest jutjat. En dono fe.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts.»
Per tal que serveixi de notificació en forma
legal mitjançant edictes a Zlata Patkovic,
Merina Hrustic, Taja Hrustic, Silvana Hrustic,
Veronica Hrustic, Senada Omerovic, Snjeguliza Sejdic, Jasmina Patkovic, Susana Hrustic,
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Ajsa Sejdic, actualment en parador desconegut, expedeixo aquest document, que signo a
Barcelona, a 12 de juliol de 2004.
La Secretària judicial (signatura il·legible).
042004004399
A

Número 2, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ A JUDICI
DE FALTES
La Secretària del Jutjat dInstrucció Número 2, de Barcelona,
Faig saber: Que en aquest Jutjat es tramita
el judici de faltes número 855/2003, mitjançant una resolució davui sha disposat de
citar Ion Andrei Branca, Daniel Ghascan,
Mihai Mihailovich i Vasile Serghei, en qualitat de denunciats per celebrar el judici oral
que tindrà lloc a la Sala Audiència daquest
Jutjat, situat al pg. de Lluís Companys, 1-3,
primera planta, el pròxim dia 14 de setembre
de 2004, a les 11.20 hores.
Si no hi compareixeu us afectarà el perjudici corresponent, i ho heu de fer amb les
proves de què intenteu valer-vos.
Barcelona, 15 de juliol de 2004.
La Secretària judicial (signatura il·legible).
042004004401
A

Número 2, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ A JUDICI
DE FALTES
La Secretària del Jutjat dInstrucció Número 2, de Barcelona,
Faig saber: Que en aquest Jutjat es tramita
el judici de faltes número 430/2004, mitjançant una resolució davui, sha disposat de
citar Teresa Reyes Camps, Amado Fernández
Sáez, Josep Guasch Bertrán, Islam Zahirul,
Manir Uzzaman, Ema Ballvé Reyes, Guillem
Ballvé Reyes, MFV, Asociados, S.L., Iván de
la Fuente González, Olivia Verdaguer, en
qualitat de denunciants, denunciats i testimonis, per celebrar el judici oral que tindrà lloc
a la Sala Audiència daquest Jutjat, situat al
pg. de Lluís Companys, 1-3, primera planta,
el pròxim dia 21 de setembre de 2004, a les
10.40 hores.
Si no hi compareixeu us afectarà el perjudici corresponent, i ho heu de fer amb les
proves de què intenteu valer-vos.
Barcelona, 13 de juliol de 2004.
La Secretària judicial (signatura il·legible).
042004004412
A

Número 2, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ A JUDICI
DE FALTES
La Secretària del Jutjat dInstrucció Número 2, de Barcelona,
Faig saber: Que en aquest Jutjat es tramita
el judici de faltes número 281/2004, mitjançant una resolució davui sha disposat de
citar Fatima Sounssi Alvaro Artiach Vila San
Juan Ricardo Fernández Abdelkader, en qualitat de denunciats per celebrar el judici oral
que tindrà lloc a la Sala Audiència daquest
Jutjat, situat al pg. de Lluís Companys, 1-3,
primera planta, el pròxim dia 21 de setembre
de 2004, a les 10.20 hores.
Si no hi compareixeu us afectarà el perjudici corresponent, i ho heu de fer amb les
proves de què intenteu valer-vos.
Barcelona, 12 de juliol de 2004.
La Secretària judicial (signatura il·legible).
042004004421
A

Número 5, de Barcelona

de faltas, sobre hurto, en los que con el M.
Fiscal han intervenido como partes Adolfo
Sánchez García y Fanel Mihal.
Fallo: Que debo condenar y condeno a
Fanel Mihai como autor criminalmente responsable de una falta de hurto a la pena de
cuarenta días de multa con cuota diaria de 6
EUR, y en el caso de que no la hiciere efectiva voluntariamente o por la vía de apremio
en el plazo de siete días desde la firmeza de
la sentencia se establece una responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas que deje de
abonar y al pago de las costas procesales. Y a
que devuelva a Adolfo Sánchez García el
teléfono móvil sustraido y en caso de que no
lo hiciere o lo devolviere deteriorado a que
le indemnice en trescientos (300) EUR.
Contra esta sentencia que no es firme,
podrá interponerse recurso de apelación ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Fanel Mihai,
actualmente en ignorado paradero, libro el
presente que firmo en Barcelona, a 7 de julio
de 2004.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
042004004418
A

EDICTO
En méritos de lo acordado por la señora
Magistrado Jueza de este Juzgado, en el procedimiento juicio de faltas 588/2004L, sobre
malos tratos, contra el denunciado Miguel
Ángel Salas Liaño, se cita a Miguel Ángel
Salas Liaño, para que comparezca ante este
Juzgado de Instrucción Número 5, de los de
Barcelona, a fin de asistir a la celebración del
correspondiente juicio de faltas el próximo
16 de septiembre de 2004, a las 11 horas, en
calidad de implicado con los testigos y
demás medios de prueba de que intente
valerse, apercibiéndole de que si no comparece le parará el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.
Barcelona, 7 de julio de 2004.
El Secretario (firma ilegible).
042004004417
A

Número 5, de Barcelona
EDICTO
El Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 5, de Barcelona,
Por el presente, hace saber: Que en los
autos de juicio de faltas bajo el número
318/2004L, obra dictada la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
«Sentencia. En Barcelona, a uno de julio
de dos mil cuatro.
La ilustrísima señora doña Asunción
González Ferrero, Magistrado Jueza del Juzgado de Instrucción Número 5, de Barcelona,
ha visto los presentes autos de juicio verbal

Número 5, de Barcelona
EDICTO
El Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 5, de Barcelona,
Por el presente, hace saber: Que en los
autos de juicio de faltas bajo el número
438/2004L, obra dictada la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
«Sentencia. En Barcelona, a uno de junio
de dos mil cuatro.
La ilustrísima señora doña Asunción
González Ferrero, Magistrado Jueza del Juzgado de Instrucción Número 5, de Barcelona,
ha visto los presentes autos de juicio verbal
de faltas, sobre apropiación indebida y ofensa a Agentes de la Autoridad en los que con
el M. Fiscal han intervenido como partes Cpo
84217, Cpo 85845, Abilio Ventura Domínguez Silva, José Luis Aristin Vivar, Miguel
Ángel Montolio García y Diagonal Mar, Centre Comercial.
Fallo: Que debo condenar y condeno a
Abilio Ventura Domínguez Silva, como autor
criminalmente responsable de una falta de
ofesana a agentes de la Autoridad, a la pena
de multa de treinta días con cuota diaria de 4
EUR, y en el caso de que no la hiciere efectiva voluntariamente o por la vía de apremio
en el plazo de siete días desde la firmeza de
la sentencia se establece una responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas que deje de
abonar y al pago de las costas procesales. Y
asimismo debo condenar y condeno a José
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Luis Aristin Vivar como autor criminalmente
responsable de una falta de Ofesana a Agentes de la Autoridad a la pena de multa de
treinta días con una cuota diaria de 4 EUR, y
como autor de una falta de apropiación indebida a la pena de multa de treinta días con
cuota diaria de 4 EUR y en el caso de que no
la hiciere efectiva voluntariamente o por la
vía de apremio en el plazo de siete días
desde la firmeza de la sentencia se establece
una responsabilidad personal subsidiaria de
un día de privación de libertad por cada dos
cuotas que deje de abonar y al pago de las
costas procesales.
Contra esta sentencia que no es firme,
podrá interponerse recurso de apelación ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Abilio Ventura
Domínguez Silva, actualmente en ignorado
paradero, libro el presente que firmo en Barcelona, a 7 de julio de 2004.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
042004004419
A

Número 5, de Barcelona
EDICTO
El Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 5, de Barcelona,
Por el presente, hace saber: Que en los
autos de juicio de faltas bajo el número
1258/2003L, obra dictada la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
«Sentencia. En Barcelona, a veintiuno de
mayo de dos mil cuatro.
La ilustrísima señora doña Asunción
González Ferrero, Magistrado Jueza del Juzgado de Instrucción Número 5, de Barcelona,
ha visto los presentes autos de juicio verbal
de faltas, sobre contra el orden público, en
los que con el M. Fiscal han intervenido
como partes el G.U. 24100 y Judith De Salas
Bengoechea.
Fallo: Que debo condenar y condeno a
Judith de Salas Bengoechea, como autora criminalmente responsable de una falta contra
el orden público, a la pena de multa de treinta días con cuota diaria de 6 EUR, y en el
caso de que no la hiciera efectiva voluntariamente o por la vía de apremio en el plazo de
siete días desde la firmeza de la sentencia se
establece una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas que deje de abonar y al
pago de las costas procesales.
Contra esta sentencia que no es firme,
podrá interponerse recurso de apelación ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos Judith de Salas Bengoechea, actualmente en ignorado paradero,
libro el presente que firmo en Barcelona, a 7

de julio de 2004.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
042004004420
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Doña M. Teresa Bracons Verdaguer,
Secretaria del Juzgado de Instrucción Número 6, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el
número 756/2004 B, se sigue juicio de faltas
por falta contra el orden público, acordándose en resolución dictada en el mismo que por
el presente se cite a Sultanaga Huseynov, de
ignorado paradero y domicilio, para que
comparezca a la celebración del juicio que
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado de Instrucción Número 6, de Barcelona,
sito en passeig Lluís Companys, números 1-5,
primera planta, el día 9 de septiembre de
2004, a las 10.45 horas de su mañana, con
las pruebas de que intente valerse y con
apercibimiento de pararle el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho si deja de concurrir. Se le cita en calidad de denunciado.
Barcelona, 12 de julio de 2004.
M. Teresa Bracons Verdaguer.
042004004394
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Doña Mª Teresa Bracons Verdaguer,
Secretaria del Juzgado de Instrucción Número 6, de los de Barcelona,
Hago saber: Que en juicio de faltas número 615/2004-A, obra dictada la sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:
«Sentencia. En la ciudad de Barcelona, a
trece de julio de dos mil cuatro.
Visto por mi, Miguel Ángel Tabarés
Cabezón, Magistrado Juez del Juzgado de
Instrucción Número 6, de Barcelona, los
autos del juicio de faltas arriba identificado,
seguidos como consecuencia de la denuncia
realizada por Sirley Valencia Vergara, y en
los que resulta denunciada María Ilenia Jurado Vilanova, resultan los siguientes
Fallo: Que absuelvo a María Ilenia Jurado
Vilanova de los hechos que dieron lugar a la
formación de este expediente.
Notifíquese informando que la presente
resolución no es firme y que contra la misma
podrá interponerse recurso de apelación para
la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona. Para ello en el plazo de cinco días
desde la notificación de la presente, habrá de
presentarse ante este Juzgado escrito en el
que se expongan ordenadamente las alegaciones sobre quebrantamiento de las normas

y garantía procesales, error en la apreciación
de las pruebas o infracción de precepto constitucional o legal en las que se base la impugnación y se fijará el domicilio para notificaciones.
Así lo acuerdo y firmo.
Publicación. La precedente fue publicada
en legal forma el día de su fecha, incorporándose al libro de sentencias penales de este
Juzgado con el número que consta.»
Y para que sirva de notificación de la sentencia dictada, encontrándose María Ilenia
Jurado Vilanova, en situación de ignorado
paradero, libro el presente, haciendo constar
que la copia se halla en Secretaría.
Barcelona, 13 de julio de 2004.
Mª Teresa Bracons Verdaguer.
042004004400
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Doña M. Teresa Bracons Verdaguer,
Secretaria del Juzgado de Instrucción Número 6, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el
número 713/2004 D, se sigue juicio de faltas
por lesiones, acordándose en resolución dictada en el mismo que por el presente se cite
a Daniel Corolen Palanques, Ana Rodríguez
Roca, Daniel Martínez Rodríguez y Rosa
Polo Pascual, de ignorado paradero y domicilio, para que comparezca a la celebración
del juicio que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado de Instrucción Número 6,
de Barcelona, sito en passeig Lluís Companys, números 1-5, primera planta, el día 14
de septiembre de 2004, a las 10.21 horas de
su mañana, con las pruebas de que intente
valerse y con apercibimiento de pararle el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho si
deja de concurrir. Se le cita en calidad de
implicados.
Barcelona, 15 de julio de 2004.
M. Teresa Bracons Verdaguer.
042004004403
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Doña M. Teresa Bracons Verdaguer,
Secretaria del Juzgado de Instrucción Número 6, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el
número 768/2004 D, se sigue juicio de faltas
por coacción, hurto, acordándose en resolución dictada en el mismo que por el presente
se cite a Altin Nikaj y Ramin Hebibi, de ignorado paradero y domicilio, para que comparezca a la celebración del juicio que tendrá
lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado de
Instrucción Número 6, de Barcelona, sito en
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passeig Lluís Companys, números 1-5, primera planta, el día 9 de septiembre de 2004, a
las 11.10 horas de su mañana, con las pruebas de que intente valerse y con apercibimiento de pararle el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho si deja de concurrir. Se le
cita en calidad de denunciados.
Barcelona, 14 de julio de 2004.
M. Teresa Bracons Verdaguer.
042004004406
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Doña Mª Teresa Bracons Verdaguer,
Secretaria del Juzgado de Instrucción Número 6, de los de Barcelona,
Hago saber: Que en juicio de faltas número 618/2004-CR, obra dictada la sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:
«Sentencia. En Barcelona, a trece de julio
de dos mil cuatro.
Vistos por mí, Miguel Ángel Tabarés
Cabezón, Juez del Juzgado de Instrucción
Número 6, de Barcelona, los autos del juicio
de faltas con el número arriba reseñado,
seguidos como consecuencia de la denuncia
realizada por el Servei Català de Trànsit
(número de expediente 00081408987-0), y
en los que resulta denunciado Lluís Miquel
Roda Aguilar, resultan los siguientes:
Que condeno a don Lluís Miquel Roda
Aguilar como autor de una falta contra el
orden público a la pena de multa de cuarenta
días con una cuota diaria de 6 EUR /240 EUR
en total). Por cada dos cuotas que no satisfaga deberá cumplir un día de privación de
libertad.
Notifíquese informando que la presente
resolución no es firme y que contra la misma
podrá interponerse recurso de apelación para
ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de
Barcelona. Para ello, en el plazo de cinco
días desde la notificación de la presente,
habrá de presentarse ante este Juzgado escrito en el que se expongan ordenadamente las
alegaciones sobre quebrantamiento de las
normas y garantías procesales, error en la
apreciación de las pruebas o infracción de
precepto constitucional o legal en las que se
base la impugnación y se fijará el domicilio
para notificaciones.
Así lo acuerdo y firmo.
Publicación. La precedente fue publicada
en legal forma el día de su fecha, incorporándose al libro de sentencias penales de este
Juzgado con el número que consta.»
Y para que sirva de notificación de la sentencia dictada, encontrándose en situación
de ignorado paradero Lluís Miquel Roda
Aguilar, libro el presente, haciendo constar
que la copia se halla en Secretaría.

Barcelona, 13 de julio de 2004.
Mª Teresa Bracons Verdaguer.
042004004407
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Doña M. Teresa Bracons Verdaguer,
Secretaria del Juzgado de Instrucción Número 6, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el
número 768/2004 D, se sigue juicio de faltas
por coacción, hurto, acordándose en resolución dictada en el mismo que por el presente
se cite a Jowita Jadwiga Zamojdzin, de ignorado paradero y domicilio, para que comparezca a la celebración del juicio que tendrá
lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado de
Instrucción Número 6, de Barcelona, sito en
passeig Lluís Companys, números 1-5, primera planta, el día 9 de septiembre de 2004, a
las 11.10 horas de su mañana, con las pruebas de que intente valerse y con apercibimiento de pararle el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho si deja de concurrir. Se le
cita en calidad de denunciante.
Barcelona, 14 de julio de 2004.
M. Teresa Bracons Verdaguer.
042004004408
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Doña Mª Teresa Bracons Verdaguer,
Secretaria del Juzgado de Instrucción Número 6, de los de Barcelona,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
juicio de faltas número 1549/2003-A, obra
dictada la sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:
«Sentencia. En la ciudad de Barcelona, a
veintisiete de enero de dos mil cuatro.
Vistos por mí, don Miguel Ángel Tabarés
Cabezón, Magistrado Juez del Juzgado de
Instrucción Número 6, de Barcelona, los
autos del juicio de faltas arriba identificado,
seguidos como consecuencia de la denuncia
realizada por el Agente de la Guardia Urbana
con carnet profesional número 24245, y en
los que resulta denunciada Antonia Mera
Díaz, resultan los siguientes:
Fallo: Que condeno a Antonia Mera Díaz
como autora de una falta contra el orden
público a la pena de diez días de multa con
una cuota diaria de ocho EUR (80 EUR en
total). Por cada dos cuotas que deje de satisfacer será privada de un día de libertad.
Notifíquese informando que la presente no
es firme y contra la misma podrá interponerse recurso de apelación para ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona. Para
ello, en el plazo de cinco días desde la notifi-

cación de la presente, habrá de presentarse
ante este Juzgado escrito en el que se expongan ordenadamente las alegaciones sobre
quebrantamiento de las normas y garantías
procesales, error en la apreciación de las
pruebas o infracción de precepto constitucional o legal en las que se base la impugnación
y se fijará el domicilio para notificaciones.
Así lo acuerdo y firmo.
Publicación. La precedente fue publicada
en legal forma el día de su fecha, incorporándose al libro de sentencias penales de este
Juzgado con el número que consta.»
Y para que sirva de notificación de la sentencia dictada a Antonia Mera Díaz, que se
encuentra en situación de ignorado paradero
libro el presente, haciendo constar que la
copia se halla en Secretaría.
Barcelona, 25 de junio de 2004.
Mª Teresa Bracons Verdaguer.
042004004409
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Doña Mª Teresa Bracons Verdaguer,
Secretaria del Juzgado de Instrucción Número 6, de los de Barcelona,
Hago saber: Que en el juicio de faltas
número 614/2004-CR, obra dictada la sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:
«Sentencia. En Barcelona, a trece de julio
de dos mil cuatro.
Vistos por mí, don Miguel Ángel Tabarés
Cabezón, del Juzgado de Instrucción Número
6, de los de Barcelona, los autos del juicio de
faltas con el número arriba reseñado, seguidos como consecuencia de la denuncia realizada por el Servei Català de Trànsit (núm. de
expediente 00081405368-6), y en los que
resulta denunciado Daniel Rafael Tornos Lay,
resultan los siguientes:
Que condeno a don Daniel Rafael Tornos
Lay como autor de una falta contra el orden
público a la pena de multa de cuarenta días
con una cuota diaria de 6 EUR (240 EUR en
total). Por cada dos cuotas que no satisfaga
deberá cumplir un día de privación de libertad.
Notifíquese informando que la presente no
es firme y contra la misma podrá interponerse recurso de apelación para ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona. Para
ello, en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente, habrá de presentarse
ante este Juzgado escrito en el que se expongan ordenadamente las alegaciones sobre
quebrantamiento de las normas y garantías
procesales, error en la apreciación de las
pruebas o infracción de precepto constitucional o legal en las que se base la impugnación
y se fijará el domicilio para notificaciones.
Así lo acuerdo y firmo.
Publicación. La precedente fue publicada
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en legal forma el día de su fecha, incorporándose al libro de sentencias penales de este
Juzgado con el número que consta.»
Y para que sirva de notificación de la sentencia dictada, encontrándose en situación
de ignorado paradero Daniel Rafael Tornos
Lay, libro la presente, haciendo constar que
la copia se halla en Secretaría.
Barcelona, 13 de julio de 2004.
Mª Teresa Bracons Verdaguer.
042004004410
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Doña Mª Teresa Bracons Verdaguer,
Secretaria del Juzgado de Instrucción Número 6, de los de Barcelona,
Hago saber: Que en el juicio de faltas
número 611/2004 sección D, obra dictada la
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:
«Sentencia. En Barcelona, a trece de julio
de dos mil cuatro.
Vistos por mí, don Miguel Ángel Tabarés
Cabezón, del Juzgado de Instrucción Número
6, de los de Barcelona, los autos del juicio de
faltas arriba identificado, seguidos como consecuencia de la denuncia realizada por los
GU 24204 y 19581 y en los que resulta
denunciado Ansalem Obi Ifeanyi Iroh, resulta
los siguientes:
Fallo: Que absuelvo a Ansalem Obi y a
Ifeanyi Iroh, de los hechos que dieron lugar a
la formación de este expediente.
Notifíquese informando que la presente no
es firme y contra la misma podrá interponerse recurso de apelación para ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona. Para
ello, en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente, habrá de presentarse
ante este Juzgado escrito en el que se expongan ordenadamente las alegaciones sobre
quebrantamiento de las normas y garantías
procesales, error en la apreciación de las
pruebas o infracción de precepto constitucional o legal en las que se base la impugnación
y se fijará el domicilio para notificaciones.
Así lo acuerdo y firmo.
Publicación. La precedente resolución ha
sido publicada en legal forma en el día de su
fecha incorporándose al libro de sentencias
de este Juzgado con el número que consta.»
Y para que sirva de notificación de la sentencia dictada, encontrándose en situación
de ignorado paradero Ansalem Obi y Ifeanyi
Iroh libro el presente, haciendo constar que
la copia se halla en Secretaría.
Barcelona, 14 de julio de 2004.
Mª Teresa Bracons Verdaguer.
042004004411
A

Número 16, de Barcelona
EDICTO
La señora Secretaria del Juzgado de Instrucción Número 16, de esta ciudad, doña
Mª Eulàlia Boqué Genovard,
Hago saber: Que en este Juzgado, se
siguen diligencias juicio de faltas 42/2004-A,
sobre falta contra el orden público, en el juicio en el que se halla implicado Eduardo
Camuesco Roig, en el cual y con fecha 9 de
marzo de 2004, se dictó sentencia a cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal
siguiente:
«Sentencia número 172/04. En Barcelona,
a nueve de marzo de dos mil cuatro.
La ilustrísima señora Belén Alicia López
López, Magistrado Jueza de Instrucción
Número 16, de esta ciudad, ha visto y oído
los presentes autos juicio verbal de faltas
seguidos en este Juzgado con el número
42/2004-A, en el que han sido partes, el
Ministerio Fiscal en representación de la
acción pública y, como denunciante, els
Mossos dEsquadra número 7433, y como
parte denunciada. Eduardo Camuesco Roig,
cuyas circunstancias personales constan en
las diligencias; y,
Antecedentes de hecho ...;
Hechos probados ...;
Fundamentos de derecho ...;
Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente a Eduardo Camuesco Roig, de los
hechos que han originado estas actuaciones,
declarando de oficio las costas procesales
causadas.
Notifíquese la presente resolución al
Ministerio Fiscal y a las partes interesadas,
haciéndoles saber que la misma no es firme y
que cabe interponer recurso de apelación en
el plazo de cinco días y a formalizar mediante escrito en el que motivadamente se expongan las razones que se quieran alegar.»
Y para que sirva de notificación en debida
forma a Eduardo Camuesco Roig, en cumplimiento de lo acordado. Libro el presente para
su publicación en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Barcelona, 13 de julio de 2004.
Mª Eulàlia Boqué Genovard.
042004004391
A

Número 21, de Barcelona
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Por la presente se notifica a Francisco
Antequera Basulto, actualmente en ignorado
paradero, que en el procedimiento juicio de
faltas 747/2003 K, seguido en este Juzgado
por lesiones tráfico se ha dictado sentencia
cuya parte dispositiva dice así:
«Fallo: Que debo absolver y absuelvo
libremente y con todos los pronunciamientos

favorables de los hechos de que deriva esta
causa a Francisco Antaequera Basulto y al
Consorcio de Compensación de Seguros con
declaración de oficio de las costas causadas.
Rubricada. Publicada en el día de su fecha.
Rubricada.»
Y para que tenga lugar la notificación
acordada expido la presente que firmo en
Barcelona, 12 de julio de 2004.
El Secretario judicial (firma ilegible).
042004004397
A

Número 23, de Barcelona
CÈDULA DE NOTIFICACIÓ
En el judici de faltes seguit en aquest Jutjat
amb el número 470/2004.XC, sha dictat amb
data 17 de juny de 2004 la sentència la decisió de la qual és del tenor literal següent:
«Decisió: Absolc lliurement Leonidas
Jacinto Pacheco Núñez de la falta contra lordre públic de què el Ministeri Fiscal lha acusat, i declaro les costes processals dofici.
Al mateix temps faig constar que no és
ferma i que contra aquesta sentència es pot
interposar recurs dapel·lació en el termini de
cinc dies següents a la publicació de la present davant daquest Jutjat. Durant aquest
període les actuacions es trobaran a la Secretaria a la disposició de la persona que es dirà.
El recurs shaurà de formalitzar per escrit
dacord amb el que estableixen els articles
790 al 792 de la Llei dEnjudiciament Criminal.»
I, perquè serveixi de notificació a Leonidas
Jacinto Pacheco Núñez, el parador del qual
es desconeix, i a totes les persones interessades a les quals no se les hagi pogut localitzar,
i la inserció en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, expedeixo i signo aquesta cèdula
a Barcelona, a 13 de juliol de 2004.
El Secretari (signatura il·legible).
042004004395
A

Número 23, de Barcelona
CÈDULA DE NOTIFICACIÓ
En el judici de faltes seguit en aquest Jutjat
amb el número 492/2004.XC, sha dictat amb
data 17 de juny de 2004, la sentència la
decisió de la qual és del tenor literal següent:
«Decisió: Absolc lliurement Ouarda Simani de la falta de lesions que li havia estat
imputada, i declaro les costes processals dofici.
Al mateix temps faig constar que no és
ferma i que contra aquesta sentència es pot
interposar recurs dapel·lació en el termini de
cinc dies següents a la publicació de la present davant daquest Jutjat. Durant aquest
període les actuacions es trobaran a la Secretaria a la disposició de la persona que es dirà.
El recurs shaurà de formalitzar per escrit
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dacord amb el que estableixen els articles
790 al 792 de la Llei dEnjudiciament Criminal.»
I, perquè serveixi de notificació a Ouarda
Simani, el parador del qual es desconeix, i a
totes les persones interessades a les quals no
se les hagi pogut localitzar, i la inserció en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, expedeixo i
signo aquesta cèdula a Barcelona, a 13 de
juliol de 2004.
El Secretari (signatura il·legible).

Barcelona, 11 de junio de 2004.
El Secretario judicial, Arturo Andrés Santos.

042004004396
A

A les actuacions del judici de faltes seguides en aquest Jutjat amb el número
336/2004N, sha dictat la sentència de la
qual reprodueixo lencapçalament i la decisió:
«Sentència. Barcelona, vint-i-quatre dabril
de dos mil quatre.
Maria Gabriela Boldó Prats, Magistrat Jutgessa substituta daquest Jutjat, he vist i examinat aquestes actuacions de judici de faltes
seguides per furt, arran de la denúncia de
Vito Giro Pelaja, contra Tauseef Azam, en
què ha estat part el Ministeri Fiscal.
Decisió: Absuelvo a Tauseef Azam de la
falta de hurto con declaración de las costas
de oficio.
Així ho pronuncio, mano i signo. Signat.
Notificació. La Magistrat Jutgessa que ha
dictat la sentència anterior, lha llegida i
publicada el mateix dia en audiència pública. En dono fe. Signat.»
Perquè consti i perquè serveixi de notificació en forma legal a Vito Gira Pelaja que es
troba en parador desconegut, expedeixo i
signo aquesta cèdula.
Barcelona, 14 de juliol de 2004.
El Secretari judicial (signatura il·legible).

Número 23, de Barcelona
CÈDULA DE NOTIFICACIÓ
En les diligències prèvies seguides en
aquest Jutjat amb el número 1410/2004-A,
sha dictat amb data 6 de maig de 2004,
interlocutòria la part dispositiva de la qual és
del tenor literal següent:
«Decisió: Disposo el sobreseiment provisional de la causa de larticle 641.1 de la Llei
dEnjudiciament Criminal.»
Al mateix temps faig constar que no és
ferma i que contra aquesta interlocutòria es
pot interposar recurs de reforma en el termini
de tres dies següents a la publicació de la
present davant daquest Jutjat. Durant aquest
període les actuacions es trobaran a la Secretaria a la disposició de la persona que es dirà.
I, perquè serveixi de notificació a Welinton Antonio Pita Arteaga, el parador del qual
es desconeix, i a totes les persones interessades a les quals no se les hagi pogut localitzar,
i la inserció en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, expedeixo i signo aquesta cèdula
a Barcelona, a 9 de juliol de 2004.
El Secretari (signatura il·legible).
042004004413
A

042004004416
A

Número 28, de Barcelona
CÈDULA DE NOTIFICACIÓ

042004004405
A

Número 30, de Barcelona
EDICTO NOTIFICACIÓN SENTENCIA

Número 27, de Barcelona
EDICTO
En cumplimiento de lo ordenado por el
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Número 27, de Barcelona, ilustrísimo señor
Francisco González Maillo, en autos de juicio de faltas 876/2004A, sobre hurto, se cita
a Raksana Saedi, en calidad de denunciante,
en la actualidad en ignorado paradero, a fin
de que el día 21 de octubre de 2004, a las 10
horas, comparezca ante este Juzgado de Instrucción Número 27, sito en Pso. Lluís Companys, 1-5, 2ª planta, para asistir a la celebración del juicio de faltas a que se hace referencia, con la prevención de que deberá
comparecer con las pruebas de que intente
valerse, y apercibiéndole que si dejare de
concurrir sin alegar justa causa, le parará el
perjuicio que haya lugar en derecho.
Las partes pueden ser asistidas por Abogado (artículo 962 de la L.E. Cr.)

Doña Mª Jesús Ibáñez Antolín, Secretaria
judicial del Juzgado de Instrucción Número
30, de Barcelona,
Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de juicio verbal de
faltas bajo el número 606/2004-B, sobre falta
de hurto, en los que con fecha 14 de julio de
2004, se ha dictado sentencia, cuyo fallo
íntegramente establece:
«Que debo absolver y absuelvo de los
hechos que le eran imputados a Zaneta Rafaelova y a Veronika Lakatosova; declarándose
de oficio las costas procesales devengadas en
la tramitación del presente procedimiento.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de
cinco días desde su notificación, a resolver
por un Magistrado de la Audiencia Provincial
de Barcelona.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Rubricado don Juli

Solaz i Ponsirenas. Publicación. Rubricado
doña Mª Jesús Ibáñez Antolín.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Zaneta Rafaelova y
a Veronika Lakatosova, actualmente en ignorado paradero, libro el presente que firmo en
Barcelona, a 14 de julio de 2004.
Mª Jesús Ibáñez Antolín.
042004004404
A
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ
Número 1, de Berga
EDICTO
Don Guillem Soler Solé, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia Número 1, de
Berga,
Hago saber: Que en el expediente de
declaración de herederos abintestato seguido
en este Juzgado al número 50/04, por el fallecimiento sin testar de don Juan Riu Riu, ocurrido en Casserres el día 8 de abril de 1986,
promovido su sobrino Florencio Sanmartí
Riu, en solicitud de declaración de herederos
a sus hermanos Josep, Rita, Ramona, María,
Carme Ángela y Ramón Riu Riu, todos ellos
fallecidos en la actualidad, se ha acordado
por providencia de esta fecha llamar a los
que se crean con igual o mejor derecho a la
herencia que los que la solicitan, para que
comparezcan en el Juzgado a reclamarla
dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de
no verificarlo les parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.
Berga, 20 de febrero de 2004.
El Juez (firma ilegible).
052004002598
A

Número 2, de Cornellà de Llobregat
EDICTO
Doña Ana María Ramírez Expósito, Secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2, de Cornellà de
Llobregat,
Hago saber: Que por auto dictado en el
juicio de quiebra voluntaria número
264/2004-Sección 4ª, instado por el Procurador don Ángel Quemada Ruiz, en representación de Canley Valmar, S.L., en liquidación,
se ha declarado en estado de quiebra a Canley Valmar, S.L., en liquidación, quien ha
quedado incapacitada para la administración
y disposición de sus bienes, declarándose
vencidas todas sus deudas a plazo, por lo
que se prohibe hacer pagos o entregar bienes
a la quebrada, debiendo verificarlo desde
ahora el Depositario administrador don Luis
Arqued Alsina, con domicilio en 08037 Barcelona, Avda. Diagonal, 359, 3º-2ª, y posteriormente, a los Síndicos, con apercibimiento
de no tenerlos por descargados de sus obligaciones y previniendo a todas aquellas personas en cuyo poder existan bienes pertenecientes a la quebrada para que lo manifiesten
al Comisario don Carlos Viñuales Lapena,
con domicilio en 08006 Barcelona, Via
Augusta, 81, 1º-2ª, entregándole nota de los
mismos, bajo apercibimiento de ser tenidos
por ocultadores de bienes y cómplices de la
quebrada.
Igualmente se ha decretado la acumula-

ción al presente juicio de todos los pleitos y
ejecuciones contra la quebrada, salvo los
legalmente excluidos, la retención de la
correspondencia y la retroacción por ahora y
sin perjuicio de terceros a la fecha de 17 de
junio de 2002.
Y para que sirva de general conocimiento,
libro el presente, en Cornellà de Llobregat, a
13 de julio de 2004.
Ana María Ramírez Expósito.
052004002488
A

Número 1, de Gavà
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el juicio de faltas número 634/01, ha
recaído el siguiente:
«Auto. En Gavà, a veintidós de junio de
dos mil cuatro.
Dispongo: Se declara firme la sentencia
dictada en la presente causa y procédase a la
ejecución de la misma en sus propios términos.
Recursos: La presente resolución no es
firme y contra ella cabe interponer en el
plazo de 3 días recurso de reforma ante este
Juzgado.»
Y para que conste y sirva de cédula de
notificación a doña Jazmín Elena Buitrago
Beltrán, en ignorado paradero, expido la presente en Gavà, a 6 de julio de 2004.
La Secretaria (firma ilegible).
052004002416
A

Número 1, de Gavà
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el juicio de faltas número 906/02, ha
recaído el siguiente:
«Auto. En Gavà, a veintidós de junio de
dos mil cuatro.
Dispongo: Se declara firme la sentencia
dictada en la presente causa y procédase a la
ejecución de la misma en sus propios términos.
Recursos: La presente resolución no es
firme y contra ella cabe interponer en el
plazo de 3 días recurso de reforma ante este
Juzgado.»
Y para que conste y sirva de cédula de
notificación a don Antonio Alonso Estape, en
ignorado paradero, expido la presente en
Gavà, a 6 de julio de 2004.
La Secretaria (firma ilegible).
052004002417
A

Número 4, de Granollers
EDICTO PUBLICADO EN JUICIO
VERBAL DE FALTAS CON FALLO
Don Juan Antonio García Lainez, Secretario judicial del Juzgado de Instrucción Número 4, de Granollers (Ant. IN-9),
Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de juicio verbal de
faltas bajo el número 502/2003, sobre daños,
malos tratos en ámbito familiar, en los que
con fecha 31 de octubre de 2003, se ha dictado sentencia, cuyo fallo íntegramente establece:
«Sentencia. En Granollers, a treinta y uno
de octubre de dos mil tres.
En nombre de S.M. el Rey, el ilustrísimo
señor don Alberto Manuel Ibáñez Bartual,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Número 9, de esta ciudad, ha visto las presentes actuaciones de juicio de faltas, en el
que aparecen como implicados María Luisa
García Monte de Oca y Ángel Lledó Lara, de
quienes constan en autos sus circunstancias
personales, habiendo sido parte el Ministerio
Fiscal.
Antecedentes
Primero. - En este Juzgado se ha incoado
procedimiento de juicio de faltas, señalándose para la celebración del correspondiente
juicio el día 31 de octubre de 2003, habiéndose practicado con anterioridad cuantas
diligencias se consideraron oportunas.
Segundo. - En el acto del juicio el Ministerio Fiscal interesó la libre absolución por falta
de pruebas.
Tercero. - En la sustanciación de este juicio se han observado todas las prescripciones
del orden procesal.
Hechos probados
Único. Son hechos probados, y así se
declaran, que María Luisa García Monte de
Oca denunció a Ángel Lledó Lara, no compareciendo posteriormente al acto del juicio.
Fundamentos jurídicos
Primero. - Siendo de aplicación, supletoriamente, al juicio de faltas el principio acusatorio que con carácter general informa la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, una vez retirada la acusación por el Ministerio Fiscal y
no habiendo persona que la sostenga, procede la absolución del imputado.
Segundo. - Siendo procedente dictar sentencia absolutoria, de conformidad a los artículos 239 y subsiguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar de oficio las costas causadas en el presente proceso.
Vistos los preceptos citados, sus concordantes, y demás normativa de general aplicación.
Fallo: Que he de absolver y absuelvo a
Ángel Lledó Lara, de la falta de que venía
acusado, declarando las costas de oficio.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, previniéndoles que contra la misma
podrán interponer, ante este Juzgado, recurso
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de apelación en el plazo de cinco días subsiguientes a su notificación.
Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación a las actuaciones para su
notificación y cumplimiento, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el ilustrísimo Magistrado
Juez que la ha dictado, constituido en
audiencia pública en el día de la fecha. Doy
fe.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a María Luisa García
Monte de Oca, actualmente en ignorado
paradero, libro el presente que firmo en Granollers, a 8 de julio de 2004.
Juan Antonio García Lainez.
052004002415
A

Número 2, de lHospitalet
de Llobregat
EDICTO
En virtud de lo dispuesto en resolución del
día de la fecha, dictada en los autos de quiebra voluntaria de la entidad Gráficas Duc,
S.C.C.L., tramitados bajo el número
491/2004, por el presente se cita a todos los
acreedores de la citada entidad que no
pudieren ser citados personalmente, a fin de
que concurran a la Junta de Acreedores que
se celebrará el próximo día 9 de noviembre,
a las 13 horas, en la Sala Audiencia de este
Juzgado al objeto de proceder a la elección
de Síndicos de la quiebra.
LHospitalet de Llobregat, 20 de julio de
2004.
El Secretario judicial (firma ilegible).
052004002513
A

Número 3, de lHospitalet
de Llobregat
EDICTO
Doña Verónica Moreira Peláez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia Número 3,
de lHospitalet de Llobregat,
Hago saber: Que en virtud de lo ordenado
por auto de fecha 31 de julio de 2003, dictado en procedimiento de separación contenciosa número 471/2003, seguido ante este
Juzgado a instancia de doña Liliana Ysabel
Arbieto Muriano, contra don Francisco Javier
Martínez Macazana, con la intervención del
Ministerio Fiscal, por medio del presente se
emplaza a don Francisco Javier Martínez
Macazana para que dentro del plazo de veinte días, comparezca ante este Juzgado (Avda.
Josep Tarradellas, número 179, planta 2ª, de
lHospitalet de Llobregat), y conteste la
demanda, apercibiéndole que de no verificarlo dentro del indicado plazo, será declara-

do en rebeldía procesal y advirtiéndole que
la comparecencia en juicio debe realizarse
por medio de Procurador con asistencia de
Abogado en ejercicio.
Se le hace saber que las copias de contestación a la demanda se hallan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.
LHospitalet de Llobregat, 12 de julio de
2004.
Verónica Moreira Peláez.
052004002426
A

Número 3, de lHospitalet
de Llobregat
EDICTO
Doña Verónica Moreira Peláez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia Número 3,
de lHospitalet de Llobregat,
Hago saber: Que en el procedimiento de
quiebra voluntaria número 578/03-Y de la
empresa Fabregada, S.L., se ha dictado auto
que en su menester, dice así:
«Auto. En lHospitalet de Llobregat, a
quince de julio de dos mil cuatro.
Parte dispositiva
S.S.ª, por ante mí, la Secretaria, dispone:
Se acuerda el archivo de la quiebra de la
entidad Fabregada, S.L., representada por la
Procuradora doña Virginia Capllonch,
debiéndose proceder, en consecuencia, una
vez firme esta resolución, a lo prevenido en
el artículo 1167 LEC de 1881 para reintegrar
al deudor en sus bienes, papeles, libros y
demás derechos concernientes al tráfico de la
quebrada y verificadas dichas operaciones
cesen en sus cargos tanto el señor Comisario
como el señor Depositario nombrados,
llevándose testimonio del presente auto a las
distintas piezas; dese publicidad al mismo
por los mismos medios por los que se dió a
conocer el auto declaratorio de esta quiebra,
expidiéndose los oportunos despachos que
serán entregados al Procurador instante, para
que cuide de su gestión y diligenciamiento,
notificándose la presente resolución al Ministerio Fiscal y con testimonio de la presente
resolución fórmese la oportuna pieza de calificación, alzándose la retención de toda la
correspondencia postal y telegráfica de la
quebrada, haciéndose entrega de la correspondencia retenida a la quebrada, para lo
cual líbrense los oportunos oficios al señor
Administrador de Correos y Telégrafos.
Contra la presente resolución cabe recurso
de apelación ante este Juzgado para ante la
Audiencia Provincial de Barcelona, dentro de
los cinco días siguientes a su notificación.
Archívese este auto en el libro de sentencias y llévese testimonio al juicio a que se
refiere.
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda
y firma don Jaime Gibert Ferragut, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia
Número 3, de los de lHospitalet de Llobre-

gat, de lo que doy fe.»
Y para que sirva de publicidad suficiente,
libro el presente edicto en lHospitalet de
Llobregat, a 15 de julio de 2004.
Verónica Moreira Peláez.
052004002506
A

Número 1, de Mataró
EDICTO PUBLICADO EN JUICIO
VERBAL DE FALTAS CON FALLO
Francesc Pérez Sánchez, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia Número 1, de
Mataró (ant. IN-1), por el presente,
Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen autos de juicio de faltas bajo el número 229/2003, sobre otras faltas contra orden
público, en los que con fecha 6 de julio de
2004 se ha dictado sentencia, cuyo fallo íntegramente establece:
«Absolver y absuelvo a Óscar Fernández
Cerezo y Mª del Socorro Moreno Baño, de
los hechos por los que han sido enjuiciados,
declarando de oficio las costas procesales.
Firme que sea la presente resolución, expídase testimonio de la misma para su remisión
al Servei Català de Trànsit a los efectos oportunos.
Notifíquese la presente resolución al
Ministerio Fiscal y a las demás partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante este
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial en el término de cinco días siguientes al
de su notificación.
Así por eta mi sentencia la que pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Óscar Fernández
Cerezo, actualmente en ignorado paradero,
libro el presente que firmo en Mataró, a 7 de
julio de 2004.
Francesc Pérez Sánchez.
052004002440
A

Número 4, de Rubí
EDICTO
Doña Teresa Daphne Calamita Yáñez,
Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4, de Rubí,
Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado a mi cargo, se sigue juicio de faltas
número 100/2004, sobre lesiones, siendo
parte denunciante Josefa Caro Cortés, y como
denunciado Ali Arkiza, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del literal siguiente:
«Fallo: Que debo condenar y condeno a
Ali Arkiza como autor de una falta de lesiones artículo 617.1 del C. Penal a la pena de
multa de 30 días a razón de 3 EUR diarios,
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con la responsabilidad personal subsidiaria
en caso de impago de 15 días de privación
de libertad, con imposición de costas al condenado.»
Y para que sirva de notificación en forma
a Ali Arkiza, cuyo domicilio se desconoce,
expido el presente a 8 de julio de 2004.
Teresa Daphne Calamita Yáñez. La Secretaria (firma ilegible).
052004002418
A

Número 5, de Santa Coloma
de Gramenet
EDICTE CITACIÓ JUDICI DE FALTES
En Juan Esteban Serrano Carrasco, Secretari del Jutjat dInstrucció Número 5, de Santa
Coloma de Gramenet,
Us faig saber: Que en aquest Jutjat es tramiten les actuacions de judici verbal de faltes
número 26/2004, sobre injúries i maltractament, en les quals en aquest procediment, el
Jutge dInstrucció ha decidit citar-vos perquè
comparegueu davant daquest Jutjat situat al
Passatge del Mercat del Fondo, número 2, el
proper dia 29 de setembre de 2004, a les
12.15 hores, per tal de celebrar el judici de
faltes sobre injúries, maltractament. Se us cita
en qualitat de denunciada i expressament se
us adverteix que heu de comparèixer amb les
proves de què us intenteu valer i amb les
advertències consignades en els articles de la
Llei dEnjudiciament Criminal, podeu comparèixer si escau assistit dadvocat.
Expedeixo aquest edicte perquè serveixi
de citació en la forma legal per mitjà dedictes a María del Carmen Cuevas Coleto, que
actualment es troba en parador ignorat.
Santa Coloma de Gramenet, 2 de juliol de
2004.
Juan Esteban Serrano Carrasco.
052004002419
A

JUTJATS SOCIALS
Número 2, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 8 de junio
de 2004, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Arturo Leandro
Rojas Quezada, contra Sergio Angeles Montañés, Melvin Alberto Samaniego Rebolledo,
Marjorie Angeles Arroyo, Alberto Ródenas y
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
de reconocimiento de derecho y reclamación
de cantidad, seguidos con el número 401/04,
se cita a la mencionada empresa Marjorie
Angeles Arroyo, de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala Audiencia de
este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 6 de septiembre de 2004, a las 11.30
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio, en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 2 de julio de 2004.
La Secretaria judicial, Susana Cuesta
Pedrajas.
032004012439
A

Número 10, de Barcelona
EDICTE
Segons el què sha decidit en aquestes
actuacions número 214/2004, seguides en
aquest Jutjat a instàncies de María Trinidad
Feu Marín contra 100 por 100 Bio a Casa,
S.L. i Fons de Garantia Salarial, en relació
amb reclamació de quantitat, amb aquest
edicte es notifica a 100 por 100 Bio a Casa,
S.L. en parador desconegut, la resolució del
dia 29 de juny de 2004 dictada en aquestes
actuacions. La part dispositiva de la resolució
diu literalment:
«Sentència número 341/2004. Barcelona,
a vint-i-dos de juny de dos mil quatre.
En Emilio García Ollés, Magistrat Jutge del
Jutjat Social Número 10, daquesta ciutat, he
vist les actuacions seguides a instància de
María Trinidad Feu Marin, contra 100 por
100 Bio a Casa, S.L. i Fons de Garantia Sala-

rial, en matèria de reclamació de quantitat.
En nom del Rei ha dictat la següent
sentència.
Antecedents de fet
Primer. - El 27 de març de 2004 es va presentar al Deganat la demanda subscrita per la
part actora, que va correspondre a aquest Jutjat per torn de repartiment, i en la qual,
després dal·legar els fets i fonaments de dret
oportuns, sol·licitava que es dictés sentència
en que sacollissin les seves pretensions.
Segon. - Un cop admesa la demanda a tràmit i assenyalats dia i hora per a la celebració
del judici, aquest, després del compliment de
les exigències legals, va tenir lloc el dia fixat,
al qual van comparèixer les parts i defensors
que consten a lacta que es va estendre.
Obert el judici a prova, la part actora es va
afirmar i va ratificar en la seva demanda, es
van practicar les proves proposades i admeses i es va sol·licitar en conclusions sentència
de conformitat a les seves pretensions, com
consta a lacta que es va aixecar. El judici va
quedar vist per a sentència.
Tercer. - En la tramitació daquestes actuacions shan complert les prescripcions legals,
llevat allò relatiu a terminis per acumulació
dassumptes.
Fets provats
Primer. - Lactora ha prestat serveis per
compte de lempresa demandada en les circumstàncies dantiguitat, categoria professional i salari que sexpressen a la demanda.
Segon. - Estan pendents de pagament salaris en les quantitats reclamades, segons detall
a lescrit de la demanda.
Tercer. - El dia 17 de març de 2004 es va
presentar la papereta de conciliació administrativa.
Fonaments jurídics
Primer. - Els fets anteriors resulten de la
valoració de la prova que sha practicat, amb
aplicació de ladvertiment que conté a larticle 91.2 de la Llei de Procediment Laboral,
Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/1995, de 7 dabril, per al cridat a confessar
que no compareix sense causa justa a la primera citació malgrat ladvertiment efectuat.
Segon. - El crèdit salarial reclamat es justifica en les obligacions empresarials definides
als articles 4.2 f) i 29.1 i 3 de la Llei de lEstatut dels Treballadors, Text Refós aprovat per
Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de
març, per això és procedent estimar íntegrament la demanda.
Decisió: Estimo la demanda promoguda
per Maria Trinidad Feu Marín en reclamació
de quantitat, i condemno lempresa demandada 100 por 100 Bio a Casa, S.L., a abonarli 4.642,68 EUR, amb un interès del 10 per
100 de mora. Sense perjudici de les seves
responsabilitats legals, absolc el Fons de
Garantia Salarial.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
feu-los saber que shi pot interposar recurs de
suplicació davant de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Cal
anunciar-ho en aquest Jutjat dins dels cinc
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dies hàbils següents al de la notificació i cal
adjuntar a aquest anunci, si el recurrent és
lempresa, el resguard acreditatiu dhaver
ingressat al banc Banesto, agència 2015,
situada a la Ronda de Sant Pere, número 47,
daquesta ciutat, compte corrent número
5210-0000-69-0214-04, denominació Jutjat
Social Número 10, de Barcelona, la quantitat
de 150,25 EUR i així mateix el resguard acreditatiu dhaver ingressat a la mateixa entitat
bancària i en el compte corrent número
5210-0000-65-0214-04, denominació Jutjat
Social Número 10, de Barcelona, la quantitat
objecte de condemna; tot això segons el que
preveu els articles 226 i 227 de la Llei de
Procediment Laboral.
Ho pronuncio, ho mano i ho signo.
Publicació. La sentència precedent ha
estat llegida i publicada en Audiència pública pel Magistral Jutge que la subscriu, el dia
22 de juny de 2004. En dono fe.
Diligència. Lestenc jo, la Secretària, per
fer constar que loriginal daquesta resolució
sinclou al Llibre de Sentencies, i que es posa
certificació literal a les actuacions. Es tramet
a cada una de les parts un sobre per correu
certificat, amb justificant de recepció, que
conté una còpia de la resolució, dacord amb
el que disposa larticle 56 i següents de la
Llei de Procediment Laboral. En dono fe.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, ladreça de la
qual es desconeix, amb ladvertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma dinterlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, a 29 de juny
de 2004.
La Secretària judicial, María José Gimeno
Calvo.
032004012396
A

Número 11, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
359/2004, seguidos en este Juzgado a instancia de Mohammad Ashraf, contra Monelbar,
S.L., EMTE, S.A., Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, y Institut Català de la Salut,
en relación a incapacidad temporal por EC,
por el presente se notifica a Monelbar, S.L.,
en ignorado paradero, la resolución dictada
en los presentes autos en fecha 29 de junio
de 2004, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Acta. En Barcelona, a veintinueve de
junio de dos mil cuatro.
Siendo el día y hora señalados para la
celebración del juicio en los presentes autos,
ante su señoría asistido de mí, Secretario
judicial, comparecen:
EMTE, S.A., representada y asistida por la
Letrada doña Nuria Balius Fernández, según

poder apud acta que consta en autos.
Instituto Nacional de la Seguridad Social y
Tesorería General de la Seguridad Social asistidas por la Letrada doña Silvia Cervera
González.
Institut Català de la Salut asistido de la
Letrada doña Pilar Klein.
No comparece la parte actora y la demandada Monelbar, S.L., por no estar citadas en
legal forma.
Por Magistrado Juez se acuerda la suspensión del juicio señalado para el día de la
fecha y su nuevo señalamiento para el día 5
de octubre de 2004, a las 12.50 horas, citándose nuevamente a la parte actora y la
demandada Monelbar, S.L.
Asimismo en este acto se requiere a la
parte actora a fin de que en el plazo de cuatro días a partir de la notificación de la presente aclare y amplíe la presente demanda
contra la Mutua Fremap.
Con lo que se da por terminado el acto,
extendida la presente, que firman Magistrado
Juez y los comparecientes, ante mí, Secretario judicial, de lo que doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 29 de junio de 2004.
El Secretario judicial, Francisco Guerrero
Tercero.
032004012449
A

Número 9, de Bilbao
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social Número
9, de Bilbao (Bizkaia),
Hago saber: Que en autos número 100/04
de ejecución de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de doña María Rosario
Gordo González, Natalia Casanova Fuente,
Pilar Ramos Alonso, Ane del Río Cobo,
Begoña Cobos Berasategui y Consuelo Rodríguez Jaramillo, contra la empresa Vega Telemarketing y Comunicación, S.L., Grupo
CEAC, S.A., y Promoción y Telemarketing, S.
Coop., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:
«Auto. En Bilbao (Bizkaia), a uno de julio
de dos mil cuatro.
Dispongo: A los efectos de las presentes
actuaciones, y para el pago de 19.571,42
EUR de principal, y 3.914,28 EUR calculadas
para costas, se declara insolvente, por ahora,
a las deudoras Vega Telemarketing y Comunicación, S.L., y Grupo CEAC, S.A., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos
bienes que permitieran hacer efectiva la
deuda aún pendiente de pago.
Notifíquese a las partes y a dicho Organis-

mo.
Continúese la ejecución frente a la empresa Promoción y Telemarketing, S. Coop.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de
reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se
imputa a la resolución impugnada (artículo
452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil), sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda
y firma, la ilustrísima señora Magistrado
Jueza doña María Juncal Fernández Zubillaga. Doy fe.
La Magistrado Jueza. La Secretaria judicial.»
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados
de este Juzgado, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal
forma a Vega Telemarketing y Comunicación, S.L., y Promoción y Telemarketing, S.
Coop., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, en Bilbao (Bizkaia), a 1 de
julio de 2004.
María Luisa Linaza Vicandi.
032004012493
A
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Altres Entitats
DIVERSOS
Notaría de don Jesús Gómez Taboada
EDICTO
Yo, Jesús Gómez Taboada, Notario del
Ilustre Colegio de Catalunya, con residencia
en Tordera (calle Aragó, 7, bajos),
Hago constar: Que por requerimiento de
Sociedad Anónima Robama, domiciliada
en Barberà del Vallès (Barcelona), calle Pla
dels Avellaners, núm. 9, del Polígono Industrial de Santiga, y con número de identificación fiscal A-08044299, se ha iniciado en
fecha uno de julio de dos mil cuatro, acta de
notoriedad para la inmatriculación de un
exceso de cabida de la siguiente finca: Rústica: Pieza de tierra campo cultivo secano,
situada en el término municipal de Palafolls,
provincia de Barcelona, procedente de la
heredad llamada Manso Roquet, que tiene la
figura de un polígono irregular y que ocupa
una extensión, según el Registro y tras varias
segregaciones, de dos hectáreas, cincuenta
áreas, setenta y nueve centiáreas y setenta y
cinco decímetros cuadrados, si bien, según
reciente medición y el Catastro, su superficie
es de treinta y cuatro mil treinta y ocho
metros cuadrados (34.038 m²). En el centro
de la finca existe construido un conjunto de
edificios industriales, a saber: Edificio uno,
compuesto de planta baja, destinada a
almacén, de superficie cuatrocientos sesenta
y seis metros cuadrados (466 m²). Edificio
dos, compuesto de planta baja, destinado a
almacén, de superficie doscientos treinta y
tres metros cuadrados (233 m²); Edificio tres,
compuesto de planta baja, destinada a
almacén, de superficie cuatrocientos setenta
y siete metros y sesenta y cinco decímetros
cuadrados (477,65 m²); Edificio cuatro, compuesto de planta baja solamente y destinado
a sala de calderas, de superficie ciento veintiún metros y veinticinco decímetros cuadrados (121,25 m²); Edificio cinco, de planta
baja y destinado a sala de depósitos de combustible y adosado al número cuatro, de
superficie ciento veinticuatro metros y trece
decímetros cuadrados (124,13 m²); Edificio
seis compuesto de planta baja y tres plantas
altas, sin distribución interior, de superficie
en junto siete mil setecientos ochenta y dos
metros y diecisiete decímetros cuadrados
(7.782,17 m²). Se comunican todas las plantas por medio de escalera interior. El solar no
edificado se destina a zona de servicios de
dichos edificios.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Pineda de Mar, en el tomo 1.422, libro 57,
folio 174, finca 1.587, inscripción 6ª.
Dicha acta de notoriedad se tramita por el
Notario que suscribe, de acuerdo con los
artículos 209 y 210 del Reglamento Notarial,
203 de la Ley Hipotecaria y 288 del Reglamento Hipotecario.
La referida acta de notoriedad y demás
extremos que figuran en la misma podrá ser
examinada por cuantos aleguen derecho,
pudiendo comparecer en esta Notaría dentro

de los veinte días siguientes al de la publicación del presente edicto, para exponer y justificar sus derechos.
Tordera, 16 de julio de 2004.
El Notario, Jesús Gómez Taboada.
062004004500
A

5 / 8 / 2004

