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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
2005/7267 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/02 de Reus
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO.
La jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de Reus,
(Tarragona).
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor MIGUEL
CHICO JARA, con el N.I.F.: 39877681M, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Av.
Carrilet 27, 2º 1ª de Reus, se procedió con fecha 1-6-05 al embargo
de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta
al presente edicto.
Y no habiendo podido notificar al deudor MIGUEL CHICO JARA,
ni a la cónyuge y copropietaria, titular de la otra mitad indivisa Dª
ANA MARÍA ZURANO LÓPEZ, en la forma establecida al respecto
en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, R.D. 1415/2004 de 11 de junio (B.O.E. del día
25). Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN FORMA y demás
efectos pertinentes al destinatario, en su condición de deudor, se
expide la presente notificación, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (B.O.E. del día 27), del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad en el plazo de UN MES,
contado a partir de la publicación del presente Edicto, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social., lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Reus, 1 de junio de 2005. --- La jefa de la unidad. P.o., el jefe
de negociado, José Maria Gavaldà Plana.
DEUDOR: MIGUEL CHICO JARA
NÚMERO. EXPEDIENTE: 43020500042314
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia con NIF número 39877681M, por deudas a la
Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de
apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se
indica:
NÚM. P. DE APREMIO
43 04 026002585
43 04 027221351

PERIODO
06 2004 / 06 2004
07 2004 / 07 2004

RÉGIMEN
0521
0521

43
43
43
43

04
04
04
04

029006858
027533872
028096573
029006959

05
08
09
04

2004
2004
2004
2004

/
/
/
/

05
08
09
04

2004
2004
2004
2004

IMPORTE DEUDA PRINCIPAL:
RECARGO:
INTERESES:
COSTAS DEVENGADAS:
COSTAS E INTERESES PRESUPUESTADOS:
TOTAL DÉBITO:

0521
0521
0521
0521

1.470,78
367,72
39,21
183,85
2.061,56

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004
de 11 de junio, (B.O.E. del día 25), DECLARO EMBARGADOS los
inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la
RELACIÓN adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento, a efectos de la posible venta en pública subasta
de los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que
servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte
del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación
fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles
oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá realizar
nueva valoración en plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Socia. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y . del
Reglamento, se le requiera para que facilite los títulos de propiedad
de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar
desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndose que de no hacerlo así, será suplidos tales títulos a su costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad en el plazo de UN MES,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
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de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Reus, 1 de junio de 2005. --- La recaudadora ejecutiva. P.o., el
jefe de negociado, José Maria Gavaldà Plana
DESCRIPCIÓN DE LA FINCA EMBARGADA
DEUDOR: MIGUEL CHICO JARA
FINCA NÚMERO: 01
DATOS FINCA
NOM. VIA: TETUAN N. VIA:11
POST: 43205 C.MUNI: 43125, REUS
DESCRIPCIÓN: MITAD INDIVISA FINCA 29476-8B
DATOS REGISTRO
NUMERO REGISTRO: 02
NUMERO TOMO: 1021
NUMERO LIBRO: 0541
NUMERO FOLIO: 0112
NUMERO FINCA: 29476
DATOS AMPLIADA
MITAD INDIVISA.- URBANA.- PARTICIPACIÓN INDIVISA DE DOS
ENTEROS, CUARENTA Y SEIS CENTÉSIMAS POR CIENTO DEL
LOCAL DESTINADO A GARAJE COMPUESTO DE PLANTA BAJA Y
PLANTA SÓTANO, CON ENTRADA POR LA CALLE TETUÁN, 11.
DICHA PARTICIPACIÓN DARÁ DERECHO A LA PARTE
COMPRADORA A LA UTILIZACIÓN EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE DEL
APARCAMIENTO SEÑALADO CON EL NUMERO OCHO, SITUADA
EN LA PLANTA BAJA. TIENE UNA SUPERFICIE DE 15,44 METROS
CUADRADOS APROXIMADAMENTE. LINDA: POR EL FRENTE, POR
DONDE TIENE SU ENTRADA, PASILLO DE MANIOBRA; FONDO Y
DERECHA,MURO DE CERRAMIENTO; Y A LA IZQUIERDA, CON
PLAZA DE APARCAMIENTO NUMERO 7. MUNICIPIO DE REUS.
CUOTA: 2,16%

2005/7353 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/02 de Reus
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO.
La jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de Reus,
(Tarragona).
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor JUAN
ESTEBAN SOLANA MOYA, con el N.I.F.: 39832012Z, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en C/
Francesc Macia 6, 3º 2ª de Cambrils, se procedió con fecha 30-505 al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente Edicto.
Y no habiendo podido notificar al deudor JUAN ESTEBAN
SOLANA MOYA, en la forma establecida al respecto en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, R.D. 1415/2004 de 11 de junio (B.O.E. del día 25). Y
para que sirva de NOTIFICACIÓN EN FORMA y demás efectos
pertinentes al destinatario, en su condición de deudor, se expide la
presente notificación, lo que se comunica a efectos de lo establecido
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
(B.O.E. del día 27), del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad en el plazo de UN MES,
contado a partir de la publicación del presente edicto, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social., lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Reus, 1 de julio de 2005. --- La recaudadora ejecutiva. P.O. El
jefe de negociado, José María Gavaldà Plana.
DEUDOR: JUAN ESTEBAN SOLANA MOYA
NÚMERO. EXPEDIENTE: 430204001526-23
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia con NIF número 39832012Z, por deudas a la
Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de
apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se
indica:
NÚM. PROVIDENCIA
DE APREMIO
43 04 024641959
43 04 024642060
43 04 025967122
43 04 024641858
43 04 027188716
43 04 025651567

04
02
06
03
07
05

PERIODO
RÉGIMEN
2004 / 04 2004
0521
2004 / 02 2004
0521
2004 / 06 2004
0521
2004 / 03 2004
0521
2004 / 07 2004
0521
2004 / 05 2004
0521

IMPORTE DEUDA PRINCIPAL:
1.350,66
RECARGO:
405,20
INTERESES:
17,87
COSTAS DEVENGADAS:
20,92
COSTAS E INTERESES PRESUPUESTADOS: 177,68
TOTAL DÉBITO:
1.972,33
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004
de 11 de junio, (B.O.E. del día 25), DECLARO EMBARGADOS los
inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la
RELACIÓN adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento, a efectos de la posible venta en pública subasta
de los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que
servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte
del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación
fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la
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diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles
oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá realizar
nueva valoración en plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Socia. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y . del
Reglamento, se le requiera para que facilite los títulos de propiedad
de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar
desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndose que de no hacerlo así, será suplidos tales títulos a su costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad en el plazo de UN MES,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social., lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Reus, 1 de julio de 2005. --- La recaudadora ejecutiva. P.O. El
jefe de negociado, José María Gavaldà Plana.
DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS
DEUDOR: JUAN ESTEBAN SOLANA MOYA
FINCA NÚMERO: 01
DATOS FINCA
NOM.FINCA: 1613, PROVIN.: TARRAGONA
LOCALIDAD: VINYOLS, TERMINO: CAMBRILS
CULTIVO: NO CONSTA,
LINDE N.: CAMINO DE CAMBRILS A REUS LINDE E.: VIDAL MAS
LINDE S.: FRANJA TERRENO,LINDE O.: FINCA MATRIZ
DATOS REGISTRO
NUMERO REGISTRO: 01
NUMERO TOMO: 1104
NUMERO LIBRO: 0042
NUMERO FOLIO: 0054
NUMERO FINCA: 001613
DATOS AMPLIADA
RÚSTICA.- PORCIÓN DE TERRENO EN TERMINO DE VINYOLS,
PARTIDA ARCS, DE SUPERFICIE DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
METROS, NOVENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS. LINDA:
AL ESTE, EN LINEA DE 23,80 METROS, CON PORCIÓN
SEGREGADA DEL SEÑOR VIDAL MAS; AL SUR, EN LINEA DE 12

METROS, CON FRANJA DE TERRENO DESTINADA A CAMINO; AL
OESTE, EN LINEA DE 22,12 METROS, CON PORCIÓN
SEGREGADA DE LA FINCA MATRIZ; Y AL NORTE, EN LINEA DE 12
METROS CON ANTIGUO CAMINO DE CAMBRILS A REUS. A
FAVOR DE ESTA FINCA, COMO PREDIO DOMINANTE, SE HA
CONSTITUIDO UNA SERVIDUMBRE DE SACA DE AGUA DEL POZO
EXISTENTE EN LA FINCA 1612, INSCRITA AL FOLIO 52 DE ESTE
TOMO, ASI COMO LA INHERENTE DE PASO, SEGÚN CONSTA
EN LA NOTA MARGINAL DE LA INSCRIPCIÓN 1ª.
FINCA NÚMERO: 02
DATOS FINCA
TIPO VIA: CL NOM. VIA: JACINT SOLANA, N. VIA: 00027
C. POST: 43391 C.MUNI: 43180 , VINYOLS ELS ARCS
DESCRIPCIÓN: PLENO DOMINIO FINCA 2314
DATOS REGISTRO
NUMERO REGISTRO: 01
NUMERO TOMO: 1438
NUMERO LIBRO: 0061
NUMERO FOLIO: 0072
NUMERO FINCA: 002314
DATOS AMPLIADA
PLENO DOMINIO.- URBANA.- TRECE. VIVIENDA UNIFAMILIAR
ADOSADA, EN EL GRUPO LADO ESTE, A LA QUE CORRESPONDE
EL NUMERO VEINTISIETE DE ORDEN DE POLICÍA DE LA CALLE
JACINT SOLANA, EN VINYOLS I ELS ARCS. TIENE UNA SUPERFICE
TOTAL CONSTRUIDA DE CIENTO CINCUENTA Y NUEVE METROS,
CINCUENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS, QUE SE
DESGLOSAN EN; PLANTA SÓTANO, CUARENTA Y CUATRO
METROS, TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS, Y SE DESTINA A
GARAJE, EN CUYA PLANTA SE UBICA ASIMISMO UN RECIBO;LA
PLANTA BAJA, CUARENTA Y CUATRO METROS, TREINTA DECIMETROS CUADRADOS, Y SE DISTRIBUYE EN; COMEDOR-ESTAR,
COCINA, BAÑO, LAVADERO, TERRAZA Y ESCALERA DE ACCESO
A PLANTAS SUPERIORES; PLANTA PRIMERA EN ALTO, DE SUPERFICIE CUARENTA Y CUATRO METROS TREINTA DECÍMETROS
CUADRADOS, Y SE COMPONE DE TRES DORMITORIOS, BAÑO Y
TERRAZA; Y LA PLANTA ALTILLO,DE SUPERFICIE VEINTISÉIS
METROS, SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS, ESTA
COMPUESTA ÚNICAMENTE DE UN ESTUDIO. LA SUPERFICIE ÚTIL
COMPUTABLE DE LA VIVIENDA, A EFECTOS DE V.P.O. ES DE
OCHENTA Y NUEVE METROS, SESENTA Y OCHO DECÍMETROS
CUADRADOS. LOS DISTINTOS NIVELES DE LOS QUE CONSTA
ESTA VIVIENDA, SE COMUNICAN ENTRE SI A TRAVÉS DE
ESCALERA INTERIOR. SE LE ASIGNA EL USO EXCLUSIVO Y EXCLUYENTE DE UNA ZONA DE TERRENO, DESTINADA A JARDÍN PARTICULAR, QUE CIRCUNDA A ESTA VIVIENDA POR TODOS SUS
LINDES, A EXCEPCIÓN DEL DE LA IZQUIERDA ENTRANDO. DE
SUPERFICIE CIENTO SETENTA Y DS METROS, TREINTA Y CINCO
DECÍMETROS CUADRADOS. LA TOTAL FINCA LINDA; AL FRENTE,
CALLE JACINT SOLANA, INTERMEDIANDO JARDÍN PARTICULAR; A
LA DERECHA ENTRANDO, FINCA QUE SE SEGREGO DE LA
MATRIZ, MEDIANTE JARDÍN PARTICULAR; A LA IZQUIERDA
VIVIENDA NUMERO VEINTICINCO DE ORDEN DE POLICÍA DE
ESTE MISMO CONJUNTO; Y POR EL FONDO, CAMI DE REUS,
MEDIANTE JARDÍN PARTICULAR; CUOTA DE PARTICIPACION; UNA
TRECE AVA PARTE INDVISA.

2005/7266 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva

Anuncio
Habiendo resultado fallido el intento de notificación a través del
Servicio de Correos, del trámite de audiencia previo a dictar en su
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caso la reclamación de deuda por derivación de responsabilidad a
D. JOSÉ PELADO CORDONES en su calidad de administrador social
de la sociedad T.M.S.98, SL se procede a su notificación mediante
el presente anuncio, practicado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 9 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, (BOE del 25), en relación con el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero
(BOE del 14):
"En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13, párrafo 4, del
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (BOE
del 25), ponemos en su conocimiento que, en su calidad de administrador social, se le han instruido expedientes de derivación de
responsabilidad respecto de deudas con la Seguridad Social
contraídas por la sociedad T.M.S.98,SL.
Dentro del plazo de 15 días contados a partir de la notificación
de la presente, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, de conformidad con lo establecido en
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27), a cuyo fin los interesados en el
procedimiento, debidamente acreditados, podrán tener acceso al
citado expediente.
Transcurrido dicho plazo se emitirá la correspondiente reclamación de deuda contra esa empresa, siguiéndose en lo sucesivo los
trámites ordinarios del procedimiento recaudatorio."
Tarragona, 27 de junio de 2005. --- El subdirector provincial de
Recaudación Ejecutiva, Iñigo de la Torre Fernández.

2005/7350 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva

Anuncio
Habiendo resultado fallido el intento de notificación a través del
Servicio de Correos, del trámite de audiencia previo a dictar en su
caso la reclamación de deuda por derivación de responsabilidad a
D. VERHEIJEN --- KARLA en su calidad de Administrador social de la
sociedad CLAUS y CARLA, SL se procede a su notificación mediante
el presente anuncio, practicado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 9 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, (BOE del 25), en relación con el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero
(BOE del 14):
"En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13, párrafo 4, del
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (BOE
del 25), ponemos en su conocimiento que, en su calidad de administrador social, se le han instruido expedientes de derivación de
responsabilidad respecto de deudas con la Seguridad Social
contraídas por la sociedad CLAUS y CARLA, SL.
Dentro del plazo de 15 días contados a partir de la notificación
de la presente, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, de conformidad con lo establecido en
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27), a cuyo fin los interesados en el

procedimiento, debidamente acreditados, podrán tener acceso al
citado expediente.
Transcurrido dicho plazo se emitirá la correspondiente reclamación de deuda contra esa empresa, siguiéndose en lo sucesivo los
trámites ordinarios del procedimiento recaudatorio."
Tarragona, 30 de junio de 2005. --- El subdirector provincial de
Recaudación Ejecutiva, Iñigo de la Torre Fernández.

2005/7351 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva

Anuncio
Habiendo resultado fallido el intento de notificación a través del
Servicio de Correos, del trámite de audiencia previo a dictar en su
caso la reclamación de deuda por derivación de responsabilidad a
D. HUNDERTMARK --- CLAUS DIETER en su calidad de Administrador
social de la sociedad CLAUS y CARLA, SL se procede a su notificación mediante el presente anuncio, practicado de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, (BOE del 25), en relación con
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de
13 de enero (BOE del 14):
"En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13, párrafo 4, del
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (BOE
del 25), ponemos en su conocimiento que, en su calidad de administrador social, se le han instruido expedientes de derivación de
responsabilidad respecto de deudas con la Seguridad Social
contraídas por la sociedad CLAUS y CARLA, SL.
Dentro del plazo de 15 días contados a partir de la notificación
de la presente, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, de conformidad con lo establecido en
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27), a cuyo fin los interesados en el
procedimiento, debidamente acreditados, podrán tener acceso al
citado expediente.
Transcurrido dicho plazo se emitirá la correspondiente reclamación de deuda contra esa empresa, siguiéndose en lo sucesivo los
trámites ordinarios del procedimiento recaudatorio."
Tarragona, 30 de junio de 2005. --- El subdirector provincial de
Recaudación Ejecutiva, Iñigo de la Torre Fernández.

ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
2005/7306 – SECRETARIA GENERAL

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
d’1 de juliol de 2005
Aprovar l'acta de la sessió anterior del dia 17 de juny de 2005.
Quedar assabentats de la moció aprovada per l'Ajuntament de
Margalef demanant un ajut a l'Administració de la Generalitat i de
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l'Estat per sufragar diversos danys causat per l'incendi que el dia 26
de maig de 2005 va afectar el terme municipal.

lloc de treball laboral d'auxiliar administratiu del Patronat de Turisme
d'aquesta Diputació.

Concedir, desestimar i pagar ajuts a ajuntaments per actuacions
de grups i persones inscrits en el Catàleg de Serveis Culturals de l'any
2005

Modificar l'acord adoptat per la Junta de Govern del dia 10 de
juny de 2005 d'aprovació de la contractació d'una casa de colònies
per a l'estag de la Jove Orquestra de la Diputació de Tarragona.

Acceptar peticions d'inscripcions presentades per diferents grups
culturals i/o persones, fora de termini al Catàleg de Serveis Culturals
per l'any 2005.

Adjudicar el contracte d'obres d'arranjament i sanejament de
formigons de les façanes de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona

Concedir una subvenció a la Fundació Camerata XXI de Reus i
aprovar el conveni corresponent

Aprovar l'expedient de contractació de l'assistència tècnica per a
l'optimització de la gestió i planificació dels recursos de la Diputació
de Tarragona, per tal de millorar l'eficiència de la despesa, amb un
pressupost de contracta de 30.000 euros.

Concedir una subvenció a l'Associació Universitat Catalana
d'Estiu i aprovar el Conveni corresponent
Concedir subvencions per a obres de restauració de monuments
històrics artístics
Concedir diverses peticions d'adquisició de publicacions d'àmbit
local
Acceptar el treball i pagament de consultoria i assistència tècnica
dels Senyors Jordi Blay i Lluís Navarro per la Guia la Medusa de
Bonastre.
Revisar l'expedient de justificació de subvenció a la Fundació
Josep Cañas de Banyeres del Penedès.
Desestimar l'oferiment de l'exposició "imatges inèdites de la
guerra civil"
Aprovar el Contracte de coedició amb l'Institut Municipal IMACT
de Tortosa per a la publicació facsímil de la revista Geminis.

Aprovar l'adquisició del programari Autocad 2006 per tal d'actualitzar la versió Autocad 2000 pels Serveis i Unitats Tècniques de
la Diputació, amb un pressupost de 25.816,26 euros.
Adjudicar el contracte del servei de menjador del Col·legi
d'Educació Especial Sant Jordi de Jesús a Tortosa.
Adjudicar el contracte de l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte de construcció d'un centre cívic, 1a i 2a fase i zona de
jocs adaptada a la Torre de l'Espanyol.
Adjudicar el contracte de l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte de renovació dels serveis a la Urbanització Els Boscos,
a Banyeres del Penedès.
Aprovar diverses Actes de contractes d'obra.
Tornar les garanties definitives constituïdes amb motiu de diversos
contractes d'obra.

Concedir i desestimar beques individuals per a escolars que assisteixen a centres d'educació especial durant l'any 2005.

Aprovar la pròrroga del contracte de les obres d'acondiciament
de la intersecció d'accés a Blancafort, carretera TV-2337, subscrit
amb l'empresa M.i J. Gruas SA.

Concedir subvencions al Centre Associat de Tortosa de la UNED
per al funcionament, les activitats i publicacions universitaries de l'any
2005 i aprovar el conveni que la regula.

Utilitzar romanents del PAM 2000-2003 per l'Ajuntament de
Montbrió del Camp i per l'ajuntament de Vila-seca.

Concedir subvenció a la Universitat d'Estiu de les Terres de l'Ebre
(AUETE) de Tortosa per a la 11a. edició Universitat d'Estiu de les
Terres de l'Ebre-UE URV 2005 i aprovació del conveni que la regula.
Concedir ajut puntual de caràcter singular a diverses associacions
i entitats.

Aprovar la sol·licitud de l'Ajuntament de Garcia d'aplicació de la
subvenció del PAM 2004-2007.
Autoritzar a l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb el canvi d'obra
de la subvenció concedida "Millora de la zona del Pont del Cantiner"
per "Arranjament Piscines Municipals" .

Aprovar les bases especifiques i la convocatòria 05/011 que
han de regir la selecció d'un lloc de treball laboral de psicomotricista.

Autoritzar a l'Ajuntament de Prat de Comte el canvi d'obra de la
subvenció concedida "Local multiusos" per "Reforma de la P1 de
l'edifici municipal per Sala d'Exposicions".

Aprovar les bases especifiques i les convocatòries que han de
regir la selecció de varis llocs de treball laborals i places de funcionaris, vacants a la plantilla d'aquesta Diputació i inclosos en l'oferta
d'ocupació pública de l'any 2005.

Concedir subvenció a l'Ajuntament de La Figuera per xarxa local
de gas a petits municipis (2004)

Aprovar les bases especifiques i la convocatòria 04/061 que
han de regir la selecció d'una plaça de tècnic superior, vacant a la
plantilla laboral d'aquesta Diputació.

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de
Salut I la Diputació de Tarragona amb l'objectiu que els municipis
tinguin la informació suficient per a exercir les seves competències i
assegurar que l'aigua de subministrament sigui apta pel consum
humà.

Aprovar les bases especifiques i la convocatòria 05/048 que
han de regir la selecció d'un lloc de treball laboral d'auxiliar de suport
reservat a persones amb discapacitat.

Concedir ajuts a diversos ajuntaments per a la renovació de
tecnologia informàtica i de comunicacions (programa ARTIC).

Modificiar les bases especifiques de la convocatòria 05/029
que han de regir el concurs oposició, torn lliure per a la selecció d'un

Concedir subvencions a diversos ajuntaments per al finançament
del planejament bàsic municipals.
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Concedir prorroga per la justificació de la subvenció de planejament a l'ajuntament de Savallà del Comtat.
Concedir subvenció per a la seguretat en les piscines municipals
a diversos ajuntaments.
Concedir subvencions pel control del subministrament de l'aigua
pel consum humà a diversos ajuntaments.
Donar de baixa la subvenció concedida a l'ajuntament de
Capafonts per àrees de lleure, bases 2002 i 2003.
Aprovar inicialment el Projecte de rotonda a la intersecció de les
carreteres TV-3141 i TV-3142 al terme municipal de Riudoms, amb
un pressupost de contracta de 338.152,54 euros.
Aprovar inicialment el Projecte d'acondiciament de la carretera
TV-2127 entre el Vendrell i Sant Salvador, amb un pressupost de
contracta de 2.249.474,37 euros.
Aprovar inicialment el Projecte d'acondiciament d'un tram de
corbes a l'accés a Godall, carretera TV-3313, amb un pressupost de
contracta de 299.047,07 euros.
Aprovar inicialment el Projecte de construcció d'una rotonda a
l'accés al Morell des de la carretera TP-7225, amb un pressupost de
contracta de 281.788,84 euros.
Aprovar definitivament el Projecte modificat de les actuacions
puntuals i reforç de ferm de la carretera TV-2336 (tram l'Espluga de
Francolí-Blancafort-Solivella), amb un pressupost de contracta
d'1.799.624,88 euros.
Aprovar definitivament el Projecte de circumval·lació a Puigpelat,
carretera TV-2034, amb un pressupost de contracta de 949.895,26
euros.
Aprovar definitivament el Projecte d'estabilització de talussos a
diversos trams de la carretera TV-3422, d'Alfara de Carles als
Reguers, amb un pressupost de contracta de 149.982,80 euros.
Aprovar la Memòria valorada de les obres d'insonorització del
saló d'actes de l'escola i Conservatori de Música de Tortosa (Palau
Oriol)amb un pressupost de contracta de 13.966,09 euros.
Aprovar la Memòria valorada de la modificació dels serveis de
la primera planta del Col·legi d'Ensenyament Especial Sant Jordi de
Jesús - Tortosa amb un pressupost de contracta de 23.432,12 euros.
Cedir a l'ajuntament del Pla de Santa Maria les instal·lacions
semafòriques a la travessera del Pla de Santa Maria de la carretera
TP-2311, del Pla de Santa Maria a Sarral.
Estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial
interposada per la senyora Misericordia Solé Gasull i el senyor David
Sirolla Solé contra la Diputació de Tarragona.
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Adquisició per part de la Diputació de Tarragona de participacions socials del capital de la Societat promotora del Parc Tecnològic
de Tarragona.
Tarragona, 1 de juliol de 2005. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

2005/7307 – SECRETARIA GENERAL

EXTRACTES DELS ACORDS DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ
D’1 DE JULIOL DE 2005
Aprovar l'acta de la sessió anterior del dia 3 de juny de 2005.
Quedar assabentats i ratificar els Decrets de la Presidència del
núm. 1.194 al 1.416.
Presa de possessió de Diputat provincial de l'Il.ltre. Sr. Pere
Panisello Chavarria.
Designar a l'Il.ltre. Sr. Pere Panisello Chavarria vocal en
Comissions informatives i en Organismes Autònoms.
Designar a l'Il.ltre. Sr. Pere Panisello Chavarria representant de la
Diputació en Fundacions i altres Entitats.
Quedar assabentats del decret de nomenament i de la presa de
possessió de la senyora Pilar Sánchez Peña com a Secretària general
de la Diputació de Tarragona
Amortitzar varis llocs de treball que es troben vacants a la relació
de llocs de treball del personal funcionari d'aquesta Diputació.
Concedir la compatibilitat al senyor Miquel A. Gil Caballé adscrit
a BASE-Gestió d'Ingressos.
Concedir la compatibilitat al senyor Alfred Icaran Lopez, adscrit
al Servei d'Informàtica i Comunicacions del SAM.
Concedir la compatibilitat al senyor Enric Ferré Llorens, adscrit a
la unitat d'Arquitectura del SAM.
Concedir la compatibilitat al funcionari senyor Ignacio Alustiza
Hernanz ascrit al SAT.
Modificar la forma de provisió del lloc de treball de cap d'unitat
de presidència.
Amortitzar el lloc de treball de cap d'unitat de Serveis General
(lloc num. 58) de la RLT del personal funcionari.
Crear un lloc de treball laboral d'auxiliar administratiu (fix
discontinu)per al Patronat de Turisme d'aquesta Diputació.

Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada CONTRA LA Diputació de Tarragona pel senyor Lluis Mora
Alarcon en nom i representació de la companyia d'assegurances
Allianz,SA.

Desafectar i declarar parcel·la sobrera un tram fora de servei que
forma part de l'antiga carretera TV-3101 de les Borges del Camp a
Riudoms, de 40 m2, confronta amb la parcel·la 114 del polígon 26,
terme municipal de Riudoms.

Aprovar definitivament el projecte d'acondiciament de la intersecció de la carretera TV-7012 (Arbolí a la C-2242) amb la C-242,
amb un pressupost de contracta de 756.250,18 euros.

Desfacetar i declarar parcel·la sobrera un tram fora de servei que
forma part de l'antiga carretera TV-3101 de les Borges del Camp a
Riudoms, de 220m2, confronta amb la parcel·la 115 del polígon 26,
terme municipal de Riudoms.

Aprovar el conveni de col·laboració entre Turisme de Catalunya i
el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per la campanya
de publicitat 2005.

Aceptar la delegació de competències de l'ajuntament del Rourell
per tramitar i aprovar el projecte de ramal de subministrament al
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municipi del Rourell i aprovació inicial del mateix amb un pressupost
de contracta de 279.648,61 euros

2005/7403 – INTERVENCIÓ

Anunci
Aprovar la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost de la
Corporació 2005.

Aprovar la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost del
Patronat de Turisme 2005.

El Ple d'aquesta Diputació, en sessió ordinària de data 1 de juliol
de 2005, ha aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdit
núm. 5 del pressupost del Conservatori de Música per al present
exercici del 2005.
De conformitat amb el que disposa l'art.169.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, queda exposat al públic, a
efectes de reclamació, per un termini de quinze dies, durant els quals
s'admetran reclamacions i suggeriments, i en el cas de no presentarse'n cap, s'entendrà definitivament aprovat.

Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de BASE-Gestió
d'Ingressos.

Tarragona, 1 de juliol de 2005. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

Aprovar la modificació de crèdit num. 2 del pressupost de BASEGestió d'Ingressos per l'exercici 2005.

2005/7404 – INTERVENCIÓ

Aprovar la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost del
Conservatori de Música 2005.
Aprovar la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de
l'Escola d'Art i Disseny 2005.

Acceptar la gestió i la recaptació en període voluntari i en
període executiu de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica i la
recaptació en període voluntari i període executiu i la inspecció, de
la taxa de subministrament d'aigua, cementiri, clavegueram, escombraries i camins, així com la regularització de diverses de
l'Ajuntament d'Alfara de Carles.
Acceptar la delegació de la gestió i la recaptació en període
voluntari i en període executiu de l'Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, la recaptació en període voluntari i període executiu de
l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana,
de la taxa de subministrament d'aigua, clavegueram, cementiri,
guals, i tinença de gossos, i la recaptació en període executiu de
l'impost sobre construccions, instal·lacions o obres, contribucions
especials, quotes d'urbanització, multes i sancions, execucions subsidiàries i la resta de taxes i preus públics, així com la regularització
diverses delegacions de l'ajuntament de Vallmoll.

Anunci
El Ple d'aquesta Diputació, en sessió ordinària de data 1 de juliol
de 2005, ha aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdit
núm. 4 del pressupost de l'Escola d'Art i Disseny per al present
exercici del 2005.
De conformitat amb el que disposa l'art.169.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, queda exposat al públic, a
efectes de reclamació, per un termini de quinze dies, durant els quals
s'admetran reclamacions i suggeriments, i en el cas de no presentarse'n cap, s'entendrà definitivament aprovat.
Tarragona, 1 de juliol de 2005. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

2005/7405 – INTERVENCIÓ
Acceptar la delegació de la recaptació en període voluntari i
període executiu i la inspecció de la taxa de recollida d'escombreries
i la recaptació en període executiu de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica de les multes i sancions, execucions subsidiàries,
quotes d'urbanització i contribucions especials, així com la regularització de diverses delegacions de l'Ajuntament de la Torre de
l'Espanyol.
Tarragona, 1 de juliol de 2005. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

2005/7402 – INTERVENCIÓ

Anunci
El Ple d'aquesta Diputació, en sessió ordinària de data 1 de juliol
de 2005, ha aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdit
núm. 5 del pressupost de la corporació per al present exercici del
2005.
De conformitat amb el que disposa l'art.169.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, queda exposat al públic, a
efectes de reclamació, per un termini de quinze dies, durant els quals
s'admetran reclamacions i suggeriments, i en el cas de no presentarse'n cap, s'entendrà definitivament aprovat.
Tarragona, 1 de juliol de 2005. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

Anunci
El Ple d'aquesta Diputació, en sessió ordinària de data 1 de juliol
de 2005, ha aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdit
núm. 5 del pressupost del Patronat de Turisme per al present exercici
del 2005.
De conformitat amb el que disposa l'art.169.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, queda exposat al públic, a
efectes de reclamació, per un termini de quinze dies, durant els quals
s'admetran reclamacions i suggeriments, i en el cas de no presentarse'n cap, s'entendrà definitivament aprovat.
Tarragona, 1 de juliol de 2005. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

2005/7426 – SERVEIS DE RECURSOS HUMANS

ANUNCI de convocatòria del procés selectiu per a la selecció de
vuit llocs de treball laborals d´auxiliar administratiu per a
l'Organisme Autònom BASE - Gestió d'Ingressos, mitjançant
concurs-oposició, torn lliure (núm. de registre de convocatòria
05/059)
Per decret del president de BASE, de 27 de juny de 2005, s´ha
convocat el procés selectiu per a la provisió de vuit llocs de treball
laborals d´auxiliar administratiu per a l'Organisme Autònom BASE-
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Gestió d'Ingressos, mitjançant concurs oposició, torn lliure, inclosos
en l'oferta d'ocupació pública per al 2005, de conformitat amb les
Bases específiques que s'adjunten a aquest anunci.
Aquestes bases es complementen amb les Bases generals que
han de regir els processos selectius per a l'accés als llocs de treball
vacants reservats al personal laboral compresos en l'oferta pública
d'ocupació de la Diputació de Tarragona per a l'any 2005, que
s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.
82, de 11-04-2005, que es poden consultar en el següent lloc web:
http://ebop.altanet.org.
Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Tarragona, 4 de juliol de 2005. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.
BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ
DE 8 LLOCS DE TREBALL LABORALS D'AUXILIAR ADMINISTRATIU
PER A L'ORGANISME AUTÒNOM BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS
(CONVOCATÒRIA 05/059)
1. Objecte de la convocatòria
Denominació del lloc de treball segons plantilla: auxiliar administratiu
Adscripció: Organisme Autònom BASE-Gestió d'Ingressos.
Règim jurídic: laboral
Caràcter: fix
Grup de classificació: grup D de la relació de categories
professionals del vigent Conveni del personal laboral de
BASE-Gestió d'Ingressos.
Retribució: segons el grup de classificació
Núm. de llocs convocats: 8
Sistema selecció:
- 7 per concurs-oposició. Torn lliure
- 1 per concurs-oposició. Torn lliure reservat a persones amb
discapacitat.
2. Requisits específics exigits
De conformitat amb la base tercera de les Bases generals, els
aspirants han de reunir els següents requisits:
a) Posseir el títol de graduat escolar, de formació professional de
primer grau o equivalent.
b) Posseir el certificat de coneixements de suficiència de llengua
catalana orals i escrits (certificat C) de la Junta Permanent de Català
o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret
152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l'Ordre 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. Així mateix, és
d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació
del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de
personal i de provisió de llocs de treball de les administracions
públiques de Catalunya.
c) En el cas del torn reservat a persones amb discapacitat, a més
a més dels requisits anteriors s'ha de complir:
Tenir la condició legal de disminuït. Els aspirants han de presentar
al tribunal qualificador un dictamen vinculant de les seves condicions
psíquiques o físiques o sensorials, expedit per l'equip multiprofessional
de valoració i orientació de persones disminuïdes (EVO) del
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, que
ha de ser emès abans del començament de la primera prova
selectiva, de conformitat amb el que disposa l'article 5.2 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les
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persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.
3. Drets d'examen
De conformitat amb l'Ordenança fiscal núm. 2 de la Diputació,
que estableix la taxa per expedició i tramitació de documents administratius (BOP núm. 294, de 23-12-04) i amb la base cinquena de
les Bases generals, apartat 3, es fixen els drets d'examen per accedir
a aquesta convocatòria en la quantitat de 12,00 euros.
Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per 100
estan exemptes del pagament de la taxa.
4. Finalització de termini per a la presentació d'instàncies
D'acord amb el que s'estableix en la base general quarta, apartat
tres, el termini per a la presentació de sol·licituds comença l'endemà
de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província i finalitza als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà
de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
l'extracte de la convocatòria.
5. Petició d'adaptacions
Les persones amb discapacitat poden sol.licitar les adaptacions i
els ajustos raonables necessaris de temps i mitjans per a la realització
de les proves selectives.
A tal efecte hauran d'efectuar la petició concreta en la seva
sol.licitud de participació.
L'adaptació no s'atorgarà de forma automàtica, sino únicament
en aquells casos en què la discapacitat tingui relació directa amb la
prova a realitzar; la qual cosa s'haurà de justificar amb la presentació
del corresponent certificat del Servei de Valoració i Orientació de
l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya
6. Proves selectives i barem de mèrits
6.1. Fase d'oposició
6.1.1. Primer exercici. Consisteix en una prova de coneixements
de llengua catalana, que consta de dues parts:
Primera part. S'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita, per
mitjà de la redacció d'un text, i els coneixements pràctics de llengua,
per mitjà de preguntes sobre aspectes lingüístics.
Segona part. S'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura
en veu alta d'un text i una conversa sobre temes generals d'actualitat.
La durada màxima d'aquesta prova serà determinada pel
tribunal.
Queden exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants
que acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana
de conformitat amb el que disposen les bases tercera, apartats 1.g) i
2, i quarta, apartat 4.2, de les Bases generals, i es consideraran com
a aptes.
El resultat d'aquest exercici serà de APTE o de NO APTE.
6.1.2. Segon exercici. Consta de dues parts:
Primera part. Consisteix en transcriure un document proposat pel
tribunal amb l´assessorament dels Serveis Informàtics Corporatius i
lliurat en paper, utilitzant el processador de textos Microsoft Word
2000.
En aquest exercici es valoren el nombre de línies transcrites, la
correcció en la transcripció i el coneixement del processador de
textos.
La durada d´aquesta part és de 15 minuts.
Segona part. Consisteix en resoldre un exercici utilitzant el full de
càlcul Microsoft Excel 2000.
En aquest exercici es valora el coneixement de les aplicacions
informàtiques.
La durada d´aquesta part és de 15 minuts.
Cada part té una valoració de 10 punts, havent d´obtenir-se un
mínim de 5 punts en cadascuna d´elles. El resultat final serà la mitja
de les dues parts.
Cas que no es pugui fer la mitja per no superar una part amb un
mínim de 5 punts, el resultat final serà de NO APTE.
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6.1.3 Tercer exercici. Consisteix en respondre per escrit un test de
40 preguntes amb respostes alternatives relacionat amb el contingut
del temari annex.
El nombre de preguntes que integren aquest test es de 40, havent
d'obtenir un mínim de 20 punts per a superar l'exercici i passar a la
realització del següent.
La forma de puntuació de l'exercici és la següent:
1 punt per resposta correcta
-1/3 de punt per resposta incorrecta
0 punts per resposta en blanc o anul·lada.
La durada màxima d'aquesta prova és d'una hora.
6.1.4. Quart exercici
Quart exercici. Consisteix en desenvolupar, per escrit, un supòsit
o prova pràctica que plantejarà el tribunal immediatament abans del
començament de l'exercici, relatiu a les funcions, atribucions i
comeses pròpies dels llocs de treball objecte de la convocatòria.
En aquest exercici es valoren la facilitat i claredat de redacció,
els coneixements teòrics, pràctics i el nivell de formació general.
Aquesta prova tindrà una durada, com a màxim, d'una hora.
Aquest exercici es valora sobre 10 punts, havent-se d'obtenir un
mínim de 5 punts per a superar-lo.
6.2. Fase de concurs
Els mèrits es qualifiquen segons l'escala graduada que figura com
annex II d'aquesta convocatòria.
7. Període aproximat d'inici de les proves
Les proves s'iniciaran aproximadament durant el tercer trimestre
de l'any 2005, i han de finalitzar abans de transcorreguts 15 dies
des del seu inici.
Annex I. Temari
Primera part :
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals.
Els drets fonamentals.
Tema 2. L'organització territorial de l'Estat. Les Comunitats
Autònomes. L'Administració local.
Tema 3. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. La
població. L'Organització. Competències.
Tema 4. El personal al servei de les entitats locals. Concepte i
classes. Drets deures i incompatibilitats.
Tema 5. Les Hisendes locals. Els pressupostos locals. Classificació
dels ingressos. Les ordenances fiscals.
Tema 6. Els impostos Locals: L'Impost sobre béns immobles.
Impost sobre activitats econòmiques. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica. Impost sobre construccions instal·lacions i obres. Impost
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Tema 7. Taxes, preus públics, contribucions especials, i altres
ingressos de dret públic.
Tema 8. L'acte administratiu. Principis generals del procediment
administratiu.
Segona part
Tema 9. Estatuts de BASE-Gestió d'Ingressos.
Tema 10. Reglament de BASE-Gestió d'Ingressos.
Tema 11. Drets i garanties del contribuent.
Tema 12. Gestió de tributs de venciment periòdic per BASE.
Elaboració, aprovació i exposició de padrons. Les liquidacions per
ingrés directe i la seva elaboració, aprovació i notificació.
Tema 13. La gestió de tributs de venciment no periòdic per BASE.
Elaboració, aprovació i notificació de les liquidacions per ingrés
directe.
Tema 14. La gestió d'ingressos de dret públic no tributaris. Els
preus públics, les multes de circulació, i altres crèdits.
Tema 15. La gestió recaptadora en període voluntari. Terminis
d'ingrés. La conclusió d'aquest període i les seves conseqüències.
Tema 16. La gestió recaptadora en període executiu. Inici del
període executiu. La provisió de constrenyiment. Els recàrrecs, els inte-

ressos de demora i el constrenyiment de béns del deutor. La finalització del procediment executiu.
Tema 17. Els ajornaments i fraccionaments de deutes.
Procediment de revisió, reclamació i suspensió.
Tema 18. Inspecció i comprovació d'ingressos de dret públic.
Funcions de la inspecció. Classes d'actuació. El personal de la
inspecció. Documentació de la inspecció.
Tema 19. Administració pública i atenció als ciutadans.
Tema 20. L'enfocament basat en processos en la norma ISO
9001:2000 i en el model EFQM.
Annex II. Barem de mèrits
1. Treball realitzat, màxim 2,50 punts
Es valora el treball realitzat en funció de l'experiència adquirida,
acreditada documentalment, especialment en l'exercici de funcions
semblants a les pròpies dels llocs convocats, tenint en compte el
contingut tècnic i l'especialització dels llocs ocupats en relació amb
el que es convoca i les aptituds i habilitats requerides.
2. Antiguitat, màxim 2,50 punts
a) Es computen els serveis efectius prestats en administracions
públiques, a raó de 0,20 punts per any complet de serveis, o fracció
mensual que proporcionalment li correspongui. El temps de serveis
prestats simultàniament només s'ha de computar una vegada.
b) Altres treballs realitzats en empreses relacionades amb el lloc
de treball objecte de la convocatòria. A raó de 0,10 punts per any
complet o fracció mensual que proporcionalment li correspongui.
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d'altres
igualment al·legats.
Documents justificatius (apartats a i b): informe de la vida laboral
del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social
sense perjudici de la presentació de contractes de treball, fulls de
nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa
dels serveis prestats.
3. Formació i perfeccionament, màxim 2,50 punts
Es valora l'assistència als cursos, jornades i seminaris de
formació, d'especialització o de perfeccionament, en funció de la
seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions
pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que
aquests llocs requereixen.
Els interessats han d'aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti els següents extrems: nombre
d'hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament.
3.2. De vint a trenta-nou hores, 0,20 punts
3.3. De quaranta a setanta-nou hores, 0,35 punts
3.4. De vuitanta o més hores, 0,50 punts
Només es computen les activitats formatives de 20 hores o superiors.
Només s'han de tenir en compte els cursos dels últims 10 anys.
4. Titulacions acadèmiques, màxim 1,50 punts
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per als
llocs de treball a proveir, es valoren en funció dels coneixements
requerits, competència i especialització d'aquests llocs.
No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell
inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior
que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.
A efectes d'equivalència de titulació, només s'admeten les reconegudes pel Ministeri d'Educació i Ciència amb caràcter general i
vàlides a tots els efectes.
Per cada títol de batxiller, de formació professional de segon grau
o equivalent, 1.50 punts
5. Coneixements de la llengua catalana, màxim 1,00 punt
Es valoren els certificats de llengua catalana de la Junta
Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d'acord
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amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l'Ordre 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:
5.1. Certificat G, de coneixements suficients de llenguatge administratiu de la Junta Permanent de Català, 0,50 punts
5.2. Certificat D, de coneixements superiors de llengua catalana
(orals i escrits), de la Junta Permanent de Català, 1,00 punts
Tarragona, juliol de 2005

Modalitat contractual: per obra o servei determinat.
Data inicial: 28/06/2005
Data final: 27/09/2005
La qual cosa es fa pública en compliment del que es disposa a
l'article 291.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003.
L'Ametlla de Mar, 28 de juny de 2005. --- L'alcalde, Andreu Martí
i Garcia.

2005/7218 – AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR

AJUNTAMENTS

Edicte
2005/7192 – AJUNTAMENT D’ALCOVER

Anunci
Es fa públic que, mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha aprovat
el nomenament com a funcionària interina de la senyora M. Carme
Pérez Mallafré per ocupar, amb efectes a partir del dia 1 de juny de
2005, la plaça vacant d'administratiu convocada per aquest
Ajuntament, d'acord amb l'acta del Tribunal que ha qualificat el
concurs, estesa el dia 24 de maig de 2005.
Alcover, 28 de juny de 2005. --- L’alcalde, Anton Ferré Fons.

2005/7260 – AJUNTAMENT DE L’ALDEA

Anunci
En data 30 de juny de 2005, per part de l'Alcaldia Presidència
s'ha dictat la present resolució:
"1. Acceptar la petició de l'Ajuntament de l'Ampolla i autoritzar a
la Sra. Montserrat Castell Beltran funcionaria de carrera d'aquest
Ajuntament pertanyent al grup C d'administrativa d'administració
general des del dia 27.09.02 en que va prendre possessió d'acord
amb el Decret d'Alcaldia 68/02' de 17.09.02, la Comissió de
Serveis sol·licitada pel Decret de l'Ajuntament de l'Ampolla, de data
d'avui 30 de juny de 2005.
2. Que la comissió de serveis sol·licitada tingui efectes a partir
del dia 1 de juliol de 2005, fent avinent a l'Ajuntament de l'Ampolla,
a efectes del còmput corresponent, que la Sra. Castell ha realitzat
quinze dies de vacances i nou dies d'assumptes propis.
3. Que l'adopció del present acord es ratifiqui per la Junta de
Govern local en la primera sessió que es dugui a terme."
Tot d'acord amb l'art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
L'Aldea, 30 de juny de 2005. --- L’alcalde, Daniel Andreu Falcó.

2005/7217 – AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR

Edicte
Per Decret de l'Alcaldia núm. 246/2005, s'ha autoritzat la
contractació laboral del/a següent senyor/a i d'acord amb les
següents dades:
Nom i cognoms
Joana Ortiz Fortuna
Fátima Hidalgo Cabrera
Sara Consarnau Farnós

DNI
47.625.049-F
47.623.619-A
47.821.963-H

LLOC A DESENVOLUPAR
Monitora lleure
Monitora lleure
Monitora lleure

Per Decret de l'Alcaldia núm. 245/2005, s'ha autoritzat la
contractació laboral del/a següent senyor/a i d'acord amb les
següents dades:
Nom i cognoms
Encarnación Subirats Marsal
Carme Garcia Llaó
Mª Lluisa Pallarès Samarra

DNI
40.934.082-Q
47.628.086-P
78.579.233-D

LLOC A DESENVOLUPAR
Informador turístic
Informador turístic
Informador turístic

Modalitat contractual: per obra o servei determinat.
Data inicial: 01/07/2005
Data final: 30/09/2005.
La qual cosa es fa pública en compliment del que es disposa a
l'article 291.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003.
L'Ametlla de Mar, 28 de juny de 2005. --- L'alcalde, Andreu Martí
i Garcia.

2005/7243 – AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Anunci
L'Ajuntament d'Amposta en l'exercici de les serves competències,
no havent resultat possible practicar la notificació a l'interessat o al
seu representant, per causes no imputables a aquesta Administració,
intentada per dues vegades consecutives, en compliment al que
disposa l'article 105.6 de la Llei general tributària (segons redacció
donada per la Llei 66/1997, de 30 de desembre), mitjançant el
present anunci es cita als contribuents indicats a sota perquè compareixin en el lloc que també s'indica, amb la finalitat que els hi siguin
notificades les actuacions portades a terme en els procediments tributaris que els afecten i que seguidament es diran.

Lloc i termini de compareixença
Les persones interessades o els seus representants deuran
comparèixer, amb la finalitat de ser notificades, en l'Oficina de
Gestió Tributària emplaçada als baixos de l'edifici municipal
d'Amposta plaça Espanya 2-4, en el termini de deu dies, a comptar
des del següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
Així mateix, s'adverteix als interessats que de no comparèixer en
dit termini, la notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes
legals, des del dia següent al dels venciments del mateix.
Departament responsable de la tramitació dels procediments
Oficina de Gestió Tributària
Acte administratiu que es notifica
Liquidacions d'ingressos directes.
Les liquidacions que s'indiquen han estat girades per l'Ajuntament
i aprovades per l'òrgan municipal competent.
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Terminis de pagament.
- Els deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins el dia 5 del mes següent o l'immediat hàbil
posterior.
- Els deutes notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de notificació fins el dia 20 del mes següent o l'immediat
hàbil posterior.
Lloc de pagament
En l'Oficina de Gestió Tributària de l'Ajuntament d'Amposta en horari d'oficina tots els dies feiners.
O bé transferència als dos comptes restringits de l'Ajuntament.
Mitjans de pagament.
- En metàl·lic.
- En taló nominal a favor de l'Ajuntament.
- Transferència al compte de Caixa Tarragona 2073 0028 52 0110192490.
- Transferència al compte de La Caixa 2100 3512 61 2200073039.
Recursos
Contra els actes objecte de notificació podrà interposar-se recurs de reposició davant el cap de l'Oficina de Gestió Tributària, en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent al que tingui efectivitat la notificació dels esmentats actes, de conformitat amb el que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
Contra la desestimació expressa o tàcita del recurs de reposició podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del
Contenciós administratiu de la província de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació de la desestimació, quant aquesta sigui expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent en què el referit recurs de
reposició s'entengui desestimat de forma presumpta.
Concepte: DENÚNCIES DE CIRCULACIÓ
Subjecte Passiu
052600952K ADELL AGOSTO,FRANCESCA
X3135676V AFZAL,IMRAN
040917923A AGRAMUNT ULLDEMOLINS,JOAN MANEL
040917923A AGRAMUNT ULLDEMOLINS,JOAN MANEL
047621737F AIXENDRI JURADO,ANA MARIA
040935333W ALCAZAR TOMAS,PAU
B43773159 ALFA RANDER S.L.
040927776N ALMENAR MALDONADO,ANGELA
039632353H ALMIÑANA PEREZ-ALCON,JOSE LUIS
A60028776 ALQUILER DE VEHICULOS A LARGO PLAZO, SA
A60028776 ALQUILER DE VEHICULOS A LARGO PLAZO, SA
B43653625 AMBIENTAL SERVEIS TECNICS I CONSULT
040013414S ANDREU BALART,TOMAS
A82026691 ANTARES CONSULTING S.A.
X3527458V ANTONIE,MARIA JULIETA
013032143K ARNAIZ FERNANDEZ,INMACULADA
018971868L ARTERO PONS,MARIA SABINA
039008275E ARTIGAS PLAYA,MONTSERRAT
X3256435A ATANASOV DIMITROV,DIMITAR
052607086Z AUBESO PLA,FCO JAVIER
052607086Z AUBESO PLA,FCO JAVIER
B43071612 AUTOMOBILS CAJIGOS S.L.
047623028X AYLLON ROMERA,DIEGO
047623028X AYLLON ROMERA,DIEGO
040012594T BALAGUE REVERTE,ROSA
038371299P BALFEGO GONZALEZ,ANGEL JOSE
040010365W BAYO ALEMANY,JOSE
038720154E BEJERANO FLORES,GABRIEL
040934292L BEL SERRAT,REYES
040934292L BEL SERRAT,REYES
040934292L BEL SERRAT,REYES
040934292L BEL SERRAT,REYES
040934292L BEL SERRAT,REYES
038074994N BELZA CUNILLERA,REGINA
BERENGUER CHINE,ELISA
052704251G BERNAL MONTES,FRANCISCO MIGUEL
078575057L BERTOMEU PRINCEP,RAMON
073760893P BLANCH AMOROS,JAIME RAMON
040934408C BO BEL,ALBERT
X4301063V BOBAILA,CRISTIAN ALEXANDRU

Adreça (CP - Població)
CARRER MESTRE FARÇAS, 37 AT A (43540 - SANT CARLES DE LA RAPITA)
CARRER CELLER, 6 08000 ( - BARCELONA)
AV RAPITA (DE LA), 199 AT 1 (43870 - AMPOSTA)
AV RAPITA (DE LA), 199 AT 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER JARDI BELSULDO I TEROL, 10 02 (43500 - TORTOSA)
CARRER SANT NICOLAU, 13 03 (43870 - AMPOSTA)
BLQ SANT BARTOMEU, Esc E 05 1 ( - TARRAGONA)
CARRER LLUIS COMPANYS, 33 (43896 - L'ALDEA)
AV CATALUNYA, 22 Esc B 05 2 ( - TARRAGONA)
PL PONENT, 5 (43001 - TARRAGONA)
PL PONENT, 5 (43001 - TARRAGONA)
CARRER NOUCENTISME, 11 (43850 - CAMBRILS)
CARRER BOSCH I FUSTEGUERES, 8 (43500 - TORTOSA)
CARRER PINAR, 7 ( - MADRID)
CARRER GENERLITAT, 45 (43580 - DELTEBRE)
CARRER P REGINO S DE MAZA, 15 02 A (09004 - BURGOS)
CARRER SAN SALVADOR, 31-7 (12550 - ALMAZORA)
CM DE MIRAMBO, 1 (43520 - ROQUETAS)
CARRER ANTONI GAUDI, 19 04 1 (08788 - VILANOVA DEL CAMI)
CTRA REGUERS, 2 4 53 (43520 - ROQUETAS)
CTRA REGUERS, 2 4 53 (43520 - ROQUETAS)
AV SANT JAUME, 81 (43870 - AMPOSTA)
CARRER RAMON Y CAJAL, 14 (43860 - L'AMETLLA DE MAR)
CARRER RAMON Y CAJAL, 14 (43860 - L'AMETLLA DE MAR)
CARRER SANT TOMAS, 30 (43540 - SANT CARLES DE LA RAPITA)
CARRER DOS, 9 (43496 - CAMARLES)
CARRER L´AMETLLA DE MAR, 115 Esc C 03 2 (43500 - TORTOSA)
RONDA FORTALESA, 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER PRIMER DE MAIG, 15 03 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER PRIMER DE MAIG, 15 03 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER PRIMER DE MAIG, 15 03 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER PRIMER DE MAIG, 15 03 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER PRIMER DE MAIG, 15 03 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ANTONI GAUDI, 3 04 3 (43202 - REUS)
CARRER SABADELL, 90 (08191 - RUBI)
CARRER 9 D'OCTUBRE, 14 ( - VALENCIA)
CARRER SANT LLUIS, 6 (43896 - L'ALDEA)
CARRER SANT ALBERT, 3 (43750 - FLIX)
PL ADOLFO VENTAS, 1 04 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER SALDOMAR AMERADOR, 112 (12500 - VINAROS)

Any
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2004
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2005
2004
2004
2005
2005

Núm. Expedient
20050000005499
20050000001391
20050000004120
20050000003936
20050000000403
20050000003924
20050000003064
20050000001335
20050000003335
20050000000964
20050000001406
20050000000239
20050000001345
20050000000217
20050000001518
20050000001318
20050000000428
20050000003254
20050000001300
20050000001613
20050000001570
20050000005317
20050000001503
20050000001544
20050000001443
20050000003199
20050000001485
20050000003238
20050000003261
20050000003638
20050000003272
20050000003379
20050000003634
20050000000457
20050000000433
20050000003280
20050000000271
20040000008868
20050000004040
20050000001603

Import
30,05
30,05
60,10
90,15
30,05
60,10
90,15
30,05
30,05
42,07
30,05
30,05
30,05
42,07
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
150,25
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
42,07
60,10
30,05

Dijous, 7 - 7 - 2005
B50583830 BOBINADOS DE TRANSFORMADORES S.L.
047620465T BONET CABALLE,JOSEP AGUSTI
052602261L BORDES SUBIRATS,SANTIAGO
040922872F BORRAJO PARRA,MIGUEL FCO.
077877596X BORRAS FONTANET,AZUCENA
040912817A BORRAS GASCO,ALBERTO GIL
047856451Y BRIA TORTA,FABIAN
040931823B BRUGNOLI SEGURA,FRANCISCO
047620082P BRUGNOLI SEGURA,SANTIAGO
040912364X BRULL CALLAU,JOSE LUIS
077298476F BUIL VILALTA,JOAN
040011178X CABALLE BELTRAN,JOSE
040916824P CABALLE SERRET,M. JESUS
B62750807 CADENA MONTAJE DE MOBILIARIO SL
052606294G CALLAU CASANOVA,JUAN CARLOS
X03528916A CALLE MORAN,LENNY-ANGELA
037684556E CAMPANILLAS RUBIO,MARIA TERESA
040074860M CAMPOS VIZCARRO,RAMON
018988741X CANALES PIELAGO,ROBERTO
040000212S CANICIO ALBACAR,ANTONIO
040914906E CAPERA CALDERON,JUAN
040914906E CAPERA CALDERON,JUAN
040914906E CAPERA CALDERON,JUAN
X2097393T CARBONELL PEREZ,ERNESTO
039022505S CARBONES TIO,MARIA PILAR
040004052Z CARDONA PRINCEP,JUANA
047621024F CASANOVA CASTELLS,SERGIO
047622131X CASANOVA FABRA,EVA MARIA
047627404Q CASANOVA GALIANA,INMACULADA
040911080Z CASANOVA HERVAS,MAGDALENA
018998770B CASOLIVA EROLES,CARLOS IGNACIO
033875383V CASTAÑO GONZALEZ,JOSE ANTONIO
033875383V CASTAÑO GONZALEZ,JOSE ANTONIO
033875383V CASTAÑO GONZALEZ,JOSE ANTONIO
033875383V CASTAÑO GONZALEZ,JOSE ANTONIO
033875383V CASTAÑO GONZALEZ,JOSE ANTONIO
040936829A CEBOLLA CALLAU,FRANCISCO
040922015R CERVERA BLANCH,YOLANDA
B43649839 CESAR SOLANO S.L.
078575066M CHERTO PALLARES,MARIA DOLORES
047823745Y CID MONTILLA,ROSA MARIA
038465853D CONSOLA PEREZ,RAMON
A43219385 CONSTRUCCIONES M RODRIGUEZ SA
B43579945 CONTRATES EBRE, S.L.
052600813C CORTES CORTES,JOSEFA
052600813C CORTES CORTES,JOSEFA
052600813C CORTES CORTES,JOSEFA
040852820J COSTA ORO,JOSE RAMON
040852820J COSTA ORO,JOSE RAMON
047623658L COSTES ZARAGOZA,ROSER
047623658L COSTES ZARAGOZA,ROSER
039894202N CRUZ FERNANDEZ,DAVID
040915309B CURTO BLANCH,ANA MA.
040915309B CURTO BLANCH,ANA MA.
052603140R CURTO HIERRO,ROSER
A80292667 DB CARPLAN, S.A.
A80292667 DB CARPLAN, S.A.
A80292667 DB CARPLAN, S.A.
X3588455H DIOUF,ALIOUNE
B43605039 DISBARMONT,S.L.
044417111V DOBLAS RODRIGUEZ,VANESA
052600344B DOMENECH CARVAJAL,CARME
040933943S DOMENECH DAVID,CONCEPCION
040911892K DRAGO CASTELL,JOSE RAMON
X5210102G DULCA IOVAN,IOAN
X3359650V DURIEUX,NATHALIE
X3359650V DURIEUX,NATHALIE
040902327R ESCRIBA CID,MARIA PILAR

13

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 155
CARRER RIO EBRO, 19 (50420 - CADRETE)
PARTIDA AMETLLER, Pol 28 Parcel.la 28 (43870 - AMPOSTA)
PG CANAL, 43 02 1 (43870 - AMPOSTA)
AV GENERALITAT, 13 (43896 - L'ALDEA)
CARRER EXTREMADURA, 6 43527 EL REGUES (43500 - TORTOSA)
CARRER LLUIS COMPANYS, 23 (43580 - DELTEBRE)
CARRER RONDA, 64 (43870 - AMPOSTA)
CARRER LA HABANA, 4 (43580 - DELTEBRE)
AV GENERALITAT, 175 01 2 (43500 - TORTOSA)
PL CATALUNYA, 3 (43519 - EL PERELLO)
CARRER SAN MARTIN DE LA VEGA, 4 (28500 - ARGANDA DEL REY)
PARTIDA MAS D'EN CARRASCA, 22 (43870 - AMPOSTA)
CARRER MENENDEZ PELAYO, 11 02 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER DESIERTO L PLANES, 17 (08190 - SANT CUGAT DEL VALLES)
CARRER BALMES, 14 (43580 - DELTEBRE)
AV RAPITA (DE LA), 111-113 01 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER PAIS BASC, 2 03 2 (43850 - CAMBRILS)
CARRER RAMON SALOMON, 11 01 A (43550 - ULLDECONA)
CARRER RAIMUNDO DE ALOS, 4 02 (12500 - VINAROS)
CARRER SANT ISIDRE, 111 04 04 (43540 - SANT CARLES DE LA RAPITA)
PARTIDA COMES, Pol 031 Parc.295 (43870 - AMPOSTA)
PARTIDA COMES, Pol 031 Parc.295 (43870 - AMPOSTA)
PARTIDA COMES, Pol 031 Parc.295 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ESCULTOR MODEST GENE, 18 04 ( - REUS)
FRANCESC MACIA 51 E D 1 4 (08100 - MOLLET DEL VALLES)
CARRER SAN JUAN (43496 - CAMARLES)
CARRER CERVANTES, 22 (43580 - DELTEBRE)
CARRER SANTA CECILIA, 17 (43580 - DELTEBRE)
CARRER GERMANS CARSI, 27 (43580 - DELTEBRE)
CARRER BARCELONA, 102-104 05 1 (43870 - AMPOSTA)
PL EMPERADOR CARLES, 3 02 C (12580 - BENICARLO)
CARRER AV DEL SOL, 52 ( - SANT JAUME D'ENVEJA)
CARRER AV DEL SOL, 52 ( - SANT JAUME D'ENVEJA)
CARRER AV DEL SOL, 52 ( - SANT JAUME D'ENVEJA)
CARRER AV DEL SOL, 52 ( - SANT JAUME D'ENVEJA)
CARRER AV DEL SOL, 52 ( - SANT JAUME D'ENVEJA)
AV ASSUMPCIO, 152 (43580 - DELTEBRE)
PROLONGACIO DEL MIG (43896 - L'ALDEA)
PL LLIBERTAT, 14 ( - REUS)
AV RAPITA (DE LA), 73-75 04 D (43870 - AMPOSTA)
PL SANT JAUME, 7 (43500 - TORTOSA)
CARRER MOSSEN DOMENECH, 19 01 01 (43580 - DELTEBRE)
CARRER ALMIRANTE NELSON, 3 (43850 - CAMBRILS)
CARRER SANT JOAN, 8 (43870 - AMPOSTA)
CARRER SANT CRISTOFOL, 288 (43870 - AMPOSTA)
CARRER SANT CRISTOFOL, 288 (43870 - AMPOSTA)
CARRER SANT CRISTOFOL, 288 (43870 - AMPOSTA)
CARRER PAIS VALENCIA, 7 (43580 - DELTEBRE)
CARRER PAIS VALENCIA, 7 (43580 - DELTEBRE)
CARRER OLIVERES, 57 (43870 - AMPOSTA)
CARRER OLIVERES, 57 (43870 - AMPOSTA)
CARRER PI I MARAGALL, 11 04 3 ( - REUS)
CARRER LLUIS BRAILLE, 98 (43896 - L'ALDEA)
CARRER LLUIS BRAILLE, 98 (43896 - L'ALDEA)
CARRER JOAN SEBASTIA ELCANO, 19 Baixos (43500 - TORTOSA)
RB RAMBLA NOVA, 15 (43001 - TARRAGONA)
RB RAMBLA NOVA, 15 (43001 - TARRAGONA)
RB RAMBLA NOVA, 15 (43001 - TARRAGONA)
CARRER BARCELONA, 24 02 6 (43840 - SALOU)
CARRER AMSTERDAM, 32 (43870 - AMPOSTA)
CARRER SALAMANCA, 66 04 2 (08850 - GAVA)
CARRER DOLORS, 23 01 (43540 - SANT CARLES DE LA RAPITA)
CARRER MASDENVERGE, 4 (43500 - TORTOSA)
CARRER AGUSTINA D'ARAGO, 37 (43870 - AMPOSTA)
CARRER MAJOR, 42 (43515 - LA GALERA)
URBAT LA NINA, 9 (03570 - VILLAJOYOSA)
URBAT LA NINA, 9 (03570 - VILLAJOYOSA)
CARRER CERVANTES, 188-190 (43870 - AMPOSTA)

2004
2005
2003
2005
2004
2004
2005
2005
2005
2004
2004
2005
2004
2004
2004
2005
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

20050000000683
20050000003635
20040000000251
20050000001369
20050000000205
20040000009276
20050000004130
20050000001433
20050000001451
20050000000835
20040000008882
20050000005642
20050000000350
20040000009034
20050000000180
20050000004116
20050000000429
20050000003149
20050000001426
20050000003242
20050000005633
20050000005208
20050000005675
20050000005634
20050000003165
20050000001387
20050000001006
20050000001246
20050000000997
20050000000735
20050000003073
20050000003318
20050000003205
20050000005496
20050000005639
20050000005469
20050000001589
20050000001269
20050000003090
20050000000250
20050000001417
20050000001564
20050000001266
20050000003780
20050000004440
20050000003345
20050000005391
20050000001462
20050000001463
20050000000259
20050000004128
20050000000434
20050000001465
20050000000336
20050000000490
20050000000435
20050000003239
20050000003251
20050000003207
20050000004421
20050000003284
20050000001872
20050000003252
20050000001249
20050000003332
20050000005416
20050000001559
20050000003376

60,10
30,05
90,15
30,05
90,15
30,05
90,15
30,05
30,05
30,05
60,10
30,05
30,05
30,05
60,10
42,07
30,05
42,07
30,05
30,05
30,05
60,10
30,05
30,05
30,05
30,05
60,10
30,05
42,07
42,07
60,10
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
60,10
30,05
30,05
30,05
30,05
42,07
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
42,07
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
42,07
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05

14
077878208R ESMEL BONET,JAVIER
040015117Q ESPUNY COLOME,AGUSTIN
039822054S ESTEBAN BIGORRA,EDUARDO RAMON
B12478038 EUROBOLSA DEL CAMION SL
B12478038 EUROBOLSA DEL CAMION SL
040903200T FALCO ROM,TERESA
E43226216 FASEP C.B.
052608205Y FERNANDEZ QUINTANA,JUAN ANTONIO
033903239C FERNANDEZ TORRES,JORGE
409096693V FERRE CASANOVA,XAVIER
040926568T FERRE MERIN,MARIA PILAR
078580688S FIBLA PARRA,MARIA JOSE
B62560016 FIEX BUSINESS SL
040018773S FORES CURTO,AGUSTIN
040933758Z FORES MALAGON,M.ISABEL
019820048M FORNES CERVERA,JOSE EDUARDO
047621749L FRANCH SANCHEZ,ANA ISABEL
047621749L FRANCH SANCHEZ,ANA ISABEL
047621749L FRANCH SANCHEZ,ANA ISABEL
B43617273 FRIDELTA S.L.
052606767V FUMADO LLORACH,JORDI
E03237694 GALIS,JURAJ
078575664M GARCIA BERTOMEU,M. JOSE
018423562X GARCIA LATORRE,JUAN CARLOS
033925432H GARCIA MARIN,JULIO
047626929R GARCIA MOLINER,ROBERTO
047626929R GARCIA MOLINER,ROBERTO
078580302C GARDE ESCRIHUELA,CARLOS
073377565K GARRIGA AVILA,MARIA MERCEDES
040926152K GAS CASTELLS,MARIA CINTA
039678891G GIL GIBERT,ALBERT
052605956B GIL SOLA,CESAR MANUEL
052603641L GILABERT CEBOLLA,GERONI
040008014C GILABERT COLOME,JUANA
GILABERT GISBERT,JUAN JORGE
399931111G GIMENO BERNADO,BENITO
040928179R GIRONES ESPERABE,CARMEN
047622913X GOMEZ PEREZ,ELOY
X1556074D GONCALVES FERNANDEZ,JOSE
033962720T GONZALEZ GIL,MARIA MAGNOLIA
030540011J GONZALEZ RAYA,FRANCISCO
046555815C GONZALEZ ULLOA,SILVIA
X3019595V GONZALO PALADINEZ,PACIFICO
040902804H GRAU BALAGUE,ENCARNACION
040915238D GRIÑO ROJANO,MANUEL
X2639924F GUACHAMIN VELASTEGUI,SEGUNDO BENJAMIN
X2692461 HAMMOUCHI EL,MOHAMED
040927470M HERNANDEZ BORJA,FRANCISCO
040910129Y HERVAS BALAGUE,BAUTISTA
048297442H HOLGADO PLAZA,ANTONIO
X3437434S HOUSSAINE EL,OUHADOU
X2778646Q HOYOS,GLADYS-NOEMI
X2778646Q HOYOS,GLADYS-NOEMI
003465801T HUERTAS DUQUE,JESUS
039830773V HURTADO GONZALES,JOSE
036095711V IGLESIAS SANTOS,JUAN CARLOS
031826454C JAIME ORTIZ,FRANCISCO JOSE
023197597G JIMENEZ JIMENEZ,ANTONIO
B43482678 JOFECA EBRO, S.L.
B43482678 JOFECA EBRO, S.L.
B43482678 JOFECA EBRO, S.L.
B43482678 JOFECA EBRO, S.L.
B43482678 JOFECA EBRO, S.L.
046359089J KATTAN EL MORALES-ARCE,NEVINE
046359089J KATTAN EL MORALES-ARCE,NEVINE
B62732912 LABOPIXEL SL
X3474783N LAMKADMI,YAAGOUB
018984234B LARA MARTINEZ,IGNACIO

Dijous, 7 - 7 - 2005

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 155
CARRER ROSELLON, 26 03 3 (43500 - TORTOSA)
TRVA AMPOSTA, 3 (43500 - TORTOSA)
CARRER MONTBLANC, 1 Esc 3 08 1 ( - REUS)
CARRER ALMAS, 71 (12500 - VINAROS)
CARRER ALMAS, 71 (12500 - VINAROS)
AV CATALUNYA, 219 (43896 - L'ALDEA)
AV MARTIRS CIUTAT, 19 (43520 - ROQUETAS)
CARRER LA FUENTE, 16 (14740 - HORNACHUELOS)
AV REINA FABIOLA, 54 BJ (43883 - RODA DE BARA)
CARRER SAN RAFAEL, 7 (28100 - ALCOBENDAS)
PL ADOLFO VENTAS, 1 02 3 (43870 - AMPOSTA)
CARRER SANT JOSEP, 2-2 (43550 - ULLDECONA)
AV CORTS CATALANES, 682 ( - BARCELONA)
CARRER MENORCA, 12 ( - L'AMPOLLA)
CARRER PALMAS (LAS), 19-25 Esc 1 01 3 (43870 - AMPOSTA)
CARRER 619, 73 (46980 - PATERNA)
AV CATALUNYA, 344 (43896 - L'ALDEA)
AV CATALUNYA, 344 (43896 - L'ALDEA)
AV CATALUNYA, 344 (43896 - L'ALDEA)
CARRER ULLDECONA, 24 (43580 - DELTEBRE)
CARRER MALLORCA, 24 (43877 - SANT JAUME D'ENVEJA)
CARRER MALPICA, 13 (43500 - TORTOSA)
CARRER MURILLO, 38 (43870 - AMPOSTA)
CARRER OBISPO CAMPINS, 6 02 1 ( - PALMA DE MALLORCA)
CARRER GRAL. PRIM, 80 01 08170 (08170 - MONTORNES DEL VALLES)
CARRER EIVISSA, 14-20 Esc B 03 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER EIVISSA, 14-20 Esc B 03 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER MURILLO, 50-54 06 A (43870 - AMPOSTA)
CARRER MENDEZ NUÑEZ, 91 01 (12580 - BENICARLO)
CARRER JOAN CARLES I, 16 01 1 (43896 - L'ALDEA)
CARRER MAJOR, 107 (43120 - CONSTANTI)
CARRER SEBASTIA JUAN ARBO, 64-66 06 C (43870 - AMPOSTA)
CARRER MONTSIA, 11 (43896 - L'ALDEA)
CARRER GARCIA LORCA, 37 (43580 - DELTEBRE)
CARRER JAUME I, 17 (43877 - SANT JAUME D'ENVEJA)
CARRER ROSA MOLAS, 31 02 C (43500 - TORTOSA)
HORT D'EN COLOM S/N (43896 - L'ALDEA)
CARRER AMERICA, 148-162 02 6 (43870 - AMPOSTA)
CARRER VILLAMANIN, 19 (28000 - MADRID)
CARRER GENERAL PALAFOX, 25 01 2 (08860 - CASTELLDEFELS)
CARRER SAN FRANCISCO DE BORJA, 3 (14550 - MONTILLA)
CARRER FLOR DE NIT, 5 08 E (08940 - CORNELLA DE LLOBREGAT)
CARRER BARCELONA, 106 05 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER BARCELONA, 100 04 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ROSA MARIA MOLAS, 33 (43500 - TORTOSA)
CARRER ENRIC GRANADOS, 21-23 (43870 - AMPOSTA)
AV PALFURIANA, 36 Esc C 03 2 (43700 - EL VENDRELL)
CARRER GRAU, 63 (43870 - AMPOSTA)
CARRER DISSEMINAT CAMI CANIVELL, 6 (43500 - TORTOSA)
CARRER BUEN PASTOR, 17 03 C (03500 - BENIDORM)
CARRER ELS MERINALS, 41 03 4 ( - SABADELL)
AV CATALUNYA, 19-21 04 2 (43870 - AMPOSTA)
AV CATALUNYA, 19-21 04 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER SAN JUAN DE LA PEÑA, 188 04 C (50015 - ZARAGOZA)
CARRER MA. ANTONIA PARIS, 5 06 4 ( - REUS)
CARRER EXTREMADURA, 14 ( - VIGO)
APTOS SOLO AMIGOS, 31 (35628 - PAJARA)
AV PUENTE, 4 EF CENTRAL (04800 - ALBOX)
AV CATALUNYA (PROLONG), 17 (43870 - AMPOSTA)
AV CATALUNYA (PROLONG), 17 (43870 - AMPOSTA)
AV CATALUNYA (PROLONG), 17 (43870 - AMPOSTA)
AV CATALUNYA (PROLONG), 17 (43870 - AMPOSTA)
AV CATALUNYA (PROLONG), 17 (43870 - AMPOSTA)
CARRER TORRE PINTO, Esc C 04 18 (25230 - MOLLERUSSA)
CARRER TORRE PINTO, Esc C 04 18 (25230 - MOLLERUSSA)
CARRER MAJOR, 39 (08750 - MOLINS DE REI)
CARRER D´EN BOSCH, 31 01 1 (43800 - VALLS)
URBAT PEÑISCARLO, 13 (12580 - BENICARLO)

2004
2004
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2004
2003
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2004
2004
2005
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

20050000000843
20050000000338
20050000001330
20050000005709
20050000001202
20050000000495
20050000001279
20050000001604
20050000003190
20040000009037
20050000003320
20050000005501
20050000001341
20050000000157
20040000000162
20050000000476
20050000003224
20050000003367
20050000005371
20050000001228
20050000005596
20040000006935
20050000003769
20050000000178
20040000007408
20050000003624
20050000003639
20050000003173
20050000001605
20050000003115
20050000000195
20050000003188
20050000003169
20050000003147
20050000003226
20050000001091
20050000001413
20050000003970
20050000001079
20050000001209
20050000001453
20050000003191
20050000000745
20050000003130
20050000000198
20050000000011
20050000001328
20050000000333
20050000001425
20050000003327
20050000001275
20050000003880
20050000003901
20040000007178
20050000003056
20050000003221
20050000003281
20050000000411
20050000005361
20050000003228
20050000003616
20050000004436
20050000003839
20050000003183
20050000001479
20050000005584
20050000001473
20050000001428

30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
90,15
60,10
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
78,13
42,07
90,15
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
90,15
60,10
30,05
30,05
42,07
30,05
150,25
30,05
42,07
42,07
30,05
30,05
30,05
42,07
42,07
90,15
60,10
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
60,10
90,15
30,05
42,07
30,05
30,05
30,05
42,07
30,05
30,05
30,05
90,15
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05

Dijous, 7 - 7 - 2005
077092143F LAZARO MARTINEZ,ANTONIA F
B43684000 LEAL TOUR S.L.
X1945897M LEONE GILABERT,ANTONIO
047856846X LLAMBRICH TOMAS,JACINT
024264058R LLEIVA COTE,ANTONIO JOSE
024264058R LLEIVA COTE,ANTONIO JOSE
039151542E LOPEZ BOSCH,JUAN
040932074D LOPEZ GISBERT,JUAN CARLOS
040935173A LOPEZ MATAMOROS,GUMER
038989588B LOPEZ MIGUEL,ADORACION
074631015V LOPEZ NAVARRO,JESUS
048914281C LOPEZ PEREZ,EVA
040903126H LOR CABALLE,CLARA
039710066Z LUCENA MARGALEF,JOANA
040926398Z MAGRIÑA RALLO,ROGELIO
070497522S MAICAS ALMONACID,VICENTE
X2581669B MAMOOD,SAJID
040912083M MANERO BORONAT,ELISA ISABEL
039705632L MANTARAS MACIAN,EDUARDO
077877887W MARTI BAYO,JUAN BAUTISTA
040917718M MARTI PONS,BALTASAR
047620323L MARTIN CABRERA,JUAN BATISTE
039014282A MARTIN GALVAN,ANGEL
040903651Z MARTIN GUERRERO,J. MARIA
040929833E MARTIN SANTOS,LUIS
040911366R MARTINEZ MELICH,FRANCISCA
040911366R MARTINEZ MELICH,FRANCISCA
040911366R MARTINEZ MELICH,FRANCISCA
046458702J MARTINEZ PACHECO,FRANCISCO JESUS
019845979S MARTINEZ ROSELLO,JAVIER MANUEL
038451899Q MARTINEZ ZARRIAS,ALBERTO
039618322V MAS TOST,JUAN
040064130Q MASIA MASIA,MANUEL
078575532B MATURANA GALUBARDAS,CRISTOBAL
040931562A MAURI BARTOLOME,MARIA NOHEMI
X3165119C MEHMOOD,KHALID
X3165119C MEHMOOD,KHALID
039728951Q MERCADE MIRALLES,JOAN MARIA
077781482J MESAS LOPEZ,GABINO
078581189X MIGUEL CERVERA,PILAR
033883319H MIGUEL LEON,ANGEL
047624767R MOLLAO SANCHO,JAVIER
077878176S MOMPEL GISBERT,JOAQUIN
040933830V MOMPEL QUESADA,JAVIER
078580265Y MONLLAU CRUZ,ANNA
040922913W MONTEVERDE SUBIRATS,FRANCISCO JOSE
052601717G MONTSERRAT PRIME,JUAN PEDRO
013689706Z MORA PEREZ,JOSE
072043684W MORAN MONTOYA,ALFREDO
040933598S MORENO BORJA,JOSEFA
026227352S MORENO MORENO,BASILIA
037827838Z MORETON MARTIN,MIGUEL
040931434J MUÑOZ ESPUNY,FELIPE
039594547R MUÑOZ SANCHEZ,MIGUEL
X4955060D MUNTEAN,ELENA DENISIA
040918022X NAVARRO VICENTE,MARIA LORENA
040918022X NAVARRO VICENTE,MARIA LORENA
040917156H NAVAS GIMENEZ,FRANCISCA
X3841054P NIJAR,RACHID
040901989P OBIOL CASTELLA,CARLOS JOSE
038532096N ORTEGA MANCHON,PILAR
078580068Q PADILLA RECHE,MONTSERRAT
040934551W PAGA MONROIG,LUZDIVINA
043729202S PALAU CAVA,MARTA
040906754N PALLARES IBO,FCO. ANTONIO
040906623L PALLARES TAFALLA,JUAN
047827812W PANISELLO ARASA,JORDI
047827812W PANISELLO ARASA,JORDI
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B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 155
CARRER MARQIES DE PALMEROLA (08512 - ST. HIPOLIT DE VOLTREGA)
CR FRANCOLI, 40 ( - TARRAGONA)
CARRER LA RAMBLA, 21 03 4 (43700 - EL VENDRELL)
CARRER SANT MIQUEL, 5 (43870 - AMPOSTA)
CARRER CORREO VIEJO, 11 02 DR ( - GRANADA)
CARRER CORREO VIEJO, 11 02 DR ( - GRANADA)
CARRER LA MASIA, 16 (08840 - VILADECANS)
PL JOAQUIN BAU, 1-1 14 (43500 - TORTOSA)
CARRER AMERICA, 35 AT 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER PI FERRER, 103 03 ( - SABADELL)
CARRER LOPE DE VEGA, 27-29 01 3 (43870 - AMPOSTA)
CARRER GODALL, 14 01 05 (43540 - SANT CARLES DE LA RAPITA)
CARRER VERGE DEL CARME, 15 (43870 - AMPOSTA)
PL DEL COC, 10 04 1 (43540 - SANT CARLES DE LA RAPITA)
CARRER AVILA, 3 06 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER REUS, 21 (43896 - L'ALDEA)
CARRER VENERO, 8 02 01 (080088 - BARCELONA)
PG GENERALITAT, 96 (43500 - TORTOSA)
AV CARLOS III, 55 ( - BARCELONA)
CARRER ESTACIO, 11 (43580 - DELTEBRE)
CARRER LABADIE, 59 (43496 - CAMARLES)
CARRER LOPE DE VEGA, 35 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ZONA URGELL, 29 (43520 - ROQUETAS)
CARRER AMERICA, 25 Esc 1 01 1 (43870 - AMPOSTA)
PG DE LA RIBERA, 7 04 B (43500 - TORTOSA)
CARRER ONCE, 22 (43496 - CAMARLES)
CARRER ONCE, 22 (43496 - CAMARLES)
CARRER ONCE, 22 (43496 - CAMARLES)
CARRER SANT DOMENECH, 2 BX ( - TARRAGONA)
AV VALENCIA, 47 Esc A 02 6 ( - CASTELLON DE LA PLANA)
CARRER ALEGRIA, 40 03 1 ( - L'HOSPITALET LLOBREGAT)
CARRER ESPINACH, 11 01 1 ( - TARRAGONA)
PTGE GUADALAJARA, 8 PB 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ENRIC GRANADOS, 21-25 02 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER RAVAL DE FESOL, 26 (43896 - L'ALDEA)
CARRER EUROPA, 2-4 (43870 - AMPOSTA)
CARRER EUROPA, 2-4 (43870 - AMPOSTA)
CARRER DEL MIG, 11 (43155 - PUIGDELFI)
CARRER GONZALES ALBA, 5 (43800 - VALLS)
CARRER GODALL, 1 04 9ª (43540 - SANT CARLES DE LA RAPITA)
BL MARQUESA DE LA ROCA, 2 (43500 - TORTOSA)
CARRER JARDI BASULDO I TEROL, 8 03 (43500 - TORTOSA)
CARRER EBRE, 49 (43896 - L'ALDEA)
CARRER L'EBRE, 49 (43896 - L'ALDEA)
PARTIDA AMETLLER, Pol 28 Par. 102 (43870 - AMPOSTA)
CARRER LABADIE, 52 (43496 - CAMARLES)
AV SANTA TERESA, 19 (43500 - TORTOSA)
CARRER RAMON Y CAJAL, 33 04 01 ( - TARRAGONA)
CARRER AMERICA, 14-28 (43870 - AMPOSTA)
CARRER SANT JOAN, 27 02 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER BARCELONA, 99 04 4 (43870 - AMPOSTA)
CARRER MASCARO, 57 PB ( - BARCELONA)
CARRER BONAIRE, 4 (43896 - L'ALDEA)
CARRER URGELL, 4 (43820 - CALAFELL)
CARRER MARQUES DE COMILLAS, 5 02 A (43500 - TORTOSA)
CARRER FCO ROBERT GRAUPERA, 17 (43580 - DELTEBRE)
CARRER FCO ROBERT GRAUPERA, 17 (43580 - DELTEBRE)
CARRER CERVENTES, 2 (43500 - TORTOSA)
CARRER ALMARAZ (04100 - NIJAR)
PG MARTIM, 84 (43540 - SANT CARLES DE LA RAPITA)
CARRER SANT SEBASTIA, 34 PB (43870 - AMPOSTA)
PL CECILIA CARVALLO, 8 02 (43870 - AMPOSTA)
AV RAPITA (DE LA), 199 AT 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER JOSEP TARRADELLAS, 210-218 02 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER SANT PERE, 7 03 3 (43870 - AMPOSTA)
CARRER LA SALLE, 31-33 04 B (43500 - TORTOSA)
CARRER BARCELONA, 114 (43870 - AMPOSTA)
CARRER BARCELONA, 114 (43870 - AMPOSTA)

2004
2004
2005
2004
2004
2004
2005
2004
2004
2005
2004
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2003
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2004
2005
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2005

20050000000223
20050000000337
20050000001401
20050000000718
20050000000831
20050000000268
20050000001346
20040000008818
20050000000368
20050000001282
20050000000089
20050000005297
20050000003684
20050000001522
20050000002467
20050000000680
20040000009154
20050000001326
20050000001454
20050000001511
20050000001334
20050000003905
20050000005550
20050000003811
20050000001507
20050000000499
20050000005446
20050000005517
20050000005210
20050000000255
20050000000840
20050000003317
20050000003859
20050000002894
20050000005433
20050000001070
20050000002031
20040000007291
20050000001213
20050000003442
20050000000226
20050000003158
20050000001580
20050000001263
20040000000237
20050000001315
20050000001497
20050000003227
20050000000343
20050000004140
20050000005167
20050000000331
20050000001376
20050000001320
20050000001531
20050000000346
20050000005401
20050000001434
20040000009541
20050000003093
20050000000943
20050000000365
20050000003218
20050000000478
20050000003744
20050000000148
20050000002853
20050000002851

90,15
30,05
30,05
60,10
30,05
30,05
30,05
60,10
30,05
30,05
42,07
90,15
60,10
30,05
42,07
150,25
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
42,07
30,05
42,07
30,05
30,05
30,05
30,05
42,07
30,05
30,05
30,05
90,15
42,07
30,05
60,10
42,07
30,05
30,05
30,05
90,15
30,05
30,05
30,05
60,10
30,05
30,05
30,05
30,05
150,25
42,07
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
90,15
60,10
42,07
30,05
30,05
30,05
60,10
150,25
60,10
90,15
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047827812W PANISELLO ARASA,JORDI
047827812W PANISELLO ARASA,JORDI
047827812W PANISELLO ARASA,JORDI
007473484W PASCUAL MARTIN,FLORENCIO
X5332889V PAVEL,VIRGIL FLORIN
052607269J PEPIOL QUERAL,EVA
036888912V PEREZ MORENO,JESUS
024395280P PEREZ ORTEGA,REBECA
040907584Z PIERNAGORDA CASTILLA,JOAQUIN
047629345W PINO NOLLA,MIREIA
040919007Y PIÑOL BARBIERO,JOSE ESTEBAN
047825329A PORTES VASQUEZ,NIDIA MERCEDES
B43363688 PRODUCTOS AVICOLAS DOLZ S.L.
018890050N PUIG AUXACHS,NARCISO
018890050N PUIG AUXACHS,NARCISO
035088230M PUJOLRAS HIDALGO,JUAN CARLOS
040931381Y QUEROL CASTILLO,ENRIQUE
X3186286G RAKIB,ABDELMAJID
X3737493Q RAMIREZ RAMIREZ,LUIS HUMBERTO
A43064534 RECREATIVOS SEMSA
B43245802 REGALS MEDITERRANI SL
B43245802 REGALS MEDITERRANI SL
X2518468H REIGNIER,EMMANUEL
074631152Q REQUENA CABRERA,ISMAEL
052605889J REVERTE MARTIN,M. DOLORES
052605889J REVERTE MARTIN,M. DOLORES
052605889J REVERTE MARTIN,M. DOLORES
052605889J REVERTE MARTIN,M. DOLORES
052605889J REVERTE MARTIN,M. DOLORES
039660659B ROBERTO ALZAMORA,JOSEP MARIA
034775928C ROBLES NOGALES,JOSE MANUEL
X3069297Q ROCCO,GIACOMO
074257812N RODRIGUEZ AMOR DEL,JOSE
039909209T RODRIGUEZ CORTES,PRAXEDES
034735358E RODRIGUEZ COSTA,GREGORIO
034735358E RODRIGUEZ COSTA,GREGORIO
005902887Y RODRIGUEZ DELGADO,LUIS
040925741R RODRIGUEZ MINEZ,BEGOÑA
040927701Y ROIG CARCELLE,MARIA TERESA
052608584V ROIG QUERALT,ANDREU
040928972N ROIGET CID,DAVID
040928972N ROIGET CID,DAVID
031582757P ROMERO GONZALEZ,CARMEN
031582757P ROMERO GONZALEZ,CARMEN
048805721C ROMERO LUNA,LAURA
040286759M ROMERO REBOLLO,FCO JAVIER
037696326Q ROS ROIG,ISABEL
040905621Y ROSELLO LABALL,ANGEL JOSE
046599988X ROVIRALTA ORTUÑO,MARTIN
040009575V ROYO EXPOSITO,M.CARMEN
018733072D ROYO GARCIA,JULIAN
043422503K RUIZ LANZAS,JOSE
077573646M RUIZ VIVIANA,LIMIÑANA
038443115H SABATE ANTON,ALBERTO JOSE
038443115H SABATE ANTON,ALBERTO JOSE
075024127J SAETA GARCIA,JUAN MANUEL
037670757T SALA MONTSENY,LUIS
X4212158F SALAGEAN TARCAET,EUSEBU SORIN
040922994Z SALAMO CASTELLS,INMACULADA
040904758V SALVADO CABALLE,ANTONIO LUIS
039671639C SAMBOLA FIGUERAS,ROSA MARIA
039638211B SANCHEZ MARISCAL GUERRA,JOSE
078582725M SANCHEZ FERRERES,SAMUEL
078582725M SANCHEZ FERRERES,SAMUEL
078582725M SANCHEZ FERRERES,SAMUEL
052609336X SANCHEZ SANTOS,ALFREDO

Dijous, 7 - 7 - 2005

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 155
CARRER BARCELONA, 114 (43870 - AMPOSTA)
CARRER BARCELONA, 114 (43870 - AMPOSTA)
CARRER BARCELONA, 114 (43870 - AMPOSTA)
CARRER SAN ROQUE, 6 (28710 - EL MOLAR)
CARRER ALMAS, 12 (12500 - VINAROS)
CARRER GIRONA, 135 ( - SANT JAUME D'ENVEJA)
CR. C-17 KM. 15,5 (08150 - PARETS DEL VALLES)
AV CATALUNYA, 7 01 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER MERCADERES, 10 (43500 - TORTOSA)
AV RAPITA (DE LA), 199 04 4 (43870 - AMPOSTA)
CARRER SALMERON, 17 (43519 - EL PERELLO)
PTGE CONCA, 4 01 B (43870 - AMPOSTA)
CARRER SEBASTIA JUAN ARBO, 44 (43870 - AMPOSTA)
PARTIDA MAS D'EN CARRASCA, Pol 4 hostal Baix Ebre
(43870 - AMPOSTA)
PARTIDA MAS D'EN CARRASCA, Pol 4 hostal Baix Ebre
(43870 - AMPOSTA)
CARRER JOAN MARAGALL, 16 BJ 02 (08395 - SANT POL DE MAR)
RONDA DEL REMEI, 15 06 01 (43530 - ALCANAR)
CARRER AMALIA, 29-31 02 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER CERAMICA, 11 01 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER POL IND ESTACION 22 NAVE (43480 - VILA SECA)
AV GENERALITAT, 66 (43500 - TORTOSA)
AV GENERALITAT, 66 (43500 - TORTOSA)
CARRER BURGOS, 9 01 (43870 - AMPOSTA)
CARRER S. LLAVERIA MAS EN BOSCH, 6A (43850 - CAMBRILS)
PARTIDA SENYORA, Pol 4 Parcel·la 21 (43870 - AMPOSTA)
PARTIDA SENYORA, Pol 4 Parcel·la 21 (43870 - AMPOSTA)
PARTIDA SENYORA, Pol 4 Parcel·la 21 (43870 - AMPOSTA)
PARTIDA SENYORA, Pol 4 Parcel·la 21 (43870 - AMPOSTA)
PARTIDA SENYORA, Pol 4 Parcel·la 21 (43870 - AMPOSTA)
CARRER LLUNAS Y PUJALS, 2 02 02 (43202 - REUS)
AV DE LA PAZ, 3 (06200 - ALMENDRALEJO)
PL ADOLFO VENTAS, 2 (43870 - AMPOSTA)
PUJADAS, 8 01 03 ( - BARCELONA)
CARRER BARCELONA, 114 01 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER BARCELONA, 5 04 1 (08211 - CASTELLAR DEL VALLES)
CARRER BARCELONA, 5 04 1 (08211 - CASTELLAR DEL VALLES)
CARRER ALBINYANA, 31 02 3 (43700 - EL VENDRELL)
CARRER SANT AGUSTI, 46 (43870 - AMPOSTA)
COMTE FLORIDABLANCA, 43 AT (43540 - SANT CARLES DE LA RAPITA)
CARRER LA BASSA, 27 (43530 - ALCANAR)
CARRER AFRICA, 99 01 (43570 - SANTA BARBARA)
CARRER AFRICA, 99 01 (43570 - SANTA BARBARA)
CARRER SANT BLAI, 20 03 B (43500 - TORTOSA)
CARRER SANT BLAI, 20 03 B (43500 - TORTOSA)
CARRER VENECIA, 16 MONTEQUINTO (41700 - DOS HERMANAS)
CARRER BALMES, 5 03 1 ( - GIRONA)
CARRER SAN ADRIAN, 90 05 1 ( - BARCELONA)
CARRER BRASIL, 10-12 01 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER IGNACIO IGLESIAS, 161 (08820 - EL PRAT DE LLOBREGAT)
CARRER AVILA, 3 02 5 (43870 - AMPOSTA)
CARRER GRAU, 32 01 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER PEDRELL, 59 Esc A ENT 01 (08032 - BARCELONA)
CARRER MADRE ELISEA, 2 02 A (02660 - CAUDETE)
CARRER SOMETENS, 2 03 05 (08950 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT)
CARRER SOMETENS, 2 03 05 (08950 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT)
AV SANTOS PATRONOS, 77 03 (46500 - SAGUNTO)
CARRER TUSET, 13 (08006 - BARCELONA)
CARRER RUE, 20 (43514 - MAS DE BARBERANS)
CARRER BONAIRE, 9 05 (43500 - TORTOSA)
PARTIDA COMUNETS (43870 - AMPOSTA)
CARRER AMPOSTA, 16 06 D (43840 - SALOU)
CARRER RAMON Y CAJAL, 51 (43005 - TARRAGONA)
CARRER MURILLO, 70 01 (43870 - AMPOSTA)
CARRER MURILLO, 70 01 (43870 - AMPOSTA)
CARRER MURILLO, 70 01 (43870 - AMPOSTA)
CARRER CONSTITUCIO, 1 ENT 1-2 (43540 - ST. CARLES DE LA RAPITA)

2005
2005
2005
2004
2004
2005
2004
2005
2005
2005
2004
2005
2005

20050000002852
20050000002854
20050000002855
20040000009158
20050000000703
20050000003278
20040000009115
20050000003687
20050000001609
20050000004139
20050000000155
20050000003628
20050000003799

90,15
96,16
150,25
30,05
150,25
30,05
30,05
60,10
30,05
60,10
150,25
30,05
42,07

2005

20050000004088

42,07

2005
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2005
2005

20050000005134
20040000009028
20050000001482
20050000003866
20050000005142
20050000001292
20050000003200
20050000005628
20040000004505
20050000000344
20050000003621
20050000005504
20050000003626
20050000003622
20050000003618
20050000003250
20050000001317
20050000005257
20050000000757
20050000003629
20050000001614
20050000001324
20050000001309
20050000004168
20050000001459
20050000000238
20050000001229
20050000003257
20050000000249
20050000003184
20050000001114
20050000001430
20050000001256
20050000003114
20050000005523
20050000003704
20050000003767
20050000000431
20040000009409
20040000008970
20040000008964
20050000001591
20050000001553
20050000001584
20050000001475
20050000004141
20050000000356
20050000001487
20050000003867
20050000003696
20050000003233
20050000003088

42,07
30,05
30,05
42,07
60,10
30,05
30,05
30,05
90,15
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
42,07
150,25
30,05
30,05
30,05
30,05
150,25
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
42,07
30,05
30,05
90,15
30,05
60,10
42,07
30,05
42,07
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
42,07
30,05
30,05
42,07
90,15
30,05
90,15

Dijous, 7 - 7 - 2005
078578094C SANGUESA PIPION,J. LUIS
075099640V SANTIAGO MUÑOZ,LUIS
040928559J SAPORTA CANO,FERNANDO JOSE
047855091A SEGUI CHAVARRIA,INGRID
039660807K SERIOL CAÑELLAS,LUIS MARIA
077882203V SERRA ABADIA,JOSE ANTONIO
040932145B SERRA ARQUE,NATIVIDAD
050917699T SERRAL ANGEL,DORA
040908147W SERRANO CALVET,TRINIDAD
B43557941 SERVEIS PUBLICITARIS PUBLITOT SL
B61871661 SERVICIOS TESTAFERRO S.L.
X3236547X SIRBULET,EUGENIU
040908463L SORRIBES BRINES,JOSE ANDRES
071854777V SUAREZ FERNANDEZ,CLARA
039992110D SUBIRATS PUELL,MANUEL
077625419M TALO VALLS,MAURICIO
B61199063 THB CONSULTING SL
B61199063 THB CONSULTING SL
046218223E THOMAS JUNCA,ALBERT
X3605400 TOMALA TANIA,COBA
040914456D TOMAS BLANCH,ELVIRA TERESA
052602880V TOMAS SAEZ,MIGUEL
039319505Q TORRAS BARRIS,ROSA MONTSERRAT
078575484D TORTA ESQUERRE,JUAN-JOSE
040911355J TORTA FUMADO,JOSE MANUEL
040900612B TORTA MOLLET,MONTSERRAT
047629657S TORTA RIBAS,JOSEP RAUL
040037673D TRUEBA RICONDO,LUIS
040037673D TRUEBA RICONDO,LUIS
040037673D TRUEBA RICONDO,LUIS
040865998N URIS CORBERO,ROSA
040049408Z URQUIZU CASTELLA,JOAQUIN
040911336V URQUIZU LAFONT,JOAQUIN
078580266F VAL DEL REVERTE,CRISTIAN
078582660D VALLDEPEREZ CRUAÑES,SANTIAGO
078577984W VALLDEPEREZ OBRADOS,MARIA ELISA
040914748W VALLDEPEREZ ROYO,MARIA REMEDIOS
040933064X VALLDEPEREZ VALLS,BARBARA
018984893A VALLS GIMENO,M ISABEL
018984893A VALLS GIMENO,M ISABEL
018984893A VALLS GIMENO,M ISABEL
018984893A VALLS GIMENO,M ISABEL
018984893A VALLS GIMENO,M ISABEL
018984893A VALLS GIMENO,M ISABEL
018984893A VALLS GIMENO,M ISABEL
018984893A VALLS GIMENO,M ISABEL
040931342J VELO LEAL,BEATRIZ
040931342J VELO LEAL,BEATRIZ
040931342J VELO LEAL,BEATRIZ
040931342J VELO LEAL,BEATRIZ
040911166P VENTURA BOQUERA,MA DEL PILAR
035080067F VENTURA SALVADOR,JAVIER
040931425G VERGES FERRANDO,MARIA JOSE
034969434G VIDAL BLANCO,JOSE MANUEL
040934906N VILLALBA GONZALO,JUAN CARLOS
038085632R VILLASANTE DE BOSCH,PATRICIA
038085632R VILLASANTE DE BOSCH,PATRICIA
X2705673E VIRGUIAUD,MARIE CLAUDE
046049216L VIZCARRA SANCHEZ,AGUSTIN
X3537703G YACRA DAVILA,PETRONILA MERCEDES
040914093Z YAGO ARTIGAS,GEMMA
052608854B ZAFRA CABELLO,ROSA ANA
040929847J ZAMORA GOMEZ,ALVARO
X2336115M ZHU,XIAOWU
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B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 155
PARTIDA CERVERONES, Pol 038 Parc. 226 (43870 - AMPOSTA)
CARRER BUENAVISTA, 31 01 (23400 - UBEDA)
CARRER CAMI DE LES MIMOSES (43500 - TORTOSA)
CARRER BARCELONA, 64 05 4 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ULLDEMOLINS, 14 LA GRANJA ( - TARRAGONA)
CARRER GONGORA, 40-44 04 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER BRASIL, 19 04 C (43870 - AMPOSTA)
CARRER DEPORTIVA, 140 (43580 - DELTEBRE)
CARRER ROGER DE FLOR, 8 (43896 - L'ALDEA)
CARRER PERE MARTELL, 8 ( - TARRAGONA)
POLINYA, FINCA CAN VINYALS (08130 - STA. PERPETUA DE MOGODA)
CARRER SANT JUST, 56 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ROGER DE FLOR, 20 (43896 - L'ALDEA)
CARRER MAJOR, 218 (43570 - SANTA BARBARA)
CARRER SAN AGUSTIN, 52 Esc B 01 1 ( - MATARO)
AV CATALUNYA, 69 (08211 - CASTELLAR DEL VALLES)
CARRER INDUSTRIA, 95 ( - BARCELONA)
CARRER INDUSTRIA, 95 ( - BARCELONA)
CARRER REFUGIS DEL MONTSENY, 106 (08459 - ST. PERE DE VILAMAJOR)
AV ALCALDE PALAU, 59 (43870 - AMPOSTA)
CARRER GONGORA, 7-11 02 4 (43870 - AMPOSTA)
AV CATALUNYA, 103-109 01 H (43870 - AMPOSTA)
AV TRESCIENTOSDOS, 42 B 22 (08860 - CASTELLDEFELS)
CARRER MAJOR, 14 (43870 - AMPOSTA)
CARRER OBISPO AZNAR, 63 (43540 - SANT CARLES DE LA RAPITA)
CARRER JOSEP TARRADELLAS, 134 01 (43870 - AMPOSTA)
CARRER MIQUEL GRANELL, 40 01 A (43870 - AMPOSTA)
AV CATALUNYA, 117-119 03 1 (43870 - AMPOSTA)
AV CATALUNYA, 117-119 03 1 (43870 - AMPOSTA)
AV CATALUNYA, 117-119 03 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER CARME, 4 (43560 - LA CENIA)
CARRER SANT ROC, 24 PB (43870 - AMPOSTA)
CARRER SANT ROC, 24 (43870 - AMPOSTA)
CARRER AMALIA, 37 (43870 - AMPOSTA)
CARRER TOLEDO, 33-37 PB 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER JOSEP TARRADELLAS, 144-146 04 4 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ALFARA, 32 (43500 - TORTOSA)
PARTIDA COLLADES, Pol 28 Parcel·la 229 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ESTEL (L'), 38 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ESTEL (L'), 38 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ESTEL (L'), 38 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ESTEL (L'), 38 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ESTEL (L'), 38 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ESTEL (L'), 38 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ESTEL (L'), 38 (43870 - AMPOSTA)
CARRER ESTEL (L'), 38 (43870 - AMPOSTA)
CARRER CINTA, 82 01 02 (43540 - SANT CARLES DE LA RAPITA)
CARRER CINTA, 82 01 02 (43540 - SANT CARLES DE LA RAPITA)
CARRER CINTA, 82 01 02 (43540 - SANT CARLES DE LA RAPITA)
CARRER CINTA, 82 01 02 (43540 - SANT CARLES DE LA RAPITA)
CARRER TRINQUET, 46 (43580 - DELTEBRE)
CARRER ABAT BENITO, 28 (17820 - BANYOLES)
PG CANAL, 43 02 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER LA SALLE, 45 (43205 - REUS)
CARRER RABAL DE LECHE (43896 - L'ALDEA)
AV ALCALDE PALAU, 51 02 (43870 - AMPOSTA)
AV ALCALDE PALAU, 51 02 (43870 - AMPOSTA)
URBAT MEDITERRANEO 2005, 23 (12598 - PEÑISCOLA)
CARRER BLANCA D'ANJOU 10 SP Y SP (43006 - TARRAGONA)
CARRER RAMON Y CAJAL, 20 (43560 - LA CENIA)
CARRER CAMPOAMOR, 22 AT 1 (43870 - AMPOSTA)
CARRER LOGROÑO, 4 (43870 - AMPOSTA)
CARRER NAVARRA, 19 02 2 (43870 - AMPOSTA)
CARRER OTGER, 20 01 A ( - BADALONA)

La qual cosa es notifica mitjançant el present anunci.
Amposta, 22 de juny de 2005. --- El cap de l'Oficina de Gestió Tributària, Josep Rallo Masià.
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2005/7215 – AJUNTAMENT D’ARBOLÍ

Edicte
Havent-se exposat al públic el pressupost per a l'exercici de
2005 i la plantilla orgànica i relació de llocs de treball segons
s'anuncià en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 107
de data 10-05-2005, i aprovat definitivament, es fa públic a continuació el pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla orgànica
i relació de llocs de treball:
PRESSUPOST ÚNIC
INGRESSOS
A) Operacions corrents
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials

18.738
11.000
60.480
37.800
1.250

B) Operacions de capital
6. Alineacions d'inversions reals
7. Transferències de capital
8. Variació d'actius financers
9. Variació de passius financers
TOTAL
DESPESES
A) Operacions corrents
1. Remuneracions del personal
2. Compra de béns
3. Interessos
4. Transferències corrents
B) Operacions de capital
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Variació d'actius financers
9. Variació de passius financers
TOTAL

euros
euros
euros
euros
euros

160.500 euros
----289.768 euros

23.212 euros
69.607 euros
--9.350 euros
184.494 euros
----3.105 euros
289.768 euros

PLANTILLA ORGÀNICA
1. Funcionari de Carrera: secretari-interventor. Designat per la
Diputació.
2. Personal laboral:
Empleat de Serveis. Lloc ocupat.
Arbolí, 17 de juny de 2005. --- L’alcalde, Jordi Juncosa i Alberich.

2005/7186 – AJUNTAMENT DE BATEA

Edicte
Rendit el compte general de l'Ajuntament de Batea corresponent
a l'exercici de 2004 integrat pel de la corporació, juntament amb tots
els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de
Comptes, resten exposats al públic a la Secretaria d'aquest
Ajuntament 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.
Batea, 29 de juny de 2005. --- L’alcalde, Joaquim Paladella
Curto.

2005/7230 – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Edicte
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 31 de maig de
2005, va aprovar la creació de la Comissió Cívica de la Bicicleta

Consell Consultiu així com les normes de funcionament, d'organització i àmbit de la seva actuació.
Cambrils, 26 de juny de 2005. --- L'alcalde, Robert Benaiges
Cervera.

2005/7231 – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Edicte
Atès que no ha estat possible practicar la notificació als Srs. JOSE
PLA MONTOLIU, JOSE M. FIGUERAS DOMENECH, ROSA PLA
MONTOLIU de l'acord de la Junta de Govern del dia 26-5-05 d'incoació de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística i d'inici
del procediment de reposició contra la COMUNITAT DE PROPIETARIS
DEL C/MARGARIDES, 9 - C/TIL·LERS, 14-b, per les obres realitzades
sense llicència municipal a les zones comuns. Així mateix, es
requereix que en el termini de dos mesos sol·licitin la llicència
pertinent o procedeixin a la restauració de la realitat física alterada.
En aplicació del que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica que
aquest acord està a disposició dels interessats al departament de
Secretaria de l'Ajuntament de Cambrils, de dilluns a divendres de
9,30 a 14,30 hores, durant un termini de 15 dies hàbils, comptats
des de la data de publicació d'aquest edicte al BOPT.
La qual cosa us notifico perquè en prengueu coneixement i tingui
els efectes oportuns, a reserva de l'aprovació de l'acta de conformitat
amb el disposat amb el art. 206 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, i us significo,
en relació al requeriment de legalització que la transcrita resolució és
definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar un dels
recursos següents:
Recurs de reposició potestatiu previ al contenciós administratiu
davant la mateixa autoritat que hagi adoptat la resolució en el termini
d'un mes a partir de la data següent a la de recepció d'aquesta notificació segons allò que disposa l'art. 1.31 de la Llei 4/1999, de
modificació de l'art. 116 de la Llei 30/1992.
Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos comptats des
del dia recepció d'aquesta notificació, tot això de conformitat amb
l'establert als arts. 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altre recurs que
estimeu procedent, d'acord amb allò que disposa l'art. 58.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre.
En relació a l'acord d'inici l'expedient d'infracció urbanística, en
compliment d'allò que disposa l'art. 84 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, us indico que aquest acord és un
acte tràmit que no posa fi a la via administrativa i que contra el mateix
no procedeix recurs, sense perjudici d'interposar el que considereu
oportú.
Cambrils, 28 de juny de 2004. --- L'alcalde, Robert Benaiges i
Cervera.

2005/7427-U – AJUNTAMENT DE CAMBRILS
DECRET DE L'ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS
NÚM. 188/2005
Atesa la proposta de la Comissió d'Hisenda i Personal de data
5/7/2005.
Atès allò que disposa l'art. 112.2 del Decret 214/90 de 30 de
juliol pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.
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DISPOSO:
1. Aprovar les bases específiques i convocatòria que regirà el
procés de selecció d'urgència per cobrir :
- 1 plaça de professor/a de l'àmbit de les matemàtiques, de
la ciència i de la tecnologia per a impartir educació secundaria a les persones adultes, assimilada al grup A, mitjançant
concurs-oposició lliure amb prova
2. Que es publiqui aquest Decret en el BOPT, DOGC i en el
tauler d'edictes municipal.
Contra aquest Decret, que no posa fi a la via administrativa, es
pot interposar en el termini d'un mes recurs d'alçada davant de
l'Ajuntament de Cambrils. El termini començarà a comptar a partir de
l'endemà de la data de la publicació d'aquest Decret en el DOGC
Cambrils, 5 de juliol de 2005. --- L'alcalde-president, Robert
Benaiges Cervera. --- El secretari, Josep Ma. Valls Andreu.
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ URGENT D'UNA PLAÇA
DE PROFESSOR PER L'ESCOLA D'ADULTS.
1. Objecte de la convocatòria. Sistema de selecció.
És objecte de la convocatòria la provisió urgent, mitjançant
concurs- oposició lliure amb prova, d'una plaça de Professor/a de
l'àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia per a
impartir Educació Secundària a les persones adultes, a l'Escola
Municipal d'Adults "Rosa dels Vents" de Cambrils , assimilat al Grup
A, en la modalitat de contractació laboral temporal del 01-09-05 al
31-08-2006
Algunes de les Funcions del lloc de treball són:
- Funció docent en el Graduat d'Educació Secundària per a
persones adultes i en la preparació de proves d'accés als CFM
i CFS.
- Programació de les diferents matèries i elaboració dels materials
curriculars.
- Tutorització , avaluació i seguiment de l'alumnat.
- Coordinació amb l'equip docent i participació en l'organització
i funcionament general de l'Escola.
En tot allò que no estigui previst en aquestes bases específiques
es regirà pel que disposen les bases generals, aprovades per la
Comissió de Govern el 26.03.2001 i publicades en el BOPT núm.
80, de 06.04.2001.
2. Requisits necessaris.
A més de les condicions exigides en les bases generals, els
candidats hauran de reunir els següents requisits:
a) Títol de doctor, enginyer, llicenciat, en els estudis de física,
ciències ( totes les especialitats), química, farmàcia, enginyer ( totes
les especialitats), economia, informàtica, administració i direcció
d'empreses, arquitecte, enginyer tècnic ( totes les especialitats) i
diplomats de la marina, tal i com es recull al Decret 213/2002 , d'1
d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la formació
bàsica de les persones adultes.
b) Certificat d'aptitud pedagògica (CAP)
c) Coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C).
Qui no acrediti documentalment els coneixements exigits de llengua
catalana haurà de superar una prova específica en el moment del
procediment que es determini.
L'acreditació, les excepcions i altres aspectes referents als coneixement del català exigits, com a requisit o com a mèrit, en els
processos de selecció del personal de les Administracions públiques
de Catalunya es regeixen pel D 161/2002, d'11 de juny, per
L'Ordre CLT/197/2002, de 12 de juny i el Decret 152/2001, de
29 de maig, modificat pel D. 386/2004, de 21 de setembre.
3. Drets d'examen i presentació de sol·licituds: els drets
d'exàmens es fixen en 25,45 euros.
Donada la urgència del procés de selecció les sol·licituds
s'hauran de presentar en model normalitzat, exclusivament en el
Registre Municipal d'entrada de documents de l'Ajuntament de
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Cambrils, fins a les 14:30 del dia 22-07-05, acompanyades de la
documentació acreditativa dels requisits i els mèrits al·legats.
4. Procés de selecció.
4.1 Oposició
Constarà de dos exercicis obligatoris i eliminatoris :
4.1.1. El primer exercici tindrà per objecte la comprovació de
l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el seu domini de les tècniques
necessàries per a l'exercici docent i consistirà en la presentació per
escrit d'una programació didàctica . La programació didàctica farà
referència al currículum vigent a Catalunya d'una àrea o matèria o
mòduls relacionats amb l'especialitat per la qual es participa i la seva
elaboració s'ajustarà a la normativa i ordenació curricular vigent per
a l'educació secundària adaptada a la formació bàsica de persones
adultes.
La programació didàctica que tindrà caràcter personal serà
elaborada de forma individual per l'aspirant i tindrà una extensió
màxima de 30 folis, sense incloure annexos, en format DIN-A4,
escrits per una sola cara, a doble espai i amb un tipus de lletra de
12 punts sense comprimir. N'haurà de tenir una portada amb les
dades d'identificació de la persona aspirant i incloure un índex en
què es relacioni la seqüència numerada de les unitats didàctiques de
que consta.
L'esmentada programació s'haurà de lliurar al tribunal el 27 de
juliol de 2005 a les 9 h.
El tribunal qualificarà aquesta prova globalment de zero a deu
punts.
Per a la superació de la prova, els aspirants hauran d'obtenir una
puntuació igual o superior a cinc punts.
4.1.2. Les persones que hagin obtingut un mínim de 5 punts en
la programació passaran a la segona prova que consistirà :
a) Defensa oral de la programació presentada davant del tribunal
en el moment en què l'aspirant sigui convocat a l'efecte. En el moment
de la defensa l'aspirant podrà utilitzar un exemplar de la programació
aportada per ell mateix.
b) Elaboració d'una sessió de classe en la qual s'hauran de
concretar els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, els seus
continguts, les activitats d'ensenyament i aprenentatge que es plantejaran a l'aula i les activitats corresponents i procediments d'avaluació
corresponents, així com les possibles adaptacions per a l'atenció de
l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
L'elaboració davant del tribunal i exposició oral davant d'aquest
de la sessió de classe haurà d'estar relacionada, amb la programació presentada per l'aspirant , el qual n'escollirà el contingut
d'entre tres unitats didàctiques extretes a l'atzar per ell mateix de la
seva programació.
L'aspirant disposarà d'una hora per a la preparació de la sessió
de classe durant la qual podrà consultar el material que cregui oportú,
sense possibilitat de connexió amb l'exterior.
Per a l'exposició de la sessió l'aspirant podrà utilitzar el material
auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no excedirà d'un
foli i que es lliurarà al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició.
El material de suport que utilitzi l'aspirant en ambdós casos l'haurà
d'aportar ell mateix.
L'aspirant iniciarà la seva exposició amb la defensa oral de la
programació didàctica presentada, que no podrà excedir de trenta
minuts i a continuació l'exposició de la sessió de classe , que no
podrà excedir de quaranta-cinc minuts.
Finalitzada l'exposició el tribunal podrà plantejar preguntes o
qüestions al candidat en relació amb el contingut de la seva intervenció. Aquest debat tindrà una durada màxima de quinze minuts.
El tribunal qualificarà aquesta prova globalment de zero a deu
punts.
Per a la superació de la prova, els aspirants hauran d'obtenir una
puntuació igual o superior a cinc punts.
4.2 Concurs.
Solament es valoraran els candidats que hagin superat la fase
anterior. Consistirà en la valoració dels mèrits, al·legats en el model
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normalitzat de sol·licitud i acreditats documentalment pels aspirants,
segons la base general Tercera i Quarta, i d'acord amb el barem
següent:
4.2.1 Pel treball realitzat: Fins a un màxim de 2 punts.
Per cada mes de serveis prestats amb dedicació permanent
desenvolupant les funcions pròpies del lloc de treball a proveir, ja
sigui en propietat, interí o en règim de contracte laboral, sempre que
com a mínim hagi figurat 3 mesos en la respectiva plantilla. A efectes
de fraccions els mesos es computaran de 30 dies
a) En l'Administració pública, 0,066 punts per mes.
b) En empreses privades, 0,033 punts per mes.
Per justificar aquests mèrits és imprescindible aportar el Certificat
de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat
Social i els contractes o preses de possessió corresponents, i si en
aquests no queden clares les funcions desenvolupades caldrà un certificat de l'empresa on constin de manera detallada.
4.2.2 Cursos, jornades... de formació i perfeccionament,
impartits per centres oficials o homologats, que tinguin relació directa
amb les activitats a desenvolupar en la plaça en qüestió, fins a un
màxim d'2 punts. (No es tindran en compte els cursos necessaris per
obtenir una determinada titulació, com per exemple mòduls,
doctorats, diplomatures, mestratges)
De 10 a 19 hores, 0,05 punts per curs.
De 20 a 40 hores, 0,12 punts per curs.
De 41 a 80 hores, 0,25 punts per curs.
Més de 81 hores, 0,75 punts per curs.
4.2.3 Altres titulacions acadèmiques diferents a la mínima
al·legada per participar en aquesta convocatòria i que tinguin relació
amb el lloc a cobrir (sols es valorarà una sola titulació): 1 punt.
5. Contractació i període de prova.
Per tal de cobrir el més aviat possible les necessitats del servei el
contracte s'haurà de formalitzar abans del 01-09-05.
En relació a la base general 11.2, s'estableix un període de
prova de 6 mesos. Abans d'iniciar aquesta fase del procés o durant
la seva execució, i amb la finalitat de comprovar la capacitat
funcional, els aspirants aprovats hauran de superar un examen mèdic,
el dia i el lloc que determini l'Ajuntament.
6. Tribunal.
La composició del tribunal serà:
President: Robert Benaiges Cervera, 1r. Suplent: Ramon García
Mateos 2n suplent: Daniel Pallejà Pozo.
Vocals:
Hortènsia Grau Juan TAE de la Corporació.
Enric Capella Casas, TAG de la Corporació.
Suplents: Carolina Gómez Gómez, i Nuri Nolla Benavent, TAG
de la Corporació.
Assessors : Dolors Solé, directora de l'Escola Municipal d'Adults
Rosa dels Vents, Pepe Jimenez Morales, professors de matemàtiques
de l'IES Cambrils i coordinador pedagògic.
Secretari: Enric Capella Casas, suplent: Carme Salvadó Cedó.
8. Disposició final.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar potestativament recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des
del dia següent de la seva publicació.
O es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva publicació.

2005/7193 – AJUNTAMENT DE RODA DE BARÀ

Anunci
Havent estat redactat l'informe ambiental pel Pla parcial de delimitació del Sector S-12b Eixample Est, mitjançant aquest edicte es
sotmet a informació pública juntament amb l'esmentat Pla pel termini
d'un mes, per tal de que puguin ser examinats a les oficines d'aquest
Ajuntament de Roda de Barà, situades al C/Joan Carles I, 15, de
dilluns a divendres de 10 a 14 hores a fi i efecte de que durant l'esmentat període es puguin formular les al·legacions i observacions
pertinents.
Roda de Barà, 28 de juny de 2005. --- L’alcalde, Pere Compte i
Coca.

2005/7190 – AJUNTAMENT DE ROQUETES

Edicte
La corporació municipal en sessió ordinària realitzada el dia 27
de juny de 2005, va aprovar per majoria absoluta del número de
membres que legalment la componen, l'expedient núm. 1/2005 de
suplement de crèdit mitjançant majors ingressos.
Aquest expedient es sotmet a informació pública per termini de
15 dies al BOPT i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant aquest
termini els interessats podran presentar les al·legacions que considerin
oportunes, si se'n presenten el Ple les haurà de resoldre en el termini
d'un mes, si no se'n presenten restarà aprovat definitivament i el seu
resum serà el següent:
Suplement
5211310600 Retribucions personal laboral Emissora Municipal
3.000,00 euros
Recursos
4514490200 Subvenció Ajuntament
3.000,00 euros
RESUM
Despeses
Capítol 1r Despeses personal 56.892,50 + 3.000,00 59.892,50 euros
Ingressos
Capítol 4t Trans.corrents

65.500,00 + 3.000,00 68.500,00 euros

Roquetes, 29 de juny de 2005. --- L’alcalde, Mariano Gil Agné.

2005/7191 – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci
La Junta de Govern Local en sessió ordinària duta a terme el 6 de
juny de 2005, va acordar aprovar definitivament el projecte d'urbanització del carrer Codolar núm. 5, promogut per JPV 2000, SL.

DILIGÈNCIA. --- S'estén per a fer constar que aquestes bases han
estat aprovades per decret d'Alcaldia núm. 188de data 5/7/2005,
les quals consten de 4 folis degudament segellats i rubricats per mi.

Contra el present acord, que esgota la via administrativa, es pot
interposar recurs contencios-administratiu davant davant el Jutjat
Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan
que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de la seva publicació. Igualment es pot interposar qualsevol altre recurs que s'estimi
procedent.

Cambrils, 5 de juliol de 2005. --- El secretari, Josep Ma. Valls
Andreu.

Salou, 10 de juny de 2005. --- El secretari general, Francisco
Alijo Moyano.
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2005/7391-U – AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Anunci
Havent-se aprovat per acord de la Junta de Govern Local, de
data 30 de juny de 2005, el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs públic, a convocar per
l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per a l'adjudicació d'un
contracte de serveis que te per objecte l'adjudicació dels serveis
consistents en els treballs de neteja dels edificis i equipaments del
municipi de Sant Carles de la Ràpita i sotmetre'l a informació pública
per un termini de vint dies, amb la publicació del present anunci al
BOPT i al DOGC.

9. OBERTURA DE LES OFERTES
Segons es ressenya en el plec de condicions particulars.
Lloc i hora: segons es ressenya en el plec.
10. ALTRES INFORMACIONS: les que es ressenyen en el plec de
condicions particulars.
11. DESPESES DELS ANUNCIS: a càrrec de l'adjudicatari.
Sant Carles de la Ràpita, 4 de juliol de 2005. --- L'alcalde,
Miquel Alonso i Herrera.

2005/7392-U – AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
1. ENTITAT ADJUDICADORA
a) Organisme: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
b) Dependència que tramita l'expedient: Negociat de
Contractació
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció de l'objecte: prestació dels serveis consistents
en la neteja dels diferents edificis i equipaments del
municipi de Sant Carles de la Ràpita.
b) Duració del contracte: 2 anys.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ :
Import total: 203.573,74 euros (IVA inclòs), a la baixa.
5. GARANTIES:
a) La provisional: no s'estableix.
b) La definitiva: 4% del preu d'adjudicació.
6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Negociat
de Contractació).
b) Domicili: Pl. Carles III, 13
c) Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540
d) Telèfon: 977 740 100
e) Telefax: 977 744 387
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: 15 dies
naturals a comptar del següent al de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com
a referència l'última d'aquestes publicacions, de 9 hores a
14 hores.
7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
Les específiques del plec de clàusules administratives.
8. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS
DE PARTICIPACIÓ
a) Data límit de presentació: als 15 dies naturals comptats a
partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a
referència l'última d'aquestes publicacions de 9 hores a 14
hores.
b) Documentació per presentar: la que es ressenya en el plec
de condicions particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament
1. Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
2. Domicili: Pl. Carles III, 13.
3. Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540.

Anunci
Havent-se aprovat per acord de la Junta de Govern Local, de
data 30 de juny de 2005, el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs públic, a convocar per l'Ajuntament
de Sant Carles de la Ràpita per a l'adjudicació d'un contracte de
serveis que te per objecte l'adjudicació dels serveis consistents en els
treballs de paleta en el municipi de Sant Carles de la Ràpita i sotmetre'l a informació pública per un termini de vint dies, amb la publicació del present anunci al BOPT i al DOGC.
1. ENTITAT ADJUDICADORA
a) Organisme: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
b) Dependència que tramita l'expedient: Negociat de
Contractació
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció de l'objecte: prestació dels serveis consistents
en els treballs del ram de paleta per al municipi de Sant
Carles de la Ràpita.
b) Duració del contracte: fins que s'hagi facturat un total per
import de 70.000 euros o en arribar a un termini de dos
(2) anys.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: el tipus o preu, base de la
contractació, es fixa segons els següents preus horaris (IVA inclòs):
CONCEPTE
PARAMETRES D'APLICACIÓ
PERSONAL
Categoria
Preu unitari
16% IVA
Preu licitació
Oficial 1a
15,10
2,42
17,52
Oficial 2a
14,00
2,24
16,24
Manoble
13,50
2,16
15,66
TOTAL A EFECTES PUNTUACIO LICITACIÓ
49,42
EQUIPS DE TREBALL
Maquinària
Preu unitari hora
16% IVA
Dumper
6,00
0,96
Furgona
5,00
0,80
Formigonera
1,00
0,16
Martell elèctric
1,75
0,28
Grup electrogen
4,00
0,64
Radial
2,30
0,37
TOTAL A EFECTES LICITACIO PUNTUACIÓ
5. GARANTIES:
a) La provisional: no s'estableix.
b) La definitiva: 2.000 euros.

Preu licitació
6,96
5,80
1,16
2,03
4,64
2,67
23,26
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6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Negociat
de Contractació).
b) Domicili: Pl. Carles III, 13
c) Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540
d) Telèfon: 977 740 100
e Telefax: 977 744 387
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: 15 dies
naturals a comptar del següent al de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com
a referència l'última d'aquestes publicacions, de 9 hores a
14 hores.
7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
Les específiques del plec de clàusules administratives.
8. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE
PARTICIPACIÓ
a) Data límit de presentació: als 15 dies naturals comptats a
partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a
referència l'última d'aquestes publicacions de 9 hores a 14
hores.
b) Documentació per presentar: la que es ressenya en el plec
de condicions particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament
1. Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
2. Domicili: Pl. Carles III, 13.
3. Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540.
9. OBERTURA DE LES OFERTES
Segons es ressenya en el plec de condicions particulars.
Lloc i hora: segons es ressenya en el plec.

10. ALTRES INFORMACIONS: les que es ressenyen en el plec de
condicions particulars.
11. DESPESES DELS ANUNCIS: a càrrec de l'adjudicatari.
Sant Carles de la Ràpita, 4 de juliol de 2005. --- L'alcalde,
Miquel Alonso i Herrera.

2005/7393-U – AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Anunci
Per la Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de juny de
2005, s'ha aprovat:
- Memòria tècnica servei neteja
S'obre un termini de trenta dies, comptador des de l'endemà de
la darrera publicació del present anunci al DOGC o al BOPT, per tal
que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, a la Secretaria
de l'Ajuntament, en dies feiners de 9 a 14 hores, considerant-se definitivament aprovat si durant aquest termini no s'hi formula cap
al·legació.
Sant Carles de la Ràpita, 4 de juliol de 2005. --- L'alcalde,
Miquel Alonso i Herrera.

suplement, HPG 20050603-01 de modificació de crèdit per
suplement, HPG 20050306-02 de modificació de crèdit extraordinari i HPG 20050603-03 de modificació de crèdit extraordinari,
es publica el resum per capítols dels esmentats expedients, de conformitat amb el que disposa l'article 169.3 del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 2/2004 de 5 de març.
Expedient HPG 20050527-01
Partida de despeses
Capítol VI
Inversions reals
Partida d'ingressos
Capítol VIII
Actius financers
Expedient HPG 20050603-01
Partida de despeses
Capítol VI
Inversions reals
Partida d'ingressos
Capítol VIII
Actius financers
Expedient HPG 20050603-02
Partida de despeses
Capítol II
Despeses corrents
Capítol VI
Inversions reals
Partida d'ingressos
Capítol VIII
Actius financers

52.036,39 euros
52.036,39 euros

501.486,00 euros
501.486,00 euros

15.656,00 euros
11.020,00 euros
26.676,00 euros

Expedient HPG 20050603-03
Partida despeses
Capítol I
Despeses de personal 15.120,00 euros
Partida d'ingressos
Capítol II
Despeses corrents
15.120,00 euros
Sant Carles de la Ràpita, 5 de juliol de 2005. --- L'alcalde,
Miquel Alonso i Herrera.

2005/7199 – AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA

Edicte
Expedient: 1106/04. Aprovació del padró dels rebuts del curs de
puntes de coixí del mes de maig 2005
Termini d'exposició pública: 20 dies
Lloc d'exposició pública: Oficines Municipals
Hores d'exposició pública: horari d'oficina obert al públic (de 9 a 14
hores)
L'expedient abans esmentat s'exposa al públic pel temps reglamentari, per tal que pugui ésser consultat i al mateix temps s'hi puguin
incorporar les consultes i reclamacions que s'estimin per convenients,
les quals seran degudament resoltes pel Ple de la corporació.
De no produir-se cap reclamació en l'exposició pública, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva.
El que es fa públic per general coneixement.
Santa Oliva, 28 de juny de 2005. --- L’alcaldessa, Cristina
Carreras Haro.

2005/7200 – AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA

2005/7413-U – AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Edicte

Edicte

Expedient: 1107/04. Aprovació del padró dels rebuts del menjador
del jardí d'infants del mes de maig 2005.
Termini d'exposició pública: 20 dies
Lloc d'exposició pública: Oficines Municipals

Aprovat definitivament, en no haver-se presentat reclamacions, els
expedients núm. HPG 20050527-01 de modificació de crèdit per

Dijous, 7 - 7 - 2005

23

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 155

Hores d'exposició pública: horari d'oficina obert al públic (de 9 a 14
hores)
L'expedient abans esmentat s'exposa al públic pel temps reglamentari, per tal que pugui ésser consultat i al mateix temps s'hi puguin
incorporar les consultes i reclamacions que s'estimin per convenients,
les quals seran degudament resoltes pel Ple de la corporació.
De no produir-se cap reclamació en l'exposició pública, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva.
El que es fa públic per general coneixement.
Santa Oliva, 28 de juny de 2005. --- L’alcaldessa, Cristina
Carreras Haro.

2005/7202 – AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA

municipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 14 hores, durant el
termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present anunci
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant
l'Ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament
esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la
seva publicació, tal com disposen l'article 162.2.c) de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.
La Sénia, 30 de juny de 2005. --- L'alcalde, Víctor Pla Cervera.

Edicte

2005/7207 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Expedient: 974/04. Aprovació dels rebuts del jardí d'infants i pagaments a termini del mes de juny 2005.
Termini d'exposició pública: 20 dies
Lloc d'exposició pública: Oficines Municipals
Hores d'exposició pública: horari d'oficina obert al públic (de 9 a 14
hores)

Anunci

L'expedient abans esmentat s'exposa al públic pel temps reglamentari, per tal que pugui ésser consultat i al mateix temps s'hi puguin
incorporar les consultes i suggeriments que s'estimin per convenients.
El que es fa públic per general coneixement.
Santa Oliva, 28 de juny de 2005. --- L’alcaldessa, Cristina
Carreras Haro.

2005/7203 – AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA

Edicte
Expedient: 660/04. Aprovació del padró dels rebuts de menjador
escolar mes de maig 2005
Termini d'exposició pública: 20 dies
Lloc d'exposició pública: Oficines Municipals
Hores d'exposició pública: horari d'oficina obert al públic (de 9 a 14
hores)
L'expedient abans esmentat s'exposa al públic pel temps reglamentari, per tal que pugui ésser consultat i al mateix temps s'hi puguin
incorporar les consultes i reclamacions que s'estimin per convenients,
les quals seran degudament resoltes pel Ple de la corporació.
De no produir-se cap reclamació en l'exposició pública, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva.
El que es fa públic per general coneixement.
Santa Oliva, 28 de juny de 2005. --- L’alcaldessa, Cristina
Carreras Haro.

2005/7229 – AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

Anunci
El Ple de l'Ajuntament de la Sénia, en la sessió de data 9 de juny
de 2005, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Reglament
d'acolliment civils, sotmetre'l a informació pública per un termini de
trenta dies, per a que es puguin presentar al·legacions.
En compliment del tràmit d'informació pública, els acords
esmentats i el text del Reglament es poden consultar a les oficines

La Junta de Govern Local, en la seva sessió ordinària duta a terme
el dia 30 de desembre de 2004, va aprovar inicialment un conveni
urbanístic per fixar els compromisos entre l'Ajuntament i els promotors
del Pla parcial 2bII, Hort de pau, del municipi de Torredembarra, signat
el dia 4 de gener de 2005, entre l'Ajuntament de Torredembarra i José
Manuel Guiral Barado i Pascual Barceló Recasens.
En compliment del que es regula als articles 8 i 98.4 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, l'esmentat conveni ha estat
publicat en el BOPT número 14 del dia 19 de gener de 2005, i al
tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, per un termini de trenta dies
naturals sense que s'hagi presentat cap al·legació ni reclamació al
respecte, per la qual cosa, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut
definitiu.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Torredembarra, 29 de juny de 2005. --- L'alcalde-president,
Manuel Jiménez Alés.

2005/7208 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci
La Junta de Govern Local, en la seva sessió ordinària duta a terme
el dia 23 de desembre de 2004, va aprovar inicialment un annex al
conveni urbanístic, signat el dia 23 de setembre de 2002, per fixar
els compromisos entre l'Ajuntament i la propietat de la Unitat d'actuació urbanística 17.d, del POUM a l'objecte de la seva gestió integrada, signat el dia 3 de gener de 2005, entre l'Ajuntament de
Torredembarra i Promaribau 13.
En compliment del que es regula als articles 8 i 98.4 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, l'esmentat conveni ha estat
publicat en el BOPT número 14 del dia 19 de gener de 2005, i al tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament, per un termini de trenta dies naturals
sense que s'hagi presentat cap al·legació ni reclamació al respecte, per
la qual cosa, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Torredembarra, 29 de juny de 2005. --- L'alcalde-president,
Manuel Jiménez Alés.
2005/7209 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci
La Junta de Govern Local, en la seva sessió ordinària duta a terme
el dia 24 de març de 2005, va aprovar inicialment un conveni urba-
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nístic a signar amb la Junta de Compensació de la UA. 8a Nostra
Senyora de Montserrat per tal de regular una cessió de terrenys
destinada a vials de caràcter gratuït.
En compliment del que es regula als articles 8 i 98.4 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, l'esmentat conveni ha estat
publicat en el BOPT número 82 del dia 11 d'abril de 2005, i al
tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, per un termini de trenta dies
naturals sense que s'hagi presentat cap al·legació ni reclamació al
respecte, per la qual cosa, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut
definitiu.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

de col·laboració entre els municipis d'Altafulla i Torredembarra a
instància de l'Ajuntament d'Altafulla, respecte SUR PARC INDUSTRIAL
ALTAFULLA.
En compliment del que es regula als articles 8 i 98.4 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, l'esmentat conveni ha estat
publicat en el BOPT número 43 del dia 22 de febrer de 2005, i al
tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, per un termini de trenta dies
naturals sense que s'hagi presentat cap al·legació ni reclamació al
respecte, per la qual cosa, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut
definitiu.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

Torredembarra, 29 de juny de 2005. --- L'alcalde-president,
Manuel Jiménez Alés.

Torredembarra, 29 de juny de 2005. --- L'alcalde-president,
Manuel Jiménez Alés.

2005/7210 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

2005/7195 – AJUNTAMENT D’ULLDECONA

Anunci

Anunci

La Junta de Govern Local, en la seva sessió ordinària duta a terme
el dia 17 de març de 2005, va aprovar inicialment un conveni urbanístic per fixar els compromisos entre l'Ajuntament de Torredembarra i
els propietaris de la finca situada al carrer Alcarràs, 9-A, a l'objecte
de la urbanització de l'espai destinat a viari en la cruïlla entre el
carrer Alcarràs i el carrer Anselm Clavé, signat en data 21 de març
de 2005.
En compliment del que es regula als articles 8 i 98.4 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, l'esmentat conveni ha estat
publicat en el BOPT número 77 del dia 5 d'abril de 2005, i al tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament, per un termini de trenta dies naturals
sense que s'hagi presentat cap al·legació ni reclamació al respecte,
per la qual cosa, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

Per decret de l'alcalde de 27 de juny de 2005, s'ha resolt
nomenar funcionari interí amb subjecció al règim establert als art.
125.2 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i 94.3 i 98.2
del Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament de personal
dels ens locals per a la provisió de la plaça F-19 a la persona Javier
Ferré Callarisa, DNI 78583021W, amb efectes des del dia 7 de
juliol de 2005, disposant, de conformitat amb el mateix règim que
aquesta persona cessarà pel transcurs de tres mesos des de la
possessió o des que es cobreixi la plaça.
Ulldecona, 27 de juny de 2005. --- L’alcalde, Jaume Antich
Balada.

Torredembarra, 29 de juny de 2005. --- L'alcalde-president,
Manuel Jiménez Alés.

2005/7168 – AJUNTAMENT DE VINYOLS I ELS ARCS

2005/7214 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci
La Junta de Govern Local, en la seva sessió ordinària duta a terme
el dia 21 d'abril de 2005, va aprovar inicialment el conveni d'aportacions alienes entre l'Ajuntament de Torredembarra, com a entitat
promotora del projecte urbanístic Pla parcial 1.E. subsector 1, del
Sector IX de Torredembarra, l'empresa SORIGUÉ, SA, com adjudicatària de les obres d'urbanització, i TELEFÒNICA D'ESPANYA,
S.A.U., per a l'execució de les obres d'infrastructures de telecomunicacions.
En compliment del que es regula als articles 8 i 98.4 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, l'esmentat conveni ha estat
publicat en el BOPT número 100 del dia 2 de maig de 2005, i al
taulell d'anuncis d'aquest Ajuntament, per un termini de trenta dies
naturals sense que s'hagi presentat cap al·legació ni reclamació al
respecte, per la qual cosa, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut
definitiu.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Torredembarra, 29 de juny de 2005. --- L'alcalde-president,
Manuel Jiménez Alés.
2005/7216 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci
El Ple de l'Ajuntament de Torredembarra, en la seva sessió duta a
terme el dia 3 de febrer de 2005, va aprovar inicialment un conveni

Edicte
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 7 de juny de 2005, va
aprovar definitivament el Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable, el text del qual diu així:
REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT
DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE
TÍTOL I
CAPÍTOL 1. OBJECTE I NATURALESA DEL SERVEI D'AIGÜES
Article 1
L'objecte d'aquest Reglament és la regulació del règim jurídic i de
prestació del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable en el
terme municipal de Vinyols i els Arcs, incloent hi la determinació dels
drets i les obligacions del gestor i dels usuaris del servei.
Article 2
El servei d'abastament domiciliari d'aigua potable és un servei
públic de titularitat municipal. Les activitats inherents a aquest servei
resten assumides per la corporació municipal com a pròpies; en
conseqüència, correspon en tot cas a l'Ajuntament de Vinyols i els
Arcs:
a) La determinació de la forma de prestació del servei dintre de
les admeses per la legislació de règim local.
b) La planificació i, si s'escau, l'execució i la gestió de la xarxa
municipal de distribució d'aigua potable.
c) La reglamentació del servei.
d) La supervisió i el control de l'activitat de l'empresa o organisme
que pugui tenir atribuïda la gestió i explotació del servei.
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e) La vigilància de la salubritat i potabilitat de les aigües subministrades, directament o a través del gestor del servei.
f) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per la legislació
vigent, en la seva condició d'ens titular del servei.
CAPÍTOL II. ABAST DEL SERVEI ENVERS ELS USUARIS
Article 3
1. El servei d'abastament domiciliari d'aigua potable és un servei
públic municipal, circumstància per la qual els veïns tenen dret a
utilitzar lo en els termes, amb les condicions i amb les limitacions que
es desprenen de l'article 70 i concordants. També gaudeixen
d'aquest dret, en condicions idèntiques, aquelles altres persones
físiques o jurídiques
que sol·licitin aquest servei respecte a
instal·lacions, finques o immobles situats dins el terme municipal de
Vinyols i els Arcs.
2. El servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable
es prestarà dins els límits del terme municipal de Vinyols i els Arcs,
amb l'extensió que permeti la xarxa existent. Aquesta ha de garantir,
en qualsevol cas, en els nuclis de població del municipi, l'abastament
domèstic i la dotació necessària per a indústries i activitats de poc
consum d'aigua.
3. Els drets que preveu l'apartat 1 s'exerciran dins dels límits i sota
els requisits i les condicions que estableix aquest Reglament, en virtut
seva, o en mèrits del que puguin disposar altres normes de rang
superior.
4. Aquells que desitgin gaudir del servei municipal d'abastament
d'aigua potable ho han de sol·licitar expressament i han de subscriure
amb el gestor del servei un contracte o una pòlissa de subministrament o abonament.
5. La pòlissa o contracte de subministrament o abonament resta
configurada com un contracte d'adhesió regit per les condicions
generals estipulades per l'Ajuntament en el marc de la legislació
vigent.
Les condicions particulars que pugui contenir el contracte restaran
automàticament sense efectes quan resultin incompatibles amb les
condicions generals estipulades per la corporació.
6. Les condicions generals a què fa referència l'apartat anterior
són les que preveu aquest Reglament, i aquelles altres que
l'Ajuntament pugui establir a través del procediment d'aprovació de
les disposicions normatives reguladores dels serveis públics de titularitat municipal.
CAPÍTOL 3. CONCEPTE D'USUARI
Article 4
1. Té la consideració d'usuari del servei tota persona física o
jurídica que hagi contractat i rebi, en el seu domicili o en un altre lloc
fixat de mutu acord, el subministrament, i hagi adquirit per aquest fet
la condició d'abonat. A aquests efectes, la qualitat d'usuari s'ha d'entendre que ès el propietari de la finca, la instal·lació o l'immoble de
què es tracti.
2. Els usuaris del servei rebran, indistintament, la denominació
d'abonat o usuari.
Article 5
L'usuari del servei té els drets i les obligacions dimanants d'aquest
Reglament i de la resta de normes jurídiques que siguin d'aplicació.
CAPÍTOL 4. CONCEPTE DE GESTOR DEL SERVEI
Article 6
1. Té la consideració de gestor del servei la persona física o
jurídica que, per encàrrec o disposició del mateix Ajuntament en cas
de gestió directa, o mitjançant l'oportú contracte de gestió de serveis
públics en cas de gestió indirecta, sigui la responsable d'efectuar
materialment l'abastament als usuaris, dedicant la seva activitat a la
captació, el tractament, el transport i la distribució de l'aigua potable.
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2. El servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable
pot ser prestat mitjançant qualsevol de les formes de gestió de serveis
que preveu la legislació de règim local. En tot cas, el gestor del servei
i el seu personal rebran l'acreditació corresponent del municipi per a
coneixement i garantia dels usuaris.
3. Sens perjudici del que disposen els apartats 1 i 2, el servei
d'abastament domiciliari d'aigua potable es pot garantir emprant les
fórmules associatives que preveu la legislació de règim local, o
mitjançant conveni o acord de delegació amb altres administracions
públiques.
Article 7
El gestor del servei té els drets i les obligacions que estableixin
aquest Reglament i les restants normes d'aplicació, incloses les estipulacions derivades del contracte que tingui concertat amb
l'Ajuntament, si s'escau.
TÍTOL SEGON
ELEMENTS MATERIALS DEL SERVEI
CAPÍTOL 1. ABAST DE LA XARXA D'ABASTAMENT
Article 8
Integren la xarxa d'abastament domiciliari d'aigua potable, com
a elements materials adscrits al servei, les instal·lacions següents:
a) Instal·lacions subministradores.
b) Instal·lacions receptores.
c) Xarxa de distribució.
d) Ramals d'escomesa.
e) Claus de presa.
f) Claus de registre.
g) Claus de pas.
Llevat de la clau de pas, la resta d'instal·lacions gaudeixen de la
condició de béns de servei públic.
CAPÍTOL 2. INSTAL·LACIONS SUBMINISTRADORES
Article 9
Són instal·lacions subministradores les captacions d'aigua i
elevadors de tota mena que tendeixen al proveïment d'aigua per a la
xarxa de distribució.
CAPÍTOL 3. INSTAL·LACIONS RECEPTORES
Article 10
Són instal·lacions receptores els dipòsits d'emmagatzematge, que
actuen com elements de regulació i reserva de les necessitats d'aigua
potable de la població.
CAPÍTOL 4. DETERMINACIONS TÈCNIQUES COMUNES
Article 11
Les instal·lacions previstes a les lletres a), b) i c) de l'article 8 han
de complir totes les determinacions tècniques que els són aplicables.
Llevat que es disposi el contrari, la construcció i el manteniment
d'aquestes instal·lacions van a càrrec del gestor del servei.
CAPÍTOL 5. XARXA DE DISTRIBUCIÓ
Article 12
La xarxa de distribució és el conjunt de canonades i els seus
elements de control i maniobra que, ubicats principalment o per regla
general en terrenys de propietat municipal i en espais i vies d'ús
públic, serveixen per subministrar l'aigua potable fins a les escomeses
dels diferents edificis.
Article 13
La xarxa de distribució de nova implantació ha de complir les
determinacions, sobre distàncies entre canonades d'aigua i canalit-
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zacions d'altres subministraments públics que discorren pel subsòl,
que estableix el Decret 120/1992, de 28 d'abril, modificat pel
Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC núm. 1606, de
12.6.1992, i DOGC núm. 1649, de 25.9.1992).
Així mateix, és d'aplicació a tota la xarxa de distribució el que
disposen l'Ordre del Departament d'Indústria i Energia de la
Generalitat de Catalunya de 5 de juliol de 1993 i la Resolució
d'aquest mateix Departament de 9 d'octubre de 1996, en relació
amb el procediment de control aplicable a les xarxes de serveis
públics que discorren pel subsòl (DOGC núm. 1782, d'11.8.1993,
i DOGC núm. 2341, de 28.2.1997, respectivament).

CAPÍTOL 8. CLAU DE REGISTRE
Article 20
La clau de registre és la que es troba sobre el ramal d'escomesa, generalment a la via pública i al llindar de l'edifici atès pel
servei.
Article 21
El gestor del servei haurà d'instal·lar i fer el manteniment de la
clau de registre i, alhora, serà l'únic facultat per a manipular la, directament o a través de persona autoritzada. El cost d'aquestes actuacions serà del seu càrrec, llevat que s'hagi acordat el contrari.

CAPÍTOL 6. RAMAL D'ESCOMESA

CAPÍTOL 9. CLAU DE PAS

Article 14
El ramal d'escomesa és la conducció que enllaça la xarxa de
distribució amb la instal·lació general interior de cada immoble.

Article 22
La clau de pas és la situada al punt d'unió entre el ramal d'escomesa després de la clau de registre i el tub d'alimentació de la
instal·lació interior general de l'immoble. S'ha d'ubicar al costat del
llindar de la porta de l'interior de l'immoble, en una cambra impermeabilitzada amb evacuació o desguàs a l'exterior o a una claveguera.

Article 15
1. La instal·lació i el manteniment del ramal d'escomesa fins a la
clau de registre (inclosa aquesta última) corresponen al gestor del
servei. Quan aquest gaudeixi de personalitat jurídica pròpia o tingui
atribuïda, mitjançant contracte, la gestió del servei, es farà càrrec del
cost d'aquestes actuacions, llevat que s'hagi disposat o acordat
contrari.
2. El gestor del servei s'atindrà a la Normativa bàsica per a les
instal·lacions interiors de proveïment d'aigua, aprovada per Ordre del
Ministeri d'Indústria de 9 de desembre de 1975 (BOE núm. 11, de
13.1.1976, i BOE núm. 37, de 12.2.1976) i per la Resolució de 7
de juny de 1988, per la qual s'aprova la instrucció sobre especificacions a complir pels tubs de material plàstic per al seu ús en
sistemes de distribució d'aigua (DOGC núm. 1070, de
18.11.1988).
3. No obstant el que preveu l'apartat 1, el propietari de l'immoble que sol·liciti la prestació del servei ha d'executar a càrrec seu
un orifici al mur de tancament de la seva finca, per tal que el gestor
del servei hi pugui passar el ramal d'escomesa, atenint se a la
Normativa bàsica.
En aquest orifici, el tub restarà sol i en condicions de dilatació, si
bé l'orifici es rejuntarà per tal que quedi impermeabilitzat.
Article 16
1. S'instal·larà un ramal d'escomesa independent per a cada
immoble que sol·liciti el servei.
2. El propietari de l'inmoble podrà sol·licitar del gestor del servei,
la instal·lació a càrrec seu d'un ramal d'escomesa independent del
general de l'immoble, si bé no es permetrà l'entrada de més de tres
ramals (inclòs el general de la finca) per la mateixa paret, llevat que
les dimensions del dit immoble facin aconsellable l'adopció d'una
solució diferent.
Les característiques de cada ramal d'escomesa, les determinarà
el gestor del servei en atenció a la pressió de l'aigua, el cabal
subscrit, el consum previsible, la situació del local i els serveis als que
haurà d'atendre.
CAPÍTOL 7. CLAU DE PRESA
Article 18
La clau de presa és la que es troba sobre la xarxa de distribució
i obre el pas a cada ramal d'escomesa.
Article 19
El gestor del servei ha d'instal·lar i fer el manteniment de la
clau de presa i, alhora, és l'únic facultat per manipular la, directament o a través d'una persona degudament autoritzada. El cost
d'aquestes actuacions serà del seu càrrec, llevat que s'hagi
acordat el contrari.

Article 23
1. La instal·lació i el manteniment de la clau de pas i de la
cambra per allotjar la anirà a càrrec del propietari de l'immoble, el
qual podrà manipular la en cas de necessitat per tallar el subministrament d'aigua a l'immoble, sota la seva responsabilitat.
2. Per a la instal·lació i el manteniment de la clau de pas, el
propietari pot utilitzar els serveis de qualsevol instal·lador autoritzat,
sense que el gestor del servei li pugui determinar l'instal·lador.
TÍTOL III
INSTAL·LACIONS INTERIORS
CAPÍTOL 1. RÈGIM DE LES INSTAL·LACIONS INTERIORS
Article 24
La clau de pas, el comptador (llevat que sigui de lloguer) i la
instal·lació interior de l'edifici són propietat del titular de la finca.
Article 25
L'abonat ha d'executar a càrrec seu la instal·lació interior de l'immoble, mitjançant un instal·lador autoritzat i donant compliment a les
determinacions aplicables de la Normativa bàsica.
Així mateix, l'abonat ha de fer se càrrec del manteniment i la
conservació de la instal·lació interior, a partir de la sortida de la clau
de registre.
Article 26
El gestor del servei ha d'informar l'abonat de les fuites en la
instal·lació interior que l'afectin i que el gestor hagi detectat, per tal
que l'abonat les resolgui amb la màxima celeritat possible.
Article 27
En el cas que el gestor detecti incompliments de les determinacions d'aquest Reglament en alguna instal·lació interior, ho comunicarà a l'abonat perquè els corregeixi. Si aquests incompliments són
susceptibles de generar perills o riscos sanitaris o tècnics per a la
xarxa d'abastament o per a tercers, la comunicació serà per escrit i
inclourà la fixació d'un termini suficient per efectuar l'esmena.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi esmenat l'incompliment,
el gestor ho comunicarà a l'Ajuntament. La corporació, si escau,
dictarà les ordres que consideri oportunes per tal que els propietaris
restableixin o preservin les condicions de seguretat, salubritat i ornat
públic dels seus immobles, pel que fa a les instal·lacions interiors
d'abastament d'aigua i el seu entorn.
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Article 28
L'abonat pot efectuar la instal·lació interior a través dels
instal·ladors autoritzats pel Departament d'Indústria, Comerç i Turisme
de la Generalitat de Catalunya que lliurement triï, i podrà adquirir els
materials on ho consideri més adequat. Només se li pot exigir que els
materials i les instal·lacions compleixin les determinacions de la
Normativa bàsica, de la normativa tecnicosanitària i d'aquest
Reglament.

Article 36
Els comptadors han d'adequar se a la Directiva 75/33/CE, de
17 de desembre de 1974 (DOCE núm. 14, de 20 de gener de
1975) i a la normativa que esmenta l'article 35. La determinació del
tipus, diàmetre i emplaçament del comptador correspon al gestor del
servei, d'acord amb la Normativa Bàsica i en atenció als tipus de
domicilis a proveir, així com als cabals punta horaris previstos en
proveïments especials.

Article 29
Sens perjudici del que disposen l'article 69 i concordants, abans
d'iniciar la prestació del servei, el gestor té dret a inspeccionar les
instal·lacions interiors efectuades, i es pot negar a iniciar la prestació
del servei en cas que no s'ajustin a la Normativa bàsica i a aquest
Reglament. L'abonat està obligat a facilitar les tasques inspectores del
gestor del servei.
Aquesta inspecció s'entén sens perjudici de les que legalment
siguin procedents per part de les diverses administracions públiques
competents.

CAPÍTOL 2. ADAPTACIÓ DELS COMPTADORS AL CONSUM REAL

Article 30
Els comptadors i les instal·lacions interiors han de disposar dels
sistemes d'evacuació d'aigua oportuns en cas de fuites, per tal
d'evitar que l'aigua pugui danyar l'immoble o els materials o aparells
que hi ha a l'interior. Qualsevol dany que es produeixi per fuites a
partir de la clau de pas, inclosa aquesta, serà de responsabilitat
exclusiva de l'abonat o propietari de l'immoble, restant el gestor del
servei i l'Ajuntament fora de tota responsabilitat.
Article 31
El gestor del servei, a través de personal degudament autoritzat i
identificat, pot inspeccionar les instal·lacions generals interiors de
l'abonat, el qual resta obligat a permetre li l'entrada, en hores
diürnes, a les claus de pas, comptadors i instal·lacions generals interiors.
Article 32
Correspon a l'Ajuntament decidir sobre les sol·licituds de
suspensió del subministrament que li sotmeti el gestor del servei per
ser les instal·lacions interiors de l'abonat inadequades.
Article 33
Els tancaments dels armaris i les cambres de comptadors han de
poder se operar amb claus universals.
TÍTOL IV
SISTEMES DE MESURAMENT
CAPÍTOL 1. DELS COMPTADORS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES
Article 34
El mesurament del subministrament d'aigua s'ha d'efectuar sempre
mitjançant comptador, llevat del que preveuen les disposicions transitòries d'aquest Reglament.
Article 35
Els comptadors han de ser sempre de model oficialment homologat i han d'estar precintats per l'organisme de l'administració
competent per verificar los, d'acord amb les determinacions que
conté la normativa següent: Reial decret de 22 de febrer de 1907,
amb les modificacions introduïdes mitjançant sengles reials decrets de
24 d'agost i 6 de desembre de 1910; Decret de 12 de juliol de
1945 (BOE núm. 197, de 16.7.1945); Reial decret 1616/1985,
d'11 de setembre (BOE núm. 219, de 12.9.1985); Reial decret
597/1988, de 10 de juny (BOE núm. 142, de 14.6.1988); Ordre
del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 28 de desembre de
1988 (BOE núm. 55, de 6.3.1989), i Ordre del mateix Ministeri, de
30 de desembre de 1988 (BOE núm. 25, de 30.1.1989).

Article 37
1. Si el consum real no s'adequa al concertat entre el gestor del
servei i l'abonat, i no guarda la deguda relació amb el que correspon
al rendiment normal del comptador, aquest serà substituït per un altre
comptador amb el diàmetre adequat.
2. Si l'abonat no porta a terme la substitució del comptador en el
temps i la forma escaients, la farà el gestor del servei. Tanmateix, si
l'abonat impedeix o obstaculitza l'actuació dels empleats del dit
gestor, aquest últim podrà instar la suspensió del subministrament,
d'acord amb el procediment que preveu aquest Reglament.
CAPÍTOL 3. LLOGUER DE COMPTADORS
Article 38
Quan l'abonat llogui un comptador propietat del gestor del
servei, aquest últim podrà percebre, en concepte d'instal·lació i de
lloguer, les quantitats degudament autoritzades en cada moment.
CAPÍTOL 4. MANIPULACIÓ, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
DELS COMPTADORS
Article 39
1. Els comptadors, seran subministrats pel gestor del servei, en
règim de compra-venda
2. Els comptadors només els poden manipular el gestor del servei
i les empreses, degudament autoritzades, que rebin l'encàrrec de tenir
cura del seu manteniment.
Article 40
La instal·lació interior i el comptador resten sota la custòdia,
conservació i responsabilitat de l'abonat, el qual ha de permetre hi
l'accés als empleats del gestor del servei.
Article 41
1. Els comptadors s'han de situar a la planta baixa dels
immobles, en un lloc accessible i proper, si és possible, a l'entrada
de cada finca.
2. Els comptadors s'han d'instal·lar en un armari d'obra, amb les
dimensions i característiques que estableix la Normativa bàsica, el
qual es dotarà amb tancament amb clau universal. Les modificacions
que calgui efectuar en les dimensions de l'armari per canvi de comptador aniran a càrrec de l'abonat.
Article 42
L'ens gestor es farà càrrec del manteniment dels comptadors,
mitjançant la percepció d'una quota de manteniment recollida a l'ordenança fiscal corresponent.
Article 43
Si resulta que el comptador no funciona regularment, el gestor del
servei el repararà o el substituirà a càrrec seu.
CAPÍTOL 5. PLURALITAT DE COMPTADORS
Article 44
A petició de l'abonat que tingui un comptador general sobre una
escomesa directa que el proveeixi exclusivament a ell, i sempre que
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sigui tècnicament possible, el gestor del servei autoritzarà que s'hi
empalmi un altre comptador, assignant li una segona pòlissa, de la
qual se'n derivarà una meritació independent dels conceptes que
esmenten els articles 77, 78, i 79. No obstant això, el gestor del
servei no assumirà cap responsabilitat pel funcionament inadequat
d'aparells, derivat d'una insuficiència de la presa d'aigua, ni tindrà
cap dret l'abonat, per aquest motiu, a cap reducció o devolució pel
que fa les exaccions que preveu l'incís anterior. Tant les despeses
d'instal·lació del segon comptador com les de solució de l'eventual
funcionament inadequat seran a càrrec de l'abonat.
Article 45
1. Quan, d'acord amb l'apartat 2, un sol ramal d'escomesa amb
comptador general subministri aigua a més d'un usuari en el mateix
immoble, el propietari o comunitat de propietaris de la finca podran
instal·lar hi, a càrrec seu, una bateria de comptadors divisionaris per
atendre la totalitat de possibles usuaris de l'immoble malgrat que
inicialment no s'instal·lin més comptadors que els necessaris , sens
perjudici de mantenir el comptador general.
2. El subministrament d'aigua a una pluralitat d'usuaris, en un
mateix immoble o finca, a través d'un sol ramal d'escomesa amb
comptador general i pòlissa única, s'autoritzarà amb caràcter excepcional, amb la justificació prèvia, per part dels interessats, de
circumstàncies rellevants d'ordre econòmic, tècnic, urbanístic o social,
susceptibles d'acreditar la necessitat d'aquest sistema en defecte del
sistema general, consistent que cada usuari tingui assignat un comptador independent, sota la cobertura d'una pòlissa d'aquesta mateixa
naturalesa.
Article 46
Tant la bateria com els comptadors generals i divisionaris han de
complir les determinacions de la Normativa bàsica. Sempre que sigui
possible, la bateria s'ha d'instal·lar a la planta baixa de l'edifici.
Article 47
Si hi ha discrepàncies entre el mesurament del comptador general
i la suma dels corresponents als comptadors divisionaris existents, el
gestor del servei facturarà el consum total que sigui més elevat, sens
perjudici que, a efectes interns, la diferència es pugui prorratejar,
quan sigui el cas, entre tots els abonats, en proporció amb els
consums individuals que es dedueixin dels comptadors divisionaris.
TÍTOL V
XARXA D'HIDRANTS I BOQUES D'INCENDI
CAPÍTOL 1. ABAST DE LA XARXA
Article 48
Amb motiu de reformes, millores i ampliacions de la xarxa d'abastament, el gestor del servei ha de preveure la instal·lació d' hidrants,
a càrrec seu, si és el cas, en els llocs de la via pública que determini
l'Ajuntament, per a ús exclusiu del servei d'extinció d'incendis, així
com boques de càrrega per a ús privatiu dels serveis públics de
neteja viària, parcs i jardins i brigades municipals.
Article 49
La instal·lació consistirà en la construcció d'arquetes i la
col·locació de les oportunes claus de presa i registre. La seva utilització serà de l'exclusiva responsabilitat municipal, si bé el gestor del
servei estarà obligat al seu manteniment.
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2. Els hidrants estaran ubicats a intervals no superiors a 200 metres
i connectats a xarxes de canonada de 100 mil·límetres (mm) de
diàmetre com a mínim. En les zones o carrers del nucli històric o antic
del municipi, els hidrants podran connectar se a les canonades existents.
3. Aquests hidrants s'han d'emplaçar en la via pública o en
espais d'accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers i a una
distància tal que qualsevol punt d'una façana a nivell de rasant estigui
a menys de 100 metres d'un hidrant.
4. El disseny i l'alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha
de considerar la hipòtesi del consum més desfavorable amb l'ús
simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, amb un cabal a
cadascun d'ells de 1.000 litres/minut (l/m). En els casos excepcionals
d'hidrants amb diàmetre inferior, aquest cabal serà de 500 l/m.
5. Les previsions anteriors s'aplicaran en els termes i amb les
condicions que estableixen les normes complementàries sobre condicionament urbanístic i de protecció contra incendis, aprovades
mitjançant el Decret 241/1994, de 26 de juliol (DOGC núm.
1954, de 30.9.1994), les quals seran directament aplicables a tot
el que no prevegi el present Reglament.
Article 51
1. Tant els hidrants com les boques d'incendi s'atindran a les
característiques que estableix l'apèndix 1 del Reglament
d'instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret
1942/1993, de 5 de novembre (BOE núm. 298, de 14.12.1993).
2. Tant el gestor del servei com els usuaris particulars han d'observar la resta de prescripcions del Reglament d'instal·lacions de
protecció contra incendis esmentat a l'apartat 1, en tot el que els sigui
d'aplicació.
Article 52
1. Els hidrants que formin part d'una xarxa pròpia d'un edifici o
establiment industrial compliran igualment les mateixes condicions
mínimes que els hidrants de la xarxa pública.
2. Les boques d'incendi s'ajustaran a les determinacions de
l'apartat 7 de l'apèndix 1 del Reglament d'instal·lacions de protecció
contra incendis, aprovat mitjançant el Reial decret 1942/1993, de
5 de novembre (BOE núm. 298, de 14.12.1993), en els termes i
amb les condicions que es desprenen de les disposicions transitòries
primera i segona del dit Reglament.
3. Les boques d'incendi disposaran d'una escomesa independent
i d'una clau de registre, ubicada a la via pública. Les boques i els
aparells projectors d'aigua subministrada a través d'aquestes escomeses estaran segellats pel gestor del servei, el qual podrà inspeccionar les en qualsevol moment.
4. Les edificacions i el seu entorn, així com les seves instal·lacions
contra incendis, han d'ajustar se a les disposicions que estableix la
normativa esmentada a l'apartat 5 de l'article 50, en els termes, amb
les condicions i ritmes que preveu aquesta mateixa normativa; hi és
d'aplicació supletòria la Norma bàsica de la edificació "NBE
CPI/96: Condiciones de protección contra incendios de los
edificios", aprovada mitjançant el Reial decret 2177/1996, de 4
d'octubre (BOE núm. 260 i 261, de 28 i 29 d'octubre de 1996); i
tot això, en els termes que es desprenen de la disposició final primera
del Decret 241/1994, de 26 de juliol (DOGC núm. 1954, de
30.9.1994).
5. L'aigua que s'utilitzi en generadors de vapor, boques d'incendi
i serveis auxiliars pot ser distinta a la destinada al consum públic,
sempre que aquesta aigua es canalitzi a través d'una xarxa diferenciada, convenientment senyalitzada en tot el seu recorregut.

CAPÍTOL 2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
DE LES INSTAL·LACIONS

CAPÍTOL 3. OBLIGACIONS DELS ABONATS I LIMITACIONS
RESPECTE A L'ÚS DE L'AIGUA I A LA MANIPULACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS

Article 50
1. Els hidrants tindran una escomesa independent per a cadascun
d'ells. En tot cas, el diàmetre de les escomeses i dels hidrants seran
equivalents.

Article 53
1. L'abonat no pot utilitzar l'aigua subministrada per escomeses
de boques d'incendi per a finalitats diferents de l'extinció d'incendis,
en locals propis o de tercers.
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2. L'abonat només pot maniobrar la clau de registre i trencar els
precintes de les boques en cas de sinistre. En aquest supòsit, quedarà
obligat a comunicar per escrit al gestor del servei, en un termini
màxim de 24 hores, el sinistre produït i el temps durant el qual s'han
utilitzat les boques d'incendi.
CAPÍTOL 4. ESTABLIMENT I MANTENIMENT
DE LES INSTAL·LACIONS
Article 54
L'establiment i manteniment de tota la instal·lació interior a partir
de la clau de registre i de les boques, serà realitzada per un
instal·lador autoritzat, a càrrec i sota la responsabilitat de l'abonat. La
intervenció del gestor del servei es limitarà a la col·locació dels
precintes.
Article 55
Quan l'usuari dels sistemes contra incendi acrediti disposar de
mitjans tècnics i humans suficients per efectuar correctament el manteniment de les instal·lacions interiors, podrà adquirir ne la condició de
mantenidor si és autoritzat pels Serveis d'Indústria de la Generalitat
de Catalunya.
CAPÍTOL 5. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL GESTOR
DEL SERVEI
Article 56
El gestor del servei és responsable de mantenir en tot moment la
pressió, el cabal i la reserva d'aigua necessàries per a l'adequat
funcionament de les boques d'incendi. També és responsable de les
conseqüències que es puguin derivar de l'incompliment d'aquest
deure.
CAPÍTOL 6. COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT
DE LES INSTAL·LACIONS
Article 57
1. L'abonat pot provar el funcionament de les boques d'incendi
un màxim de dues vegades l'any, per a la qual cosa ho comunicarà
per escrit al gestor del servei amb una antelació mínima de quatre
dies hàbils, per tal que es pugui personar a aixecar el precinte i tornar
lo a instal·lar un cop efectuada la prova.
2. En qualsevol cas, el sistema de boques d'incendi s'ha de
sotmetre, d'ofici o a instància de part, a les proves d'estanquitat i
resistència mecànica adequades, en els termes i amb les condicions
que assenyalen la Reglamentació tecnicosanitària en matèria
d'aigües de consum públic i la Reglamentació tècnica dictada en
matèria de protecció contra incendis.
TÍTOL VI
CONDICIÓ SANITÀRIA DE LES AIGÜES
CAPÍTOL 1. CONDICIONS TECNICOSANITÀRIES
DE LES AIGÜES SUBMINISTRADES
Article 58
L'aigua subministrada pel servei d'abastament domiciliari d'aigua
potable, així com les instal·lacions necessàries per a la distribució,
hauran de complir les determinacions de la Reglamentació tecnicosanitària per al proveïment i control de les aigües potables de consum
públic, aprovada pel Reial decret 140/2003, de 7 de febrer (BOE
núm. 45, de 21.02.2003), així com la resta de normes sanitàries
que siguin d'aplicació.
Article 59
El gestor del servei és responsable del compliment de la
normativa sanitària en el cicle de captació, tractament i subministrament de l'aigua a tota la xarxa municipal de distribució, fins al punt

de l'escomesa de l'abonat, a partir del qual la responsabilitat serà
d'aquest.
Article 60
El gestor del servei ha d'establir les estacions intermèdies de tractament que resultin necessàries per assegurar la qualitat sanitària de
l'aigua a tota la xarxa municipal de distribució.
Article 61
El gestor del servei ha de practicar les proves periòdiques i
mantenir la vigilància que requereix la legislació sanitària, per tal
d'assegurar la potabilitat de l'aigua subministrada, i efectuar les
anotacions pertinents en els registres que corresponguin.
Article 62
Sens perjudici de les atribucions de les autoritats sanitàries,
l'Ajuntament, com a titular del servei, està facultat per efectuar les
proves que consideri convenients en qualsevol moment per comprovar
la qualitat sanitària de l'aigua que és objecte de subministrament.
Article 63
Les instal·lacions particulars interiors dels abonats no poden estar
connectades a cap altra xarxa, canonada ni proveïment, ni tan sols
del mateix gestor del servei. L'abonat ha d'instal·lar els dispositius
reglamentaris per impedir el retorn accidental d'aigua cap a la xarxa.
Article 64
Excepcionalment, el gestor del servei pot autoritzar, en
instal·lacions industrials, la connexió de proveïments propis i del
subministrament procedent del servei sempre que es garanteixin les
determinacions següents:
a) Que l'aigua no es destini en cap cas al consum humà.
b) Que s'estableixin mecanismes suficients per garantir la impossibilitat del retorn de l'aigua a la xarxa.
TÍTOL VII
CONTRACTACIÓ
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS SOBRE LA PÒLISSA
D'ABONAMENT
Article 65
1. No es procedirà a cap proveïment d'aigua potable a un usuari
fins que aquest no hagi subscrit amb el gestor del servei la corresponent pòlissa d'abonament o contracte de subministrament d'aigua
potable.
2. La pòlissa d'abonament (o contracte de subministrament) es
regirà per les seves clàusules particulars i per les disposicions d'aquest
Reglament i de les altres normes jurídiques aplicables, en els termes
que es desprenen dels apartats 3, 4, 5 i 6 de l'article 3. En qualsevol
cas, les clàusules particulars no poden contradir, limitar ni condicionar
les disposicions d'aquest Reglament.
CAPÍTOL 2. SOL·LICITUD DEL SUBMINISTRAMENT
Article 66
1. Per tal de concertar un contracte de subministrament, cal la
formulació de la sol·licitud oportuna de l'usuari davant el gestor del
servei, en la qual s'indicarà el nom o raó social del peticionari, el seu
domicili particular i el domicili a efectes de notificacions en cas de
ser diferent, l'immoble on es vol rebre el subministrament, el seu
caràcter de propietari de l'immoble corresponent, l'ús al qual es
destinarà el subministrament.
2. Pel que fa a les instal·lacions vinculades a béns de les comunitats de propietaris, aquestes tindran la condició d'usuari i hauran de
subscriure la pòlissa corresponent.
Article 67
El gestor del servei pot negar se a subscriure contractes de subministrament en els supòsits següents:
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a) Quan el sol·licitant es negui a signar el contracte de subministrament d'acord amb les condicions d'aquest Reglament.
b) Quan les instal·lacions dels sol·licitants no reuneixin les prescripcions legals i tècniques que han de complir les instal·lacions
receptores. En aquest supòsit, el gestor del servei ha de comunicar
per escrit al sol·licitant les deficiències detectades.
c) Quan el sol·licitant, o qualsevol altre membre de la mateixa
unitat familiar o convivencial, hagin deixat de satisfer l'import de
l'aigua consumida en virtut d'un altre contracte amb el gestor del
servei, mentre no satisfacin el deute pendent. Fora del supòsit anterior,
el gestor del servei no es pot negar a subscriure el contracte amb un
nou propietari, emparant se en el fet que existeixen rebuts de subministrament d'aigua pendents de pagament a càrrec de l'anterior
abonat, els quals s'hauran de reclamar per la via corresponent.
Tampoc podrà el gestor del servei obligar el nou sol·licitant a
subrogar se en els deutes de l'antic abonat.
d) Quan el sol·licitant no presenti la documentació exigida per
aquest Reglament, prèviament a la signatura del contracte.
e) Quan, dintre dels tres mesos anteriors a la presentació de la
sol·licitud, el sol·licitant o qualsevol altre membre de la mateixa unitat
familiar o convivencial s'hagin donat de baixa d'un contracte de
subministrament previ vinculat al mateix local o habitatge, deixant
deutes pendents, mentre no abonin al gestor del servei aquests deutes
i, alhora, els mínims de consums o quotes de servei corresponents al
temps transcorregut des de la baixa fins a la nova alta.
f) Quan el sol·licitant hagi donat lloc a la resolució d'un contracte
de subministrament durant l'any immediatament anterior, mentrestant
no hagi abonat els deutes pendents.
g) Quan el subministrament sol·licitat sigui incompatible o pugui
perjudicar l'abastament domèstic i la dotació necessària per a indústries i activitats de poc consum d'aigua en els nuclis de població del
municipi.
CAPÍTOL 3. RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Article 68
1. El gestor del servei ha de comunicar la seva acceptació o
negativa a la sol·licitud en el termini màxim de deu dies hàbils des de
la seva presentació; s'entén que s'hi nega en cas de manca d'aquesta
comunicació.
2. Contra la negativa del gestor del servei, el sol·licitant pot interposar recurs ordinari davant l'Alcaldia.
Article 69
Un cop comunicada l'acceptació de la sol·licitud, i abans de
signar el contracte, el sol·licitant facilitarà al gestor del servei la documentació legalment o reglamentàriament exigida, que, com a mínim,
consistirà en:
a) L'acreditació de la propietat o títol d'ocupació del local o
immoble que ha de rebre el subministrament.
b) Butlletí d'instal·lació, expedit per un instal·lador autoritzat i visat
pels serveis territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.
c) Si es tracta d'un habitatge, cèdula d'habitabilitat, i llicència de
primera utilització o ocupació, si escau.
d) Si es tracta d'una indústria o local comercial, llicència d'activitat.
e) Si es tracta de subministrament provisional per obres, llicència
d'obres vigent.
CAPÍTOL 4. MODALITATS DE SUBMINISTRAMENT
Article 70
1. En atenció a l'ús de l'aigua subministrada, i d'acord amb les
disponibilitats de la xarxa i les previsions de l'article 3.2, els tipus o
modalitats de subministraments que es poden contractar són els
següents:
a) Per a usos domèstics: aquells en què l'aigua s'utilitza en
habitatges, instal·lacions i locals per a les aplicacions de
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les necessitats de la vida i de la higiene personal o per a
la preparació d'aliments.
b) Per a usos comercials: aquells en què l'aigua s'utilitza en
comerços i indústries només per a neteja i higiene, i no
principalment per a l'obtenció, transformació o fabricació
de productes.
c) Per a usos industrials: aquells en què l'aigua s'utilitza com
a matèria primera, com a element en el procés de
producció o de prestació d'un servei, o en la construcció
d'immobles.
d) Per a hidrants, boques de càrrega i boques contra
incendis.
e) Per a obres o connexions d'aigua temporals o provisionals.
f) Per a rec de parcs i jardins públics.
g) Per a neteja viària.
h) Per a fonts públiques, ornamentals i monumentals.
i) Per a piscines.
j) Per a altres usos especials, als quals hauran de valorar en
cada moment i condicionar a les necessitats del servei.
2. La contractació d'un subministrament per a un ús no autoritza
la utilització de l'aigua per a altres usos diferents, per a la qual cosa
caldrà una nova sol·licitud i un contracte específic.
3. Atès el que disposa l'article 3.2, els subministraments diferents
dels que preveu el dit precepte es realitzaran sempre que això no
perjudiqui l'abastament domèstic i la dotació necessària per a indústries i activitats de poc consum d'aigua en els nuclis de població del
municipi. Per aquest motiu, quan el servei ho exigeixi, i amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament, el gestor del servei podrà disminuir o
suspendre, si és el cas, el subministrament per a usos diferents de
l'abastament domèstic i la dotació necessària per a indústries i activitats de poc consum d'aigua en els nuclis de població, especialment
quan aquestes mesures afectin instal·lacions o activitats que, per les
seves característiques peculiars, tinguin l'obligació legal de proveir se
de mitjans de reserva.
4. Les mesures restrictives que preveu l'apartat 3 s'adoptaran, si
es dóna el cas, amb total indemnitat de l'Ajuntament i del gestor del
servei.
Article 71
1. En els edificis que comprenguin més d'un habitatge o local, es
concertaran contractes de subministrament individual amb cada
propietari que ho sol·liciti, llevat d'aquells supòsits excepcionals que
preveu l'article 45.2, en els quals podrà haver hi un comptador
general i un únic contracte, sens perjudici dels comptadors divisionaris que s'hi puguin instal·lar.
2. En els contractes de subministrament individual, cada titular
contractual assumirà les seves obligacions i tindrà els seus drets en
relació amb el seu propi contracte, independentment de la resta de
titulars de pòlisses d'abonament del mateix immoble.
3. En el supòsit excepcional dels contractes vinculats a un comptador general, la titularitat de la pòlissa única recaurà en el propietari
o propietaris del sòl.
CAPÍTOL 5. VIGÈNCIA DELS CONTRACTES
DE SUBMINISTRAMENT
Article 72
1. Excepció feta dels subministraments provisionals o a precari,
els contractes tindran vigència indefinida, llevat que ambdues parts
hagin estipulat quelcom de diferent de comú acord.
2. El canvi de gestor del servei portarà aparellada la subrogació
del nou gestor en la posició contractual de l'anterior.
CAPÍTOL 6. MODIFICACIÓ DELS CONTRACTES
Article 73
Durant la vigència del contracte, aquest s'entendrà modificat
automàticament quan ho siguin les condicions generals a què fan
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referència els apartats 5 i 6 de l'article 3. També s'entendrà modificat
de forma automàtica quan aquesta eventualitat sigui imposada per
qualsevol altra disposició legal o reglamentària. Quant a les tarifes,
impostos i altres exaccions, aquestes es consideraran modificades
directament en l'import i les condicions que estableixin les autoritats i
els organismes competents.
CAPÍTOL 7. CESSIÓ LIMITADA DELS CONTRACTES
Article 74
1. L'abonament al subministrament d'aigua és personal. L'abonat
no pot cedir els seus drets a tercers ni exonerar se de les seves responsabilitats en relació amb el servei. No obstant això, l'abonat que
estigui al corrent de pagament del subministrament pot transmetre la
seva pòlissa, en condicions idèntiques, a un tercer que passi a ocupar
el mateix habitatge o local. En aquest cas, l'abonat ho comunicarà
per escrit al gestor del servei, personalment o mitjançant correu certificat amb justificant de recepció, adjuntant hi el document on consti
la conformitat expressa del nou ocupant del local i, alhora, els documents que aquest darrer ha d'aportar preceptivament, atès el que
disposa l'apartat 3. Si la comunicació és personal, el gestor del
servei ha de lliurar a l'interessat un rebut o còpia segellada.
2. Si la pòlissa subscrita per l'abonat anterior no conté cap
condició contradictòria amb la forma en què hagi de continuar se
prestant el subministrament, seguirà vigent la pòlissa anterior fins a
l'extensió de la nova.
3. El gestor del servei, quan rebi la comunicació ha d'estendre
una nova pòlissa a nom del nou abonat, un cop li hagi estat lliurada
la documentació esmentada a les lletres a) i c) necessàriament, i b),
d) i e) quan escaigui, de l'article 69.
4. El nou abonat signarà la pòlissa en el domicili del gestor del
servei. En aquest acte, el nou abonat ha de satisfer les quantitats que
legalment corresponguin, i a partir d'aquell moment l'anterior abonat
pot recuperar la seva fiança. Si la pòlissa conté clàusules especials,
caldrà la conformitat del gestor del servei, a més de la del nou
abonat, per procedir al canvi.
5. El gestor del servei pot negar se a autoritzar el traspàs de
pòlisses quan els interessats incompleixin les obligacions especificades a través d'aquest article, o quan es doni qualsevol de les
circumstàncies que preveu l'article 67.
6. Per la seva banda, el gestor del servei només podrà transferir
els drets que derivin de la pòlissa a un tercer si imposa a aquest l'obligació de respectar les seves estipulacions i compta amb l'autorització
expressa de l'ajuntament. Un cop produït el canvi, el gestor del servei
ho ha de comunicar per escrit a l'abonat.
Article 75
1. Quan es produeixi la defunció del titular de la pòlissa d'abonament, aquesta es podrà subrogar a la persona o entitats que
legalment per via testamentària quedi establerta.
2. El termini per instar la subrogació al gestor del servei és de
quatre mesos des de la data de defunció del titular o del fet que la
motivi. La subrogació es formalitzarà mitjançant una nota estesa a la
mateixa pòlissa i signada pel gestor del servei i el nou abonat; hi
subsisteix la mateixa fiança.
CAPÍTOL 8. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT
Article 76
1. El contracte o pòlissa de subministrament portarà implícita la
clàusula resolutòria tàcita que preveu l'article 1.124 del Codi civil. En
conseqüència, l'incompliment, per part d'alguna de les parts, de les
seves obligacions, serà motiu suficient perquè l'altra declari
formalment resolt el contracte. Contra la declaració de resolució del
contracte la part afectada pot interposar les accions administratives i
jurisdiccionals que consideri pertinents.
2. La declaració de resolució del contracte portarà aparellada la
supressió del subministrament d'aigua.

3. Quan la resolució del contracte sigui instada pel gestor del
servei, caldrà observar les prescripcions següents:
a) Acreditació d'un incompliment rellevant del contracte imputable a l'abonat. A aquests efectes caldrà que, havent estat
suspès el subministrament d'aigua en virtut del que preveu
el títol XI d'aquest Reglament, hagin passat més de tres
mesos des de l'adopció d'aquesta mesura, sense que
l'abonat o usuari hagi realitzat les gestions necessàries per
esmenar les circumstàncies o els motius determinants de la
dita suspensió.
b) Audiència prèvia de l'abonat, per tal que aquest pugui
presentar les al·legacions, els documents i els justificants
que consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos legítims.
c) Ratificació municipal de la resolució del contracte.
d) Notificació, a l'abonat, de la resolució del contracte i de
la ratificació per part de l'Ajuntament, amb indicació de la
data i hora de supressió del subministrament que no podrà
ser anterior als set dies hàbils subsegüents a la de la
recepció de la dita notificació . Aquesta comunicació ha
d'expressar, a més, el règim de recursos o accions que
siguin susceptibles els actes notificats.
4. La resolució del contracte a iniciativa del gestor del servei és
compatible amb el cobrament de les exaccions meritades per
l'abonat a través del procediment administratiu de constrenyiment.
També serà compatible amb la imposició, si escau, de les sancions
que preveu aquest Reglament.
5. La substanciació i resolució de l'expedient a iniciativa del
gestor del servei s'ha d'ajustar a les normes reguladores del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TÍTOL VIII
TARIFES I FIANÇAMENT
CAPÍTOL 1. TARIFES I FIANÇAMENT
Article 77
1. En el moment de subscriure un contracte de subministrament,
l'abonat ha de satisfer:
a) la tarifa de connexió a la xarxa.
b) L'import del comptador.
c) La fiança del subministrament.
2. La tarifa de connexió a la xarxa es meritarà, es pagarà i tindrà
l'import que en cada cas hagi determinat o autoritzat l'Ajuntament,
així com l'import del comptador.
3. L'import de la tarifa de connexió, l'han de lliurar els abonats al
gestor del servei, el qual l'ingressarà a la caixa de la corporació,
llevat que les disposicions relatives a la forma de gestió del servei no
estipulin una cosa diferent.
Article 78
1. La fiança del subministrament que serà lliurada al gestor del
servei té per objecte garantir el compliment, per part de l'abonat, de
les obligacions i responsabilitats pecuniàries enfront del gestor del
servei i l'Ajuntament, per raó del subministrament d'aigua potable, en
el moment de l'extinció del contracte. L'abonat no pot exigir que
s'apliqui el seu import al reintegrament dels seus descoberts durant la
vigència de la pòlissa de subministrament.
2. El gestor del servei ha de lliurar a l'abonat el rebut de dipòsit
de la fiança oportú, i estarà obligat a retornar li l'import en extingir se
el contracte, contra la presentació i devolució del rebut de dipòsit, un
cop deduït l'import que hagi estat executat i sempre que l'abonat
estigui al corrent de pagament de les seves obligacions.
3. L'import de la fiança, l'ha de determinar l'Ajuntament en
aprovar o autoritzar les tarifes del servei, i es poden establir diferents fiances en funció del tipus de subministrament i del cabal
contractat.
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Article 79
El servei de subministrament d'aigua potable meritarà, a més, els
conceptes que tot seguit es faran avinents, els quals seran proposats
pel gestor del servei, i requeriran l'autorització o aprovació prèvia de
l'Ajuntament i la de les altres administracions competents quan sigui
procedent. Els conceptes susceptibles de meritació abans esmentats
són els següents:
a) Preu de l'aigua consumida, expressat en euros per metre cúbic
i desglossat per conceptes i, si s'escau, per blocs de consum.
b) Quota de servei, com a disponibilitat de cabals en l'escomesa
de l'immoble o local, expressada en una quantitat periòdica fixa en
funció del cabal contractat o del diàmetre del comptador i del tipus
de subministrament contractat.
c) Quota de manteniment, en concepte de conservació i manteniment del comptador, quan aquest sigui de propietat de l'abonat i
tingui contractat el manteniment amb el gestor del servei, expressada
en una quantitat fixa periòdica en funció del diàmetre del comptador.
d) L'impost sobre el valor afegit (IVA) que correspongui sobre
cadascuna de les quantitats anteriors.
e) Els impostos i altres exaccions de dret públic que gravin el
subministrament, consum o sanejament de l'aigua, i que hagin estat
legalment establerts per compte o en benefici de les diferents administracions competents.
f) Altres conceptes que en el futur s'estableixin d'acord amb la llei.
CAPÍTOL 2. CONDICIONS DE FACTURACIÓ
Article 80
1. El gestor del servei ha d'emetre les factures individualitzades
per cada contracte de subministrament que tingui concertat. Cada
factura constarà en un sol imprès o document i caldrà especificar hi,
a més de totes les indicacions exigides per la legislació fiscal, les
dades següents:
a) Domicili de l'abonament.
b) Tarifa aplicada.
c) Lectures dels comptadors determinants del consum facturat
(amb especificació del seu caràcter real o estimat) i les
seves dates, les quals definiran el període de facturació.
d) Consums facturats, amb desglossament del mínim i dels
blocs de consum, si s'escau.
e) Preus unitaris corresponents a cadascun dels blocs de
consum, amb desglossament dels conceptes cobratoris.
f) Desglossament del càlcul de l'import resultant del cost del
subministrament, separat dels impostos i les exaccions de
dret públic.
g) Import total del subministrament.
h) Lloguers o quotes de manteniment de comptadors, si
s'escau.
i) Càlcul i import dels diferents impostos i exaccions de dret
públic repercutibles, amb indicació de l'administració
pública per a la qual es recapta cadascun d'ells.
j) Quanties prèviament abonades a compte, si hi ha
anul·lació de factures anteriors.
k) Quantitat final a pagar.
l) Les dades necessàries per a la recuperació de l'IVA
suportat.
2. Les factures s'atindran al que disposa l'article 50 de la Llei
6/99, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua
(DOGC núm. 2936, de 22.07.1999).
Article 81
Els períodes de facturació per a contractes de subministrament per
a usos domèstics seran trimestrals, llevat d'acord en contrari entre
l'abonat i el gestor del servei. Per a la resta d'usos, el període de
facturació serà el que lliurement acordin l'abonat i el gestor del servei,
si bé prevaldrà el període trimestral en cas de manca d'acord entre
les parts.
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Article 82
Atès que l'Ajuntament té delegada a BASE (Gestió d'ingressos
locals) la gestió i recaptació de la taxa de subministrament d'aigua
domiciliaria, serà aquest organisme qui establirà el procediment a
seguir pel que fa a notificacions i liquidacions així com el seu
cobrament.
CAPÍTOL 3. SISTEMES DE PAGAMENT I REGULARITZACIÓ
DE CONSUMS
Article 83
1. L'abonat pot escollir lliurement el sistema de pagament de les
factures entre els següents:
a) Per domiciliació bancària.
b) En efectiu, a les oficines de BASE - Gestió d'Ingressos
Locals.
c) A qualsevol entitat bancària de les indicades en el tríptic.
2. Així mateix, l'abonat pot canviar lliurement el sistema de
pagament durant la vigència del contracte, havent ho de comunicar
per escrit al gestor del servei en el termini de tres mesos.
3. El termini de pagament de les factures serà l'indicat en el tríptic
que emetrà l'entitat recaptadora.
Article 84
Quan es detecti l'aturada o el funcionament incorrecte de l'aparell
de mesurament, la regularització del consum del període actual i, si
s'escau, dels anteriors, s'efectuarà amb sotmetiment a les regles
següents:
a) Tractant se de consums estacionals, es considerarà que els
consums han estat idèntics als dels mateixos períodes de l'any
anterior.
b) Tractant se de consums per a usos agrícoles, jardins i altres
usos especials que permetin la seva estimació o càlcul, s'estarà al
resultat d'aquests.
c) En qualsevol altre cas, s'aplicarà al nombre de dies que hagi
durat l'anomalia el consum més baix dels següents:
- La mitjana diària de consum dels tres períodes de facturació
anteriors a l'inici de l'anomalia, sempre que hi hagi existit
consum.
- La mitjana diària de consum del primer període de facturació
després d'haver instal·lat el nou aparell de mesurament.
A aquests efectes, es considerarà que l'anomalia s'inicia en el
moment de l'última verificació o instal·lació del comptador espatllat, i
en qualsevol cas no abans de sis mesos des de la detecció de l'anomalia, la qual haurà de ser notificada per escrit a l'abonat i constituirà la data final del període que s'ha de regularitzar.
Article 85
Quan no es pugui efectuar la lectura del comptador per absència
de l'abonat, i per tal d'evitar l'acumulació excessiva de consums per
facturar, el gestor del servei efectuarà una estimació, que coincidirà
amb el consum en el mateix període de l'any anterior, quan es tracti
de consums estacionals, i amb la mitjana dels tres períodes de facturació anteriors que hagin registrat consum en els casos restants.
Article 86
1. Quan per error o anomalia s'hagin facturat quantitats superiors
a les procedents, el gestor del servei donarà de baixa la factura
emesa i se'n expedirà una nova factura amb els consum correctes,
prèvia reclamació de l'usuari.
2. Si s'han facturat quantitats inferiors a les procedents, la seva
regularització tindrà lloc, per parts iguals, en tants períodes de facturació immediatament posteriors com aquells que hagin estat objecte
de regularització, llevat d'acord de les parts en contrari.
CAPÍTOL 4. VERIFICACIÓ DE COMPTADORS
Article 87
En qualsevol moment, el gestor del servei o l'abonat poden
sol·licitar que els Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya
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verifiquin l'aparell de mesurament. Si ho sol·licita el gestor del servei,
aquest correrà amb les despeses generades per la verificació. Si ho
sol·licita l'abonat, s'adreçarà en aquest sentit al gestor del servei i li
dipositarà, al mateix temps, les despeses de la verificació, que li
seran reintegrades si el resultat de la verificació indica que l'aparell
registra un excés de consum sobre el real.
TÍTOL IX
DRETS I OBLIGACIONS DE L'ABONAT
CAPÍTOL 1. DRETS DELS ABONATS
Article 88
L'abonat té els drets següents:
a) Utilitzar l'aigua d'acord amb les determinacions del contracte
de subministrament i les normes legals aplicables.
b) Rebre el subministrament d'aigua amb les condicions higienicosanitàries i la pressió determinades en el contracte, en aquest
Reglament o en la resta de normes aplicables.
c) Subscriure un contracte de subministrament sotmès a les determinacions d'aquest Reglament i de la legislació vigent.
d) Obtenir del gestor del servei, en el termini de deu dies hàbils,
qualsevol informació sobre lectures, facturacions, comptadors, tarifes
i altres aspectes relacionats amb el subministrament que tingui
contractat, corresponents, com a màxim, als dos anys anteriors a la
data de presentació de la sol·licitud d'informació.
e) Formular davant el gestor del servei reclamacions contra ell o
els seus empleats per qualsevol anomalia produïda en el servei.
f) Recórrer davant l'Ajuntament contra les actuacions i resolucions
del gestor del servei sotmeses al present Reglament i al dret administratiu. A aquests efectes, l'abonat ha de formular per escrit la reclamació corresponent davant el gestor del servei, el qual li ha d'acusar
rebut. Transcorregut el termini d'un mes sense que el gestor del servei
hagi resolt la reclamació, s'entendrà aquesta desestimada. Contra la
desestimació expressa o presumpta de la reclamació per part del
gestor del servei, l'abonat pot interposar recurs ordinari davant l'ajuntament en el termini d'un mes, la resolució del qual correspon a l'alcalde.
g) Abonar els consums d'acord amb les tarifes vigents legalment
aprovades i en els termes convinguts amb el gestor del servei.
h) Obtenir informació de l'Ajuntament sobre la prestació del servei
i la seva regulació.
i) La resta de drets que preveuen aquest Reglament i les normes
d'aplicació restants.
CAPÍTOL 2. OBLIGACIONS DELS ABONATS
Article 89
L'abonat té les obligacions següents:
a) Pagar puntualment l'import del servei per l'aigua consumida,
d'acord amb el contracte i les tarifes vigents, així com les regularitzacions derivades d'equivocació, frau o avaria imputable a l'abonat.
b) Utilitzar l'aigua subministrada per als usos pactats al contracte
i d'acord amb el diàmetre del comptador contractat.
c) Permetre al personal del gestor del servei que s'acrediti
adequadament com a tal l'entrada a l'habitatge, local o immoble que
rep el subministrament, en hores normals d'accés, per tal de revisar o
comprovar les instal·lacions, efectuar reparacions o realitzar lectures
de comptadors.
d) Complir les condicions i obligacions establertes en el contracte
de subministrament, en aquest Reglament i en la normativa aplicable.
e) Comunicar al gestor del servei qualsevol modificació de la
seva instal·lació interior que pugui alterar sensiblement el consum.
f) Respectar els precintes col·locats pel gestor del servei o
l'Ajuntament.
g) Comunicar immediatament al gestor del servei tots els fets que
es puguin haver produït a conseqüència d'una avaria a la xarxa
general de distribució.
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h) Assegurar el manteniment i la conservació de la mateixa
escomesa, contractant amb un instal·lador autoritzat la correcció de
les fuites i altres anomalies que es puguin produir. A aquest efecte, el
gestor del servei ha de comunicar a l'abonat la detecció de qualsevol
fuita de responsabilitat d'aquest de la qual tingui notícia.
i) Substituir el comptador per un altre de diàmetre adequat, quan
el consum real no es correspongui amb el contractat i no guardi la
deguda relació amb el que correspon al rendiment normal del comptador.
j) Instal·lar, mitjançant un instal·lador autoritzat, el comptador, així
com una clau de sortida darrera d'aquest, la qual pot ser maniobrada
lliurement per prevenir qualsevol eventualitat en la instal·lació interior.
k) Col·locar el comptador dins un armari d'obra amb clau
universal, de les mides determinades per la Normativa Bàsica, així
com modificar les dimensions de l'armari esmentat quan sigui
necessari per canvi del comptador.
l) Les altres que estableixin el contracte de subministrament, el
present Reglament i les restants normes d'aplicació.
CAPÍTOL 3. PROHIBICIONS ESPECÍFIQUES
Article 90
Queda prohibit a l'abonat:
a) Establir o autoritzar derivaments en la seva instal·lació per
subministrar aigua a altres locals o habitatges no consignats al
contracte.
b) Revendre l'aigua, fins i tot als propietaris, llogaters o altres
ocupants.
c) Remunerar per qualsevol concepte els empleats del gestor del
servei.
TÍTOL X
DRETS I OBLIGACIONS DEL GESTOR DEL SERVEI
CAPÍTOL 1. DRETS DEL GESTOR DEL SERVEI
Article 91
El gestor del servei gaudirà dels drets següents:
a) Prestar el servei d'acord amb aquest Reglament i, si és el cas,
de conformitat amb el contracte de gestió de serveis públics que hagi
subscrit amb la corporació.
b) Cobrar la fiança i els preus o les tarifes per l'aigua consumida
i altres serveis, degudament aprovats o autoritzats per l'Ajuntament i
per les altres administracions competents, si escau.
c) Inspeccionar i revisar les instal·lacions generals interiors dels
abonats.
d) Suspendre el subministrament en els termes i amb les condicions que es desprenen del títol XI i altres preceptes d'aquest
Reglament.
e) Resoldre unilateralment els contractes de subministrament en els
termes i les condicions que es desprenen de l'article 76.
f) Requerir l'abonat per a la substitució del comptador amb mal
funcionament i per al canvi de comptador quan sigui procedent
segons aquest Reglament.
g) La resta de drets que preveuen aquest Reglament i la resta de
normes i disposicions aplicables.
CAPÍTOL 2. OBLIGACIONS DEL GESTOR DEL SERVEI
Article 92
El gestor del servei té les obligacions següents:
a) Prestar el servei de subministrament d'acord amb les determinacions d'aquest Reglament i, si és el cas, del contracte de gestió del
servei que hagi subscrit amb l'Ajuntament.
b) Executar, conservar i explotar les instal·lacions de la xarxa de
distribució per tal de poder efectuar els subministraments contractats
en les condicions establertes.
c) Conservar i, si escau, millorar la qualitat de l'aigua, així com
mantenir ne les condicions higihènico-sanitàries.
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d) Mantenir la pressió de subministrament necessària per abastar
tota la població del municipi, fins a l'alçada que permetin les determinacions urbanístiques en les diferents àrees de la població i especialment la xarxa existent, donant compliment, alhora, a les determinacions d'aquest Reglament respecte a la pressió i capacitat mínima
dels hidrants i les boques d'incendi. Això no obstant, els edificis
singulars poden tenir un tractament especial.
e) Mantenir permanentment el subministrament d'aigua en les
condicions indicades, llevat de força major. S'entén que constitueix
força major la manca de disponibilitat d'aigua en la captació per
motius no imputables al gestor del servei. En cap cas tindrà la consideració de força major qualsevol causa que derivi de la inadequació
de les instal·lacions del servei a les seves finalitats o que procedeixi
del mateix funcionament o de l'actuació del gestor del servei.
No obstant aquesta obligació, el gestor del servei pot suspendre
temporalment el subministrament a una part de la xarxa quan sigui
necessari per efectuar millores o el manteniment preventiu de les
instal·lacions, amb l'autorització prèvia de l'ajuntament, que podrà
denegar la discrecionalment. Un cop obtinguda l'autorització municipal, el gestor del servei ha de comunicar ho als abonats afectats
amb una antelació mínima de quaranta vuit hores al moment de la
suspensió, llevat de supòsits d'urgència.
Així mateix, el gestor del servei, amb l'autorització expressa de
l'Ajuntament per raons d'escassetat d'aigua, pot reduir i fins i tot
suspendre el subministrament en els termes i les condicions que
assenyala l'article 70, apartats 3 i 4.
f) Col·laborar amb l'abonat en la solució dels problemes que
pugui plantejar el subministrament.
g) Facturar els consums i altres serveis d'acord amb les determinacions d'aquest Reglament.
h) Recaptar els tributs incorporats a la factura de l'aigua potable
i lliurar el seu producte a les administracions competents, d'acord amb
les previsions legals i reglamentàries aplicables.
i) Portar adequadament els registres obligatoris establerts per la
normativa tecnicosanitària.
j) Afavorir l'estalvi d'aigua, establint els mitjans necessaris per
minimitzar ne les pèrdues reals en les conduccions.
k) En general, donar compliment a totes les obligacions que estableixen aquest Reglament i les disposicions que el despleguin o
complementin.
TÍTOL XI
SUSPENSIÓ INDIVIDUAL DEL SUBMINISTRAMENT
CAPÍTOL 1. CAUSES DE SUSPENSIÓ DEL SERVEI
Article 93
El gestor del servei pot suspendre el subministrament d'aigua als
abonats o usuaris en els supòsits següents:
a) Si els abonats o usuaris no han satisfet l'import de la facturació
del servei, sempre que el deute acumulat comprengui, almenys, el
consum de dos períodes de facturació; tanmateix, la suspensió individual no es practicarà en aquest supòsit quan es donin les
circumstàncies que preveu l'article 94.
b) Per manca de pagament de les quantitats resultants de liquidacions fermes, en via administrativa, amb motiu de frau en els
consums o en cas provat de reincidència en aquest sentit.
c) En tots els supòsits en què l'abonat hagi fet ús de l'aigua subministrada en forma o per a usos diferents als contractats.
d) Quan l'abonat estableixi o permeti establir derivacions, en la
seva instal·lació, per al subministrament d'aigua a altres locals, habitatges o immobles diferents als vinculats al subministrament
contractat.
e) Quan l'abonat no permeti l'entrada en el local vinculat al
subministrament contractat, en hores hàbils o de relació normal amb
l'exterior, al personal destacat pel gestor del servei per tal de revisar
les instal·lacions; en aquest cas és necessari que s'hagi fet constar la
negativa davant testimonis o en presència d'algun agent de l'autoritat.
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f) Per negligència de l'abonat pel que fa a la instal·lació d'instruments correctors que produeixin pertorbacions en la xarxa de subministrament, un cop transcorregut el termini fixat pel gestor del servei
per tal de corregir les.
g) Quan l'abonat o usuari infringeixi qualsevol altre deure
contractual, incloses les condicions generals a què fa referència l'article 3.6, o no s'atingui a les condicions establertes a la pòlissa
d'abonament que hagi subscrit.
CAPÍTOL 2. PROCEDIMENT DE SUSPENSIÓ DEL SERVEI
Article 94
En tots els supòsits, el procediment de suspensió del subministrament d'aigua serà el següent:
1. El gestor del servei actuarà, a tots els efectes, com a agent
delegat de l'administració municipal; en conseqüència, en tots els
actes de comunicació que vagin adreçats als abonats, el gestor del
servei farà constar aquesta circumstància i, alhora, s'atindrà a la
normativa reguladora del règim jurídic bàsic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
2. El gestor del servei posarà els fets i les circumstàncies determinants de la suspensió en coneixement de l'Ajuntament. Alhora,
donarà trasllat a l'abonat d'aquests mateixos fets i circumstàncies.
La comunicació adreçada a l'abonat li serà tramesa al seu
domicili i al de l'abonament, si són diferents. Aquesta comunicació es
practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva
recepció.
3. La comunicació adreçada a l'abonat, a banda d'expressar els
fets determinants de la suspensió del subministrament, farà avinent la
possibilitat que tindrà aquell de presentar, davant el mateix gestor,
al·legacions, documents i justificants en defensa dels seus drets i interessos legítims, en un termini màxim de deu dies hàbils comptadors
des de l'endemà d'haver rebut la dita comunicació.
4. La comunicació esmentada al paràgraf anterior ha d'expressar,
alhora, l'adreça i l'horari de funcionament de les oficines del gestor
del servei, als efectes de presentació d'escrits i documents.
5. Un cop transcorregut el termini que esmenta l'apartat 3, que
serà comptador des de la darrera comunicació practicada, el gestor
del servei, a la vista de les al·legacions presentades, farà les comprovacions que consideri pertinents i formalitzarà, si escau, davant
l'Ajuntament, una proposta motivada de suspensió del subministrament, referida als abonats o usuaris que no hagin justificat degudament l'esmena o no concurrència d'alguna de les causes de
suspensió que preveu l'article 93.
6. La proposta de suspensió que es fonamenti en el que preveu
l'article 93, lletra a), no pot afectar els abonats o usuaris que, en virtut
d'un informe favorable i previ dels serveis socials municipals, hagin
acreditat manca o insuficiència greu de recursos econòmics. Aquest
informe dels serveis socials, el sol·licitarà d'ofici el gestor del servei
quan, de les al·legacions fetes per l'abonat, es pugui deduir que l'interessat es troba inclòs en alguna de les circumstàncies esmentades.
En aquest supòsit, el gestor rebrà, si escau, de l'Ajuntament, les
compensacions corresponents, sens perjudici del que puguin establir
el contracte de gestió de serveis subscrit amb la corporació municipal
o els acords adoptats per aquesta per tal de configurar els drets i les
obligacions del gestor esmentat.
7. La petició motivada de suspensió del servei, presentada
davant l'Ajuntament pel gestor del servei, anirà acompanyada d'una
declaració responsable, subscrita pel mateix gestor o per un representant o administrador seu amb poders suficients, fent avinent que
s'han observat fidelment totes les garanties procedimentals que es
desprenen d'aquest Reglament.
8. L'Ajuntament, amb la comprovació prèvia dels fets, si escau,
dictarà la Resolució que consideri procedent.
9. L'autorització municipal per a la suspensió del subministrament
domiciliari d'aigua potable es considerarà atorgada per silenci,
sense necessitat de certificat d'actes presumptes, si durant els trenta
dies hàbils subsegüents a la data de presentació de la petició no es
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notifica al gestor del servei la resolució expressa de la seva sol·licitud
d'interrupció dels subministraments.
10. Un cop obtinguda l'autorització municipal de suspensió del
subministrament, el gestor del servei ho notificarà als abonats o
usuaris afectats. Aquesta notificació s'adreçarà al domicili de l'abonat
o usuari i al de l'abonament, si és el cas, a través de qualsevol mitjà
que permeti tenir constància de la seva recepció. La notificació de la
interrupció o suspensió del subministrament ha d'incloure, almenys, les
dades següents:
a) Nom i adreça de l'abonat o usuari i nom i adreça de
l'abonament.
b) Data i hora aproximada en què es produirà la suspensió
del subministrament, la qual no es podrà executar abans
del transcurs de set dies hàbils comptadors des de
l'endemà d'haver estat practicada la notificació. A
aquests efectes, també es consideraran inhàbils els dies
en què l'article 95 prohibeix portar a terme suspensions
individuals del subministrament.
c) Detall de la raó o motiu originador de la suspensió del
servei.
d) Nom, adreça, telèfon i horari de les oficines del gestor
del servei en què poden esmenar se les causes que
originen la suspensió del servei.
e) Data de l'autorització municipal de suspensió del subministrament. Si aquesta ha estat atorgada per silenci, la
data serà la del dia hàbil immediatament posterior al
termini que preveu l'apartat 9 anterior.
f) Règim de recursos que pot ser objecte la suspensió del
servei, en via administrativa, si és el cas, i en via contenciosa administrativa, sens perjudici de les accions i els
recursos que els abonats considerin procedents.
g) Advertiment que la interposició d'accions o recursos
contra la suspensió del subministrament no portarà
aparellada, per ella mateixa, la paralització de la
suspensió esmentada.
CAPÍTOL 3. TEMPS HÀBIL PER SUSPENDRE EL SERVEI
Article 95
La suspensió individual del subministrament d'aigua no pot
realitzar se en dia festiu o en dies que, per qualsevol motiu, no hi hagi
servei complet, administratiu o tècnic, d'atenció al públic, a efectes
de la tramitació del restabliment del subministrament d'aigua. Tampoc
pot dur se a terme la suspensió durant la vigília de qualsevol dels dies
esmentats a l'incís precedent.
CAPÍTOL 4. RESTABLIMENT DEL SERVEI
Article 96
El restabliment del servei es realitzarà, si és possible, el mateix
dia o, altrament, l'endemà hàbil d'haver estat corregides les causes
originadores de la interrupció del subministrament.
Article 97
Les despeses que origini la suspensió aniran a càrrec del gestor
del servei, i les de reconnexió del subministrament en cas d'interrupció justificada aniran a càrrec de l'abonat. La quantitat que ha
de satisfer aquest, serà els drets d'escomesa vigents per un cabal
igual al contractat. En cap cas no es podran percebre aquests drets
si no s'ha executat de forma efectiva el tall de l'aigua.
CAPÍTOL 5. COMPATIBILITAT DE PROCEDIMENTS
Article 98
Les mesures que preveu aquest títol són compatibles amb el
cobrament de les factures o deutes pendents dels abonats a través del
procediment administratiu de constrenyiment.
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CAPÍTOL 6. CONSEQÜÈNCIES RESOLUTÒRIES VINCULADES
A LA SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Article 99
Si durant els tres mesos subsegüents a la suspensió individual del
subministrament d'aigua, l'abonat o usuari no ha pagat els deutes
pendents, o no ha remogut o corregit qualsevol altra de les
circumstàncies que van donar lloc a la suspensió, es donarà per
resolta la seva pòlissa d'abonament, de conformitat amb el que
disposa l'article 75.
TÍTOL XII RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL 1. OBJECTE I ABAST DEL RÈGIM SANCIONADOR
Article 100
Aquest títol té per objecte la regulació del règim sancionador de
les infraccions administratives comeses pels abonats o usuaris del
servei municipal d'aigües, i per totes aquelles persones les accions o
omissions de les quals afectin o incideixin en el servei o en les seves
instal·lacions, sempre que aquests conductes puguin encabir se en els
il·lícits que preveu aquest Reglament. Tanmateix, el present règim
sancionador només regirà si manca normativa especial o sectorial
aplicable, o si aquesta última és insuficient.
CAPÍTOL 2. INFRACCIONS ADMINISTRATIVES
Article 101
1. Constitueixen infracció administrativa les vulneracions del
present Reglament previstes a l'article 102, fins i tot quan les
conductes expressades a cada tipus obeeixin a la mera negligència.
2. Totes les infraccions que recull aquest Reglament tenen el tractament de lleus als efectes del que disposa l'article 132 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 102
Constitueixen infracció administrativa del present Reglament les
conductes següents:
a) Provocar o donar lloc a retorns d'aigua cap a la xarxa pública
de distribució, posant en perill el manteniment de les seves condicions
de potabilitat.
b) Realitzar qualsevol acció que generi contaminació de qualsevol tipus a la xarxa de distribució.
c) Causar danys, mitjançant frau o negligència, als béns de
domini públic afectes al servei municipal d'aigües o realitzar actes
d'ocupació d'aquests béns en idèntiques circumstàncies; i això, sens
perjudici de l'obligació de reparar els danys i perjudicis i de restituir
el que hagi estat sostret.
d) Abusar del subministrament contractat, consumint injustificadament cabals desproporcionats en relació amb el que sigui habitual
d'acord amb la pòlissa vigent.
e) Destinar l'aigua subministrada a usos diferents d'aquells per als
quals es va contractar el subministrament.
f) Impedir l'entrada del personal del gestor del servei quan aquest
personal hagi comparegut, dins l'horari hàbil, amb la finalitat
d'efectuar tasques d'inspecció, de verificació o de reparació dels
comptadors i les instal·lacions.
g) Subministrar aigua a tercers, de forma habitual o en proporcions superiors a les pròpies d'una conducta de bon veïnatge, tant
amb caràcter onerós com gratuït.
h) Manipular sense causa justificada la clau de registre ubicada
a la via pública, independentment de si es troba precintada o no.
i) Manipular les instal·lacions amb l'objecte d'alterar el mesurament registrat pels comptadors, o defraudar o eludir la medició de
consums d'aigua, mitjançant la connexió directa i clandestina a la
xarxa pública o a les instal·lacions d'un tercer, o a través de qualsevol
altre procediment.

36

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 155

Dijous, 7 - 7 - 2005

j) Desatendre els requeriments de l'Ajuntament o del gestor del
servei per tal que es reparin o modifiquin les instal·lacions interiors
dins del termini indicat pel mateix requeriment.
k) Efectuar descàrregues no autoritzades d'aigua a la via pública,
procedents de la instal·lació interior general o particular.
l) No reparar les fuites detectades a les instal·lacions pròpies.
ll) Utilitzar aigües de les fonts públiques per a usos industrials,
comercials, agrícoles o per al rec d'horts o jardins.
m) Incomplir qualsevol altra obligació, deure o prohibició previst
de forma clara i precisa per aquest Reglament, llevat que la conducta
es pugui encabir en algun dels tipus anteriorment descrits.

3. Quan de la comissió d'una de les infraccions previstes en
aquest Reglament es derivi necessàriament la comissió d'una altra o
d'altres, s'imposarà únicament la sanció més elevada de totes les que
siguin susceptibles d'aplicació.
4. En cap cas no poden sancionar se fets que ho hagin estat
prèviament en l'àmbit penal o administratiu en aquells supòsits en què
s'apreciï identitat del subjecte, dels fets i dels fonaments de la sanció
imposada. Existirà identitat de fonaments quan siguin els mateixos els
interessos públics protegits pels règims sancionadors concurrents.

CAPÍTOL 3. SANCIONS I ALTRES RESPONSABILITATS

Article 105
1. Totes les infraccions previstes en aquest Reglament prescriuen
en el termini d'un any. Les sancions, sense distinció, prescriuen,
també, a l'any.
2. El còmput de la prescripció s'efectuarà de conformitat amb el
que disposa l'article 132, apartats 2 i 3, de la LPAC.

Article 103
1. Les infraccions anteriors seran corregides amb les sancions
següents:
a) Multa de fins a 150 euros, llevat que es tracti del supòsit
que preveu el paràgraf següent.
b) Quan la infracció comesa sigui la que preveu la lletra c)
de l'article 102, multa, l'import de la qual s'establirà entre
el valor i el doble del valor del perjudici causat o del que
s'ha usurpat, sens perjudici de ser obligat, l'infractor, a
reparar els danys i els perjudicis i a restituir el que hagi
sostret.
2. Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran compatibles amb l'exigència a l'infractor
de la reposició de la situació alterada per aquell al seu estat originari,
així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats, els
quals poden ser determinats o avaluats per la corporació; en aquest
cas, s'ha de comunicar a l'infractor per a la seva satisfacció dins el
termini que a l'efecte es determini; si no es fa així, quedarà expedita
la via judicial corresponent, llevat que els danys i perjudicis s'hagin
produït en béns municipals d'ús o servei públic, cas en el qual
aquestes responsabilitats es podran exigir per via administrativa.
3. Quan el compliment de les obligacions previstes en aquest
Reglament o en les normes aplicables al servei correspongui a
diverses persones conjuntament, aquestes respondran de forma
solidària de les infraccions que, si s'escau, es puguin cometre i de les
sancions que es puguin imposar.
Són responsables subsidiaris o solidaris per l'incompliment de les
obligacions imposades en virtut de normes amb rang de llei que
comportin el deure de prevenir la infracció administrativa comesa per
altres, les persones físiques i jurídiques sobre les quals recaigui aquest
deure, quan així ho determinin les lleis reguladores dels diferents
règims sancionadors que puguin ser d'aplicació a les matèries que
són objecte del present Reglament.
CAPÍTOL 4. GRADUACIÓ DE SANCIONS I RÈGIM
DE CONCURRÈNCIA
Article 104
1. A l'hora de determinar la multa corresponent, la corporació
garantirà l'adequació deguda entre la gravetat del fet constitutiu de
la infracció i la sanció aplicada; es consideraran especialment els
criteris següents:
a) L'existència d'intencionalitat o reiteració, així com el grau
de participació en els fets de l'infractor i el benefici
obtingut per aquest amb motiu de l'il·lícit administratiu.
b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat
del dany derivat de la infracció, a l'alteració social
causada i al grau d'afectació que la dita infracció hagi
tingut en la salut i seguretat de les persones.
c) La reincidència, per comissió, en el termini d'un any, de més
d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi
estat declarat per resolució ferma en via administrativa.
2. Quan els fets constitutius de la infracció hagin causat un grau
d'afectació significatiu a la salut i seguretat de les persones, la sanció
que correspongui s'aplicarà en el seu grau màxim.

CAPÍTOL 5. PRESCRIPCIÓ D'INFRACCIONS I SANCIONS

CAPÍTOL 6. COMPATIBILITAT DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS I NO SANCIONADORS
Article 106
1. No tindran caràcter sancionador les suspensions del subministrament que autoritzi l'Ajuntament, ni els acords de resolució unilateral
de pòlisses d'abonament adoptats d'acord amb el que disposa el
present Reglament. La imposició de sancions serà compatible amb
l'adopció simultània de qualsevol d'aquestes mesures.
2. Tampoc no tindran caràcter sancionador els acords, les resolucions i les mesures en general que adopti l'Ajuntament amb la finalitat que els tercers responsables rescabalin la corporació dels danys
i perjudicis causats al servei, restitueixin els béns sostrets o restableixin
la situació física alterada. Tanmateix, totes aquestes responsabilitats
se substanciaran i executaran per la via administrativa, inclosa la de
constrenyiment.
CAPÍTOL 7. PROCEDIMENT SANCIONADOR
I MESURES CAUTELARS
Article 107
1. Els expedients sancionadors es tramitaran de conformitat amb
aquest Reglament i en virtut del procediment sancionador que estableixi l'Ajuntament. En defecte d'aquest procediment propi, seran
d'aplicació els procediments sancionadors de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i, subsidiàriament, de l'Administració de
l'Estat. En qualsevol cas, seran d'aplicació supletòria les previsions del
títol VI de la LPAC, tot garantint se, alhora, l'observança, quan sigui
el cas, dels principis constitucionals i de les regles aplicables a qualsevol manifestació de la potestat sancionadora de l'administració
incorporades al capítol II del títol IX de la mateixa Llei, i al capítol 6
del títol 2 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats
locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13
de juny.
2. Això no obstant, quan sigui d'aplicació prevalent el règim d'infraccions i sancions que preveu la legislació sectorial, hi seran d'aplicació les regles següents:
- Caldrà observar el procediment sancionador previst a la
norma sectorial si aquesta així ho disposa amb caràcter
imperatiu.
- Si no es dóna la circumstància prevista al paràgraf anterior,
serà d'aplicació el que disposa l'apartat 1.
3. L'òrgan competent per tal de disposar la incoació dels expedients sancionadors podrà adoptar, de forma motivada, mesures
cautelars de caràcter provisional que assegurin l'eficàcia de la resolució final que pugui recaure. En l'adopció d'aquestes mesures es
tindran presents les pautes següents:
a) L'existència d'elements de judici suficients que justifiquin la
conveniència d'adoptar mesures provisionals.
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b) La idoneïtat i proporcionalitat de les mesures provisionals
adoptades pel que fa als fets i les circumstàncies determinants de l'expedient sancionador.
c) L'adopció, d'entre totes les mesures idònies possibles,
d'aquella que sigui menys restrictiva de la llibertat o
patrimoni dels afectats.
d) L'omissió de mesures provisionals que puguin causar perjudicis de reparació impossible o difícil, així com d'aquelles
altres que portin aparellada la violació de drets emparats
per les lleis.
4. Es poden adoptar, entre d'altres, mesures cautelars tals com la
suspensió del subministrament i el precintatge de les escomeses, amb
la finalitat de paralitzar els efectes de la infracció.
5. Llevat de supòsits d'urgència qualificada, o quan no sigui
incompatible amb la naturalesa o finalitat de les mesures cautelars de
caràcter provisional que s'hagin d'adoptar, aquestes s'imposaran
amb l'audiència prèvia dels interessats si això no és susceptible de
frustrar la finalitat de les dites mesures. Seran executades de conformitat amb el que disposa el capítol V del títol VI de la LPAC.
Article 108
1. L'alcalde és l'òrgan competent per incoar els procediments
sancionadors, adoptar mesures provisionals i imposar les sancions
corresponents.
2. La instrucció de l'expedient que no pot recaure en l'alcalde ni
en els qui n'assumeixin les competències per substitució, delegació o
desconcentració podrà correspondre a un funcionari municipal, a un
membre de la corporació, si escau, a funcionaris d'altres entitats
locals en tasques d'assistència i, excepcionalment, a funcionaris de la
Generalitat de Catalunya.
3. Actuarà com a secretari, quan s'escaigui, aquell que ho sigui
de la corporació, o qualsevol altre funcionari municipal degudament
capacitat a proposta, si és el cas, del titular de la Secretaria.
4. Si durant la substanciació de l'expedient sancionador
s'aprecia la possible qualificació dels fets com a constitutius d'un
delicte o falta d'estafa, apropiació indeguda o defraudació en el
subministrament, atès el que disposen els articles 255 i 623.4 del
Codi penal, o bé s'aprecia la possible comissió de qualsevol altre
delicte o falta, s'estarà al que preveu l'article 5 del Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment administratiu
sancionador aplicable pels òrgans de l'Administració de la
Generalitat (DOGC núm. 1827, de 29.11.1993).
DISPOSICIONS ADDICIONALS
1a. Normativa supletòria
En tot el que no prevegi aquest Reglament són d'aplicació
supletòria:
a) La legislació d'aigües.
b) Quan sigui compatible, la normativa sobre verificacions elèctriques.
c) La legislació civil.
2a. Modificació de la legislació europea, estatal i autonòmica.
Les referències o remissions que conté el present Reglament pel
que fa a normes europees, estatals o autonòmiques, es consideraran
substituïdes de forma automàtica per les noves disposicions que
resultin de la modificació de qualsevol de les dites normes.
3a. Qualificació del municipi com a comunitat d'usuaris
Atès el que disposa l'article 83 de la Llei 29/1985, de 2
d'agost, d'aigües, el municipi de Vinyols i els Arcs gaudirà de la
condició de comunitat d'usuaris i li serà d'aplicació la dita llei en tot
el que sigui compatible amb el règim jurídic municipal i el principi
d'autonomia local, sens perjudici que l'Ajuntament pugui pertànyer,
alhora, a qualsevol de les comunitats a què fa referència l'article 81
de la mateixa Llei.
4a. Règim del silenci administratiu
Als efectes del que disposa l'article 43 de la LPAC, les peticions
o sol·licituds que no tinguin assenyalat un règim de silenci específic i
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determinat en aquest Reglament o en una norma de rang superior, es
consideraran desestimades un cop transcorregut el termini legal o
reglamentari de resolució.
5a. L'accés al domicili dels abonats o usuaris
1. En els supòsits que preveu aquest Reglament en què s'al·ludeixi
a l'accés, per part del personal municipal o del personal del gestor
del servei, als domicilis dels abonats o usuaris, en horari diürn, es
considerarà com a període hàbil d'accés el comprès entre les 9 i les
18 hores de tots els dies feiners, llevat que l'usuari n'autoritzi un de
diferent.
2. L'horari previst a l'apartat anterior també serà d'aplicació quan
el Reglament es refereixi a l'horari hàbil per a l'accés d'altres
persones.
3. Sens perjudici del que disposen els apartats 1 i 2, en cas
d'emergència es considerarà com a hàbil qualsevol hora, independentment de si el dia és feiner o no ho és.
4. Quan l'execució forçosa dels actes administratius dictats en
l'àmbit del servei faci necessari l'accés a un domicili particular, caldrà
obtenir el consentiment de l'afectat o, si hi manca, l'autorització
judicial oportuna. Aquesta darrera es considerarà implícita en
aquelles resolucions judicials que hagin declarat, si s'escau, l'adequació a dret de l'acte que s'executa.
6a. Desconcentració de funcions en el gestor del servei
Les funcions administratives que el present Reglament atribueix al
gestor del servei, que són susceptibles de recurs ordinari, són exercides per aquest sigui quina sigui la naturalesa de la seva relació
amb l'Ajuntament
en règim de desconcentració envers les
competències de l'Alcaldia. En conseqüència, i als efectes esmentats,
el gestor dependrà jeràrquicament de la Presidència de la corporació.
7a. Ordres i circulars d'instruccions
L'alcalde, que dirigirà la policia del servei d'aigües, pot dictar, als
efectes esmentats, bans, ordres i circulars d'instruccions. Quan es
consideri convenient per raó dels destinataris o dels efectes que
puguin produir se, les ordres i circulars es publicaran en el tauler
d'anuncis de la casa consistorial, en el Butlletí Oficial de la Província
i en el butlletí informatiu municipal, si n'hi ha.
8a. Serveis mínims en cas de vaga
1. En relació amb el personal municipal que pugui estar adscrit
al servei d'aigües, serà l'alcalde l'òrgan competent per dictar el
Decret de serveis mínims.
2. Quan el servei el presti una entitat de dret privat, l'Ajuntament
podrà disposar la intervenció del servei en cas de vaga, si no són
respectats els serveis mínims establerts o no se n'estableix cap.
9a. Participació dels usuaris en la gestió del servei
1. Els usuaris participen en la gestió del servei a través de les
associacions de veïns i a través de les associacions sense ànim de
lucre que tinguin entre les seves finalitats defensar els interessos dels
consumidors i usuaris, sempre que les unes i les altres figurin inscrites
en el Registre municipal d'entitats.
2. Les associacions a què fa referència l'apartat anterior, inscrites
al Registre municipal d'entitats, gaudiran del dret a ser consultades
preceptivament en tots els procediments referits a l'abastament domiciliari d'aigua potable que tinguin per finalitat:
a) Aprovar disposicions normatives.
b) Aprovar expedients per tal de modificar la forma de gestió
del servei.
c) Aprovar o autoritzar modificacions tarifàries.
d) Aprovar expedients que tinguin per finalitat transferir o
delegar la gestió del servei a una altra administració
pública.
3. Les associacions que preveu l'apartat 1 també gaudiran, pel
que fa al servei d'aigües, dels drets i les prerrogatives que la legis-
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lació de règim local reconeix, amb caràcter general, en favor de les
entitats esmentades a l'article 236.3 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat mitjançant
el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. A més, podran
interposar les reclamacions, les accions i els recursos de tot tipus que
considerin procedents pel que fa als actes i les disposicions municipals susceptibles d'afectar els seus drets o interessos legítims.
4. L'Ajuntament pot instrumentar altres formes o procediments de
participació, diferents dels que preveu aquesta disposició.
10a. Fiançament del subministrament
1. Els abonats al servei han de dipositar la fiança que preveu l'article 77.1.b), l'import de la qual serà la xifra resultant de sumar
l'import de les quotes de connexió i de servei, referida aquesta última
als metres cúbics corresponents a trenta hores de funcionament del
comptador a la seva capacitat normal. En tot cas, l'import de la
fiança no podrà ser inferior a 150 euros.
2. L'import previst a l'apartat anterior pot ser actualitzat
anualment, mitjançant un decret de l'Alcaldia, en proporció a la
variació que hagi experimentat l'índex de preus al consum. Qualsevol
modificació superior ha de ser aprovada pel Ple.
3. L'actualització o modificació de l'import dels dipòsits efectuats
en concepte de fiança es farà efectiva mitjançant un rebut complementari de la facturació ordinària, el qual quedarà sotmès a les
mateixes condicions de pagament.
11a. Model de contracte de subministrament o pòlissa d'abonament
1. L'aprovació o modificació del model de contracte qualificat
indistintament de pòlissa d'abonament o contracte de subministrament
correspon a l'Alcaldia. Els contractes que el gestor del servei formalitzi amb els usuaris han de contenir una referència a la dita aprovació.
2. Es fa avinent el dret dels usuaris a obtenir en qualsevol
moment, del gestor del servei o del mateix Ajuntament, un exemplar
de la Reglamentació vigent del servei d'aigües i de les condicions
generals de prestació d'aquest servei.
12a. Actuació del gestor del servei com a instal·lador autoritzat
El gestor del servei pot actuar com a instal·lador, a requeriment
voluntari dels abonats, emprant personal propi o aliè, degudament
autoritzat pel Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat. L'acceptació d'aquest servei per part de la Corporació,
resta condicionada a la disponibilitat de personal qualificat per
aquests tipus d'activitats.
13a. Subministrament en situacions d'emergència
1. En cas de restriccions amb motiu de sequeres, catàstrofes o
accidents greus que afectin les instal·lacions de captació, tractament
o distribució d'aigua, el gestor del servei adoptarà les mesures pertinents i adequades pel que fa a l'ús de l'aigua potable, informant,
alhora, a l'Ajuntament dels motius o les causes de l'actuació, de les
mesures adoptades o que s'han d'adoptar i de la durada prevista
d'aquestes. I tot això, sens perjudici de les mesures que siguin procedents en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció
civil, si és el cas.
2. L'Ajuntament realitzarà un inventari de totes les captacions
d'aigua, públiques i privades, que hi ha en el terme municipal, tant si
es tracta de pous, mines o fonts, com si es tracta de qualsevol altre
tipus de captació. Si es dóna algun dels supòsits a què fa referència
l'article 53.1.m) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, l'Alcaldia podrà intervenir totes aquestes captacions amb
la comprovació prèvia de la potabilitat de les aigües per tal que el
gestor del servei pugui garantir el subministrament d'aigua al conjunt
de la població, mentre no hagi estat superada la situació d'anormalitat.
3. Les mesures d'intervenció que preveu l'apartat anterior s'adoptaran amb l'audiència prèvia dels afectats, si ho permet la situació, i
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donaran lloc, si escau, al rescabalament dels danys i perjudicis
ocasionats.
14a. Aigües ornamentals i lúdiques i fonts públiques
1. Són aigües ornamentals totes les que es troben dins el terme
municipal de Vinyols i els Arcs amb una funció decorativa.
2. Són fonts públiques totes les que es troben dins el terme municipal, en espais oberts de titularitat municipal, amb la finalitat que tots
els veïns les puguin utilitzar gratuïtament per a l'ús domèstic particular.
Pel que fa a les aigües procedents de les dites fonts, queda prohibit
qualsevol altre ús.
3. Es consideren lúdiques totes les aigües que es destinen a activitats de lleure.
4. El gestor del servei ha de garantir la potabilitat de l'aigua de
les fonts públiques.
5. Queda prohibit ocasionar desperfectes en les fonts públiques,
així com embrutar i obstruir ne les canonades.
6. Les boques de sortida de l'aigua de les fonts públiques han de
disposar de mesures protectores amb la finalitat d'evitar el flux en
contracorrent en cas de connexió de mànegues o altres instal·lacions
anàlogues. El gestor del servei ha de realitzar, d'acord amb la
normativa vigent, anàlisis periòdiques de l'estat de les fonts públiques
i de la qualitat sanitària de l'aigua que subministrin. Llevat que s'hagi
disposat altrament, el gestor del servei realitzarà totes aquestes actuacions a càrrec seu.
7. El subministrament d'aigua per a finalitats lúdiques queda
sotmès a les limitacions que preveu aquest Reglament; en qualsevol
cas, el sol·licitant d'un subministrament d'aquesta naturalesa ha de
justificar, prèviament a la formalització de la pòlissa d'abonament,
que disposa de les instal·lacions adequades i d'un sistema de depuració que permeti la reutilització de les aigües usades, susceptibles
de ser aprofitades pel mateix abonat. En qualsevol cas, per tal de
poder reutilitzar les aigües depurades, l'interessat haurà d'estar, si
escau, al que disposa l'article 101 de la Llei 29/1985, d'1
d'agost, d'aigües.
15a. La instal·lació del servei d'aigües a polígons o unitats d'actuació de caràcter urbanístic
Sens perjudici de les obligacions generals del gestor del servei,
el règim d'instal·lació del servei d'aigües en polígons o unitats d'actuació de caràcter urbanístic, la recepció d'aquest per part del
municipi, així com el règim de finançament de les despeses d'establiment d'aquest mateix servei, seran determinats pel que pugui
disposar la legislació vigent en relació amb cadascun dels sistemes
d'actuació previstos per la normativa urbanística.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
ÚNICA. Model de pòlissa d'abonament
1. Fins que l'Alcaldia no hagi fet ús de la potestat que li confereix
la disposició addicional 11a, el contracte de subministrament o
pòlissa d'abonament ha de respondre al model següent:
"AJUNTAMENT DE VINYOLS I ELS ARCS
Servei Municipal d'Abastament Domiciliari d'Aigua Potable
Pòlissa núm.______________
PÒLISSA DE SUBMINISTRAMENT
Entre els signataris d'aquest document; d'una part el senyor / la
senyora ______________, veí/veïna de ______________, domiciliat/da a carrer/plaça ______________, núm. ______, pis ______,
porta ______, telèfon ______________, amb document nacional
d'identitat núm. ______________ (o passaport de ______________,
amb núm. ______________), que actua en nom ______________
(propi; o en representació que acredita de ______________, amb
domicili a ______________), que als efectes del present contracte
rebrà la denominació "d'abonat"; i, de l'altra part, l'alcalde de
l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs, gestor del servei, que d'ara en
endavant rebrà la denominació de "gestor del servei" o "subministrador", indistintament,
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S'HAN CONVINGUT ELS PACTES SEGÜENTS:
1. El gestor del servei es compromet davant l'abonat a subministrar li aigua potable, amb destinació a l'immoble/solar les dades
del qual són les que tot seguit es fan avinents: finca situada al
carrer/plaça ____________________, núm. ______________, pis
______________, porta ______________, d'aquest municipi,
propietat de ________________ , respecte a la qual l'abonat té la
condició de ______________ (propietari, usufructuari, etc.).
2. El subministrament contractat alimentarà una instal·lació de les
característiques següents: ________________________
3. El present contracte se subscriu amb caràcter indefinit.
4. L'inici del subministrament es produirà en el termini màxim de
3 dies hàbils a partir de la signatura d'aquest contracte i sempre que
s'hagin satisfet els drets corresponents.
5. D'acord amb l'article 83 del Reglament del servei, l'abonat
pagarà les facturacions de la forma prevista en el mateix, mitjançant
domiciliació bancària amb les següents dades:
Entitats _____________________
Oficina ____________________
Dígit ______________________
Núm. compte corrent ________________________
6. L'abonat es compromet a pagar el consum meritat, així com la
resta de conceptes exaccionables, de conformitat amb el que estableix el reglament del servei, i d'acord amb les tarifes vigents a cada
moment.
7. El subministrament es farà mitjançant comptador de ______
mm.
8. L'abonat es compromet a preveure, a càrrec seu, les
instal·lacions necessàries, dins la finca subministrada, per tal de
poder fer front a les contingències de disminució de pressió de la
xarxa de distribució, quan aquestes es produeixin per causes no imputables al titular gestor del servei.
9. El present contracte es pot resoldre unilateralment per causes
justificades per qualsevol de les parts, en els termes i les condicions
assenyalades al Reglament del servei.
10. El subministrament contractat pot ser suspès unilateralment
amb l'autorització de l'Ajuntament, per manca de pagament de la
facturació girada amb motiu dels consums efectuats, o per qualsevol
altra causa prevista al Reglament del servei, en els termes i les condicions que preveu el mateix Reglament.
11. En tot el que no preveu aquest contracte, seran d'aplicació
les condicions reglamentàries i generals que preveu el Reglament del
servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable.
A ______________, a______________(data)______________
Pel gestor del servei
L'abonat
(Segell del gestor del servei)
Signat: ________________
Signat: _______________
DNI núm. ______________
DNI núm. _____________”
2. Amb les adaptacions que siguin pertinents, els documents de
formalització de subministraments provisionals o a precari s'han
d'ajustar al model anterior en tot el que no resulti incompatible amb
la naturalesa de l'operació.
DISPOSICIÓ FINAL
1. El present Reglament entrarà en vigor en el termini que preveu
l'article 70 amb relació al 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, a partir de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Vinyols i els Arcs, 20 de juny de 2005. --- L’alcalde, Josep M.
Vidal Mas.
2005/7297 – ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE LA CANONJA

Edicte
Rendit el compte general del pressupost i d'administració del
patrimoni, corresponent a l'exercici de 2004, el qual ha estat

informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes
d'aquesta entitat, i emès el dictàmen sobre els mateixos, queda
exposat al públic a la Secretaria de la corporació, per espai de
quinze dies, a l'objecte de que durant aquest termini i vuit dies més,
puguin els interessats presentar per escrit les reclamacions, objeccions
i observacions que creguin addients, de conformitat al que estableix
l'article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s'aprova el text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals.
La Canonja, 20 de juny de 2005. --- L’alcalde, Roc Muñoz
Martínez.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS SOCIAL
2005/7342 – JUZGADO DE LO SOCIAL DE REUS

Edicto
En méritos de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social de Reus en ejecutoria n.º 32/2005, seguida a
instancias de Isabel Domingo Rodríguez, contra Encoframientos
2004 SL y Pedro Jiménez Morales, por el presente se notifica a la
entidad ejecutada en atención a su domicilio desconocido el auto
por el que se declara a la ejecutada en situación de insolvencia provisional dictado en el día de la fecha, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
“Parte dispositiva. --- Procede declarar al ejecutado Encoframientos
2004 SL y Pedro Jiménez Morales en situación de insolvencia legal
total por importe de 4.494,97 euros. Insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, y procédase al archivo de las
actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado.
Una vez firme, líbrese y entréguese certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Así por este mi auto, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación en forma a la parte ejecutada
expido el presente que firmo, en Reus, a 28 de junio de 2005. --- La
secretaria judicial (ilegible).
2005/7344 – JUZGADO DE LO SOCIAL DE REUS

Edicto
En méritos de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social de Reus en ejecutoria n.º 37/2005, seguida a
instancias de Antonia Cañete Elena, contra Cris-Fran 97 SL (Club
Tamoure), Fuentes Correia SL, Correias 2002 SL, Miami Siglo XXI SL,
Punto Exacto SL, María Cristina Correia, Cristina Aparecida Correia y
Flaudemir Correia, por el presente se notifica a la entidad ejecutada
en atención a su domicilio desconocido el auto de fecha 2 de junio
de 2005, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Acuerdo dirigir la ejecución dimanante de los presentes autos,
indistintamente y con carácter solidario, además de contra Cris Fran
97 SL, contra Fuentes Correia SL, Correias 2002 SL, Miami Siglo XXI
SL, Punto Exacto SL, María Cristina Correia, Cristina Aparecida
Correia y Flaudemir Correia.
Se acuerda reembargar los bienes ya embargados en el procedimiento de ejecución n.º 45/2003 de este Juzgado propiedad de
María Cristina Correia consistentes en:
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- Mitad indivisa de la finca n.º 32375, inscrita en el folio 217,
tomo 875, libro 559 de Cambrils.
- Mitad indivisa de la finca n.º 32393-4, inscrita en el folio 40,
tomo 752, libro 471 de Cambrils, y
- Mitad indivisa de la finca n.º 11292-N inscrita en el folio 125,
tomo 874, libro 316 de Mont-roig.
Y a tal efecto, en los términos establecidos en los art. 246 y 256
LPL, líbrese por la secretaria judicial de este Juzgado (art. 281 LOPJ)
directamente de oficio, sin necesidad de obtener previamente la nota
de exención de impuestos o sujeción al impuesto correspondiente (art.
40 y 57 RDL 3050/88 de 30-XII resolución DGRN 21-XII-87) mandamiento por duplicado al Registro de la Propiedad n.º 3 de Reus a fin
de que practique el asiento que corresponda en relación a la traba
acordada sobre los bienes indicados, expídase certificación de
haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y, en su caso, de sus
cargas y gravámenes, advirtiéndoles de que deberá comunicar a este
Juzgado la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al
embargo anotado (artículo 253 LPL); haciéndose constar en el mandamiento los requisitos legales y debiéndose devolver un ejemplar debidamente cumplimentado”.
Y para que sirva de notificación en forma a la parte ejecutada
expido el presente que firmo, en Reus, a 28 de junio de 2005. --- La
secretaria judicial (ilegible).

2005/7194 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

Edicto
Se notifica a Cobre y Diseños Eléctricos SL, en ignorado
paradero, que en fecha 29-6-05, se ha dictado auto del tenor literal
siguiente:
“Con suspensión del plazo para dictar sentencia y como diligencias finales que por la Mutua Cyclops se aporte cálculo de la
base reguladora de la prestación por incapacidad permanente total
solicitada por Jordi Mayoral Calvo. Que por el INSS se aporte
apoderamiento en virtud del que al actor procedió a dar de alta a la
sociedad de la que es partícipe en el año 2000”.
Todo ello en demanda instada por Jordi Mayoral Calvo, por invalidez permanente a.t. con el número de orden 28/2004.
La copia de la resolución está a disposición de la parte en la
Secretaría de este organismo. Se advierte que las sucesivas notificaciones serán en estrados.
Tarragona, 29 de junio de 2005. --- El secretario judicial
(ilegible).

Tarragona, 29 de junio de 2005. --- El secretario judicial
(ilegible).

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
2005/7022 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N.º 1 DE TORTOSA

Edicto
D. Javier Garrido Ramos, secretario del Juzgado de Primera Instancia
n.º 1 de Tortosa, hago saber:
Que en este Juzgado y con el n.º 106/2005, se tramita procedimiento de ejecución hipotecaria 106/2005, a instancia de Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”, contra Florica-Dana
Todinca, en reclamación de cantidad, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a subasta pública y término de
veinte días, el bien que luego se dirá. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar en la sala de audiencia de este Juzgado, el día
22 de septiembre de 2005 a las 11 horas. Los edictos con las condiciones de la subasta y cuantos datos y circunstancias son relevantes
para la subasta se encuentran fijados en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en el Juzgado.
Bienes objeto de subasta y valor:
“Número tres. Vivienda en el primer piso con acceso por la calle
Murada de San Juan, de la casa sita en Tortosa, calle Santo Tomás
del Garrofé, n.º 13, teniendo su fachada principal y acceso por la
calle Murada de San Juan, n.º 7, de cuarenta y siete metros
cuadrados de superficie construida y treinta y nueve de útiles. Linda
por su frente, con dicha calle; por la derecha mirando a la vivienda
desde dicha calle, con escaleras y Julia Noguera; izquierda, con
Cinta Canes y calle Sant Tomás del Garrofé; fondo, Julia Noguera.
Tiene como anejo inseparable de propiedad privativa un cuarto
lavadero situado en el terrado de dos metros y catorce decímetros
cuadrados, siendo el segundo cuarto de los existentes a la derecha
mirando el terrado.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa n.º 1, tomo
3601, libro 862 de Tortosa, folio 14, finca número 41714-N,
inscripción 6.ª de hipoteca”.
Valor de la finca: 39.100 euros.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
Tortosa, 22 de junio de 2005. --- El secretario judicial (ilegible).

2005/7245 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

2005/7146 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N.º 2 VALLS

Edicto

Edicto

Por el presente se notifica a la empresa ejecutada L’Argilaguet SL
y José Collado Domingo, en ignorado paradero que, en el día 11
de abril de 2005, se ha dictado auto de ejecución declarando
incurso en apremio al deudor, por un importe principal de 2.320,18
euros, más la suma de 696,05 euros presuouestados provisionalmente para costas. Todo ello en demanda instada por M.ª Celia Ibias
Méndez, con el número de orden 194/21004.
La copia de la resolución está a disposición de la parte en la
Secretaría de este Juzgado. Las sucesivas notificaciones se harán en
estrados.

Por tenerlo así acordado S.S. en resolución del día de la fecha
dictada en autos de suspensión de pagos n.º 523/2002 seguidos
ante este Juzgado a instancia de Group Mach Textiles SL, por el
presente se cita a los acreedores de la referida entidad para que el
próximo día veintiuno de septiembre y su hora de las diez de la
mañana comparezcan ante este Juzgado para la celebración de la
referida junta, debiéndose aportar, caso de ser necesario, los documentos acreditativos de su personalidad o de los créditos que
ostenten frente a la suspensa.
Valls, 27 de junio de 2005. --- La secretaria (ilegible).

