Butlletí
Oficial
de la Província de Tarragona

eBOP
Dimarts, 26 de juliol de 2005
Número 171

SUMARI
ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS ..........................................................2
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Tarragona

ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ....................................................................................3
Serveis de Recursos Humans

AJUNTAMENTS
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

d’Albinyana ................................................................................................3
d’Alcanar ....................................................................................................3
d’Altafulla ..................................................................................................10
de Bràfim ..................................................................................................11
de Cambrils ..............................................................................................11
de Creixell ................................................................................................12
de Cunit ....................................................................................................12
de Deltebre ................................................................................................12
de Figuerola del Camp ................................................................................12
de Flix ......................................................................................................13
de Móra d’Ebre ..........................................................................................13
de la Nou de Gaià ....................................................................................13
de Paüls ....................................................................................................15
del Perelló..................................................................................................15
del Pla de Santa Maria ................................................................................16
de Puigpelat ..............................................................................................16
de Reus ....................................................................................................16
de la Riba..................................................................................................17
de Riudecols ..............................................................................................18
del Rourell..................................................................................................18
de la Selva del Camp..................................................................................18
de Torredembarra........................................................................................19
de Tortosa..................................................................................................19
de Valls ....................................................................................................21

CONSORCIS ..........................................................................................................21
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS SOCIAL
Reus ........................................................................................................................21

ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES
http://ebop.altanet.org
bop@altanet.org
Telèfon 977 296 621
Fax 977 296 646
Passeig Sant Antoni, 100
43071 Tarragona
Dipòsit legal: T. 610 - 1977

Gestió de Cementiris de Tarragona, SL ..........................................................................22
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona ......................................................................24

2

Dimarts, 26 - 7 - 2005

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 171

ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
2005/7936 – SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Dirección Provincial de Tarragona
RESOLUCIÓN SOBRE SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes sancionadores por una presunta situación irregular respecto a
la prestación por desempleo que viene percibiendo por no renovacion de la demanda de empleo en la forma y fecha que se determinan en el documento de renovación, contra los interesados que a
continuación se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
HECHOS
En su momento se le comunicó una propuesta de sanción por
dicho motivo, concediéndole el plazo de 15 días para que alegara
las razones pertinentes, según lo dispuesto en el número 4, del
artículo 37, del Reglamento General sobre los procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, a los que
son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Los motivos expresados en la propuesta son causa de pérdida
de la prestación por desempleo durante 1 MES según lo dispuesto
en el n.º 1, letra a), del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto.
2. El número 4 del artículo 48 de esta misma Ley autoriza al
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM) a dictar resolución
sobre esta materia.
Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos citados, y
demás de general aplicación, ha resuelto suspenderle la prestación
por desempleo que está siendo percibida por Ud. por el período de
1 MES .
Transcurrido el período de suspensión establecido, le será
reanudada de oficio la prestación, siempre que mantenga la
situación de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de
empleo, para lo cual deberá personarse en su Oficina de Empleo.
Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adoptado,
dispone de 30 días, contados desde la recepción de la presente
resolución, para interponer ante este Organismo, a través de su
Oficina de Empleo, la preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril.
Tarragona, 14 de julio de 2005 --- El director provincial, Elias
Marti Mendoza.
RELACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES SUSPENSIÓN
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR NO RENOVACIÓN DE LA
DEMANDA DE EMPLEO SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

N.Exp.
939
947

Año
2005
2005

Fecha Renovar
Demanda
22/03/05
23/03/05

Apellidos, Nombre
TRAORE ALIFA
MESA NUÑEZ ANA

952
998
1033
1046
1067
1114
1117
1139
1147
1150
1153
1161
1164
1173
1202
1207
1236
1249
1276
1309

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

23/03/05
31/03/05
04/04/05
05/04/05
05/04/05
11/04/05
11/04/05
12/04/05
12/04/05
12/04/05
12/04/05
13/04/05
13/04/05
13/04/05
15/04/05
15/04/05
19/04/05
21/04/05
09/03/05
06/05/05

ILL FERNANDEZ JUAN RAMON
PAMIES HERNANDEZ SILVIA
GHAROU MAHAMED
LAARABA MOHAMED
MORALES MOLERO JOSE
BOUAZZAOUI MOHAMED
MEZIANI MIMOUN
AVILA RAYAS-BAZAN JORGE DANIEL
MORAL BOLANCE ANTONIO
MARQUEZ HURTADO JOSE ANTONIO
ASSBAI RACHID
FAURE JEROME
ALMAGRO GUELL LAURA
MARTINEZ IMBULUZQUETA CRISTINA
DIEZ DURAN NAGORE
PAN SAAVEDRA TAMARA
SOARES FERREIRA FREDERICO MANUEL
MARTINEZ LOPEZ JOSE
DELGADILLO PENA ADELA HEYDY
TORTAJADA BOVE Mª GORETTI

2005/7937 – SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Dirección Provincial de Tarragona
RESOLUCIÓN SOBRE SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes sancionadores por una presunta situación irregular respecto a
la prestación por desempleo que viene percibiendo por no comparecer ante el Servicio Público de empleo, agencia de colocación o
entidad asociada de los servicios integrados de empleo en la forma
y fecha que se determinan en el requerimiento o citación, contra los
interesados que a continuación se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
HECHOS
En su momento se le comunicó una propuesta de sanción por
dicho motivo, concediéndole el plazo de 15 días para que alegara
las razones pertinentes, según lo dispuesto en el número 4, del
artículo 37, del Reglamento General sobre los procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, a los que
son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Los motivos expresados en la propuesta son causa de pérdida
de la prestación por desempleo durante 1 MES según lo dispuesto
en el nº 1, letra a), del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto.
2. El número 4 del artículo 48 de esta misma Ley autoriza al
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM) a dictar resolución
sobre esta materia.
Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos citados, y
demás de general aplicación, ha resuelto suspenderle la prestación
por desempleo que está siendo percibida por Ud. por el período de
1 MES .
Transcurrido el período de suspensión establecido, le será
reanudada de oficio la prestación, siempre que mantenga la
situación de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de
empleo, para lo cual deberá personarse en su Oficina de Empleo.

Dimarts, 26 - 7 - 2005

Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adoptado,
dispone de 30 días, contados desde la recepción de la presente
resolución, para interponer ante este Organismo, a través de su
Oficina de Empleo, la preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril.
Tarragona, 14 de julio de 2005 --- El director provincial, Elias
Marti Mendoza.
RELACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE
SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR NO
COMPARECER A CITACIÓN ANTE EL SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

N.Exp.
904
918
1273

Año
2005
2005
2005
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Fecha
no comparecer
15/02/05
04/03/05
11/04/05

Apellidos, Nombre
MORALES ESTELLE JACINTO
ZAYKOVA TATIANA
NAVARRO MORA ISMAEL

ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
2005/8168 – SERVEIS DE RECURSOS HUMANS

Anunci
De conformitat amb el que estableix l'article 94.3 del Decret
214/1990 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, i l'article 291.3 del Decret
Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal
del règim local de Catalunya, es publica, per al general coneixement, la contractació laboral temporal següent, per motius
d'urgència:
Categoria: auxiliar de suport
Grup salarial : 4
Nom i cognoms: M. Fermina Merchan Bordallo
Període contractació: De 11.07.2005 a 31.12.2005
Adscripció: Unitat de Desenvolupament Local
Tarragona, 21 de juliol de 2005. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

AJUNTAMENTS
2005/7939 – AJUNTAMENT D’ALBINYANA

Anunci
La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el dia 30 de juny
de 2005, va acordar adjudicar, mitjançant procediment obert, la
contractació del servei de recollida de residus sòlids urbans del terme
municipal d'Albinyana per la quantitat de 99.951,20 euros a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA.
Es fa públic perquè se'n prengui coneixement, d’acord amb l’article 285 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim
local de Catalunya, i amb l’article 93 del Reial Decret Legislatiu
2/2000 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Albinyana, 13 de juliol de 2005. --- L'alcalde, Quim Nin Borreda.

2005/8026 – AJUNTAMENT D’ALCANAR

Anunci
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de data 4/05/2005, va
aprovar inicialment el Reglament municipal del servei d'abastament
d'aigua potable.
Exposat al públic mitjançant anuncis publicats al BOPT núm. 125,
de data 1/06/2005, i al DOGC núm. 4.396, de data 1/06/2005,
no s'hi han presentat al·legacions ni reclamacions, per la qual cosa
ha esdevingut definitivament aprovat, i de conformitat amb l'art. 66
del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es procedeix a la publicació del seu text íntegre:
"REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT
D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. OBJECTE
L'objecte del present Reglament és la regulació del servei
d'Abastament d'Aigua Potable al terme Municipal d'Alcanar.
ARTICLE 2. FORMA DE GESTIÓ I TITULARITAT DEL SERVEI
El Servei d'Abastament d'Aigua Potable és de titularitat municipal,
sense perjudici de la forma de gestió que s'aprovi per l'Ajuntament.
L'Ajuntament d'Alcanar podrà prestar el Servei d'Abastament
d'Aigua Potable mitjançant qualsevol de les formes previstes en dret;
podrà estructurar el Servei i donarà publicitat de la seva organització,
sigui quina sigui la forma de prestació escollida, directa o indirecta,
d'acord amb allò establert al Reial Decret Legislatiu 781/1986 de
18 d'abril, que aprova el Text Refòs de la Llei de Règim Local i pel
Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, que aprova el Text
Refòs de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Donarà credencials a les persones que s'hi adscriguin, per a coneixement i garantia de tots els usuaris.
ARTICLE 3. ELEMENTS MATERIALS DEL SERVEI
Són elements materials del servei d'Abastament Domiciliari
d'Aigua Potable els següents:
Les captacions d'aigua, elevacions, dipòsits d'emmagatzament,
xarxa de distribució, ramal d'escomesa, clau de presa, clau de
registre, clau de pas.
a) Dipòsits d'emmagatzematge. La capacitat en els dipòsits de
regulació i reserva de la xarxa urbana de distribució sempre haurà
de ser suficient per a garantir les necessitats del Servei.
b) Xarxa de distribució. És aquella necessària per tota la població
del municipi en les condicions establertes reglamentàriament.
c) Ramal d'escomesa. És la canonada que enllaça la instal·lació
general de l'immoble amb la xarxa de distribució. Travessa el mur de
tancament de l'edifici per un forat practicat pel propietari o abonat,
de tal manera que el tub quedi solt i li permeti la lliure dilatació, si
bé, haurà de ser rejuntat de manera que l'orifici resti impermeabilitzat.
La seva instal·lació anirà a compte del prestador del servei i a càrrec
del propietari i les seves característiques es fitxaran d'acord amb la
pressió de l'aigua, cabal subscrit, consum previsible, situació del
local i serveis que comprengui, d'acord amb les normes bàsiques per
a instal·lacions interiors de subministrament d'aigua, aprovades per
Ordre de 9 de desembre de 1975 o les que s'aprovin amb posterioritat.
d) Clau de presa. Es troba col·locada sobre la canonada de la
xarxa de distribució i obre el pas d'aigua al ramal d'escomesa. La
seva utilització correspondrà exclusivament al prestador del servei o
aquella persona que aquest autoritzi.
e) Clau de registre. S'ubica sobre el ramal d'escomesa en la via
pública junt a l'edifici. La seva utilització correspondrà exclusivament
al prestador del servei o persona autoritzada per aquest.
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f) Clau de pas. És aquella situada en la unió del ramal d'escomesa amb el tub d'alimentació, junt al llindar de la porta de l'interior de l'immoble, i s'allotjarà en una càmera amb desguàs a l'exterior o clavegueram construïda pel propietari o abonat.
ARTICLE 4. SUBMINISTRAMENT ZONES NOVA URBANITZACIÓ PRIVADA
Els dipòsits d'emmagatzematge general , les seves instal·lacions i
la xarxa de distribució seran conservats i reparats exclusivament pel
prestador del servei.
En cas d'avaria seran reparats pel prestador del servei, sense
perjudici de la seva repercusió a qui correspongui.
Les modificacions o desviacions del traçat pels ramals d'escomesa seran a càrrec de qui els promogui, però la seva connexió
la realitzarà el prestador del servei.
Les avaries d'instal·lacions i derivacions a partir de la clau de pas
seràn reparades per compte i a càrrec del promotor o abonats
responsables i executades per instal·ladors autoritzats.
Els aparells de mesura o control podran ser manipulats pel prestador del servei o per l'entitat i empresa encarregada de la seva
conservació.
ARTICLE 5. OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI
El prestador del Servei d'Abastament domiciliari d'Aigua potable
està subjecte al compliment de les següents obligacions:
a) Prestar el servei a tot peticionari i ampliar-lo a tot abonat que
ho sol·liciti, en els termes establerts en el present Reglament i altres
disposicions aplicables.
b) Mantenir les condicions sanitàries i les instal·lacions d'acord
amb la normativa vigent aplicable.
c) Mantenir la disponibilitat i regularitat del subministrament.
d) Col·laborar amb l'abonat en la solució de les situacions que el
subministrament pugui plantejar.
e) Efectuar la facturació prenent com a base les lectures periòdiques dels comptadors o altres sistemes de mesurament, i la tarifa
legalment autoritzada per l'organisme competent.
ARTICLE 6. DRETS DEL PRESTADOR DEL SERVEI
El prestador del servei té els següents drets:
a) Cobrament dels serveis prestats com quota de servei, així com
de l'aigua consumida per l'abonat, o del mínim establert si el consum
no hi arriba, als preus de la tarifa oficialment aprovada.
b) Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels
abonats, podent imposar l'obligació d'instal·lar equips correctors en
cas de que aquella produís pertorbacions a la xarxa.
ARTICLE 7. OBLIGACIONS DE L'ABONAT
L'abonat estarà subjecte a les següents obligacions:
a) Satisfer puntualment l'import del servei d'aigua d'acord amb el
que preveu aquest Reglament.
b) Pagar les quantitats resultants de liquidació per errada, frau o
avaria imputables a l'abonat.
c) Usar l'aigua subministrada en la forma i pels usos establerts a
la pòlissa.
d) Abstenir-se d'establir o permetre derivacions en la seva
instal·lació per a subministrament d'aigua a altres locals o vivendes
als consignats a la pòlissa.
e) Permetre l'entrada al local del subministrament en les hores
hàbils o de normal relació amb l'exterior, al personal del servei que
exhibint l'acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar les
instal·lacions.
f) Respectar els precintes col·locats pel servei o pels organismes
competents de l'Administració.
g) Complir les condicions i obligacions contingudes en el
contracte o pòlissa.
h) Comunicar al subministrador qualsevol modificació en la
instal·lació interior, en especial nous punts de consum que resultin
significatius pel seu volum.
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i) Preveure les instal·lacions d'elevació, grups de pressió i dipòsits
d'acord amb lo establert en aquest Reglament.
j) Complir el present reglament.
ARTICLE 8. DRETS DE L'ABONAT
L'abonat al servei gaudirà dels següents drets:
a) Disposar de l' aigua en les condicions higienicosanitàries, de
conformitat amb la normativa legal aplicable.
b) Sol·licitar al prestador del servei els aclariments, informacions
i assessorament necessaris per adequar la seva contractació a les
seves necessitats reals.
c) Que se li facturin els consums a les tarifes vigents.
d) Subscriure un contracte o pòlissa de subministrament subjecte
a les garanties de la normativa establerta.
e) Formular les reclamacions administratives que cregui convenients d'acord amb el procediment establert en aquest Reglament.
CAPÍTOL II
CONTRACTACIÓ D'ABONAMENTS
ARTICLE 9. SUBSCRIPCIÓ DE PÒLISSA
No es portarà a terme cap subministrament sense que l'usuari
hagi subscrit amb el prestador del servei la corresponent pòlissa
d'abonament, o contracte de subministrament. Un cop concedit el
subministrament aquest no serà efectiu fins que l'abonat no hagi fet
efectius els treballs de connexió, fiança i drets establerts a la ordenança fiscal.
El prestador del servei podrà negar-se a subscriure pòlisses o
contractes d'abonament en els següents casos:
a) Quan la persona o entitat que sol·liciti el subministrament es
negui a signar el contracte, d'acord amb les determinacions d'aquest
Reglament.
b) En cas de que la instal·lació del peticionari no compleixi les
prescripcions legals i tècniques que han de satisfer les instal·lacions
receptores.
c) Quan es comprovi que el peticionari del servei ha deixat de
satisfer l'import de l'aigua consumida, en virtut d'un altre contracte
subscrit amb el prestador del servei i fins tant no aboni el seu deute.
Contràriament el prestador del servei no podrà negar-se a subscriure
la pòlissa amb un nou propietari o arrendatari del local encara que
l'anterior sigui deutor al prestador amb facturació o amb rebuts
pendents de pagament, els quals podran ser reclamats a l'anterior per
la via corresponent.
d) Quan el peticionari no presenti la documentació legalment
exigida.
e) La baixa no podrà mai reprendre's a nom del mateix abonat,
a no ser que aboni els mínims de consum o quotes de servei establertes, durant el temps que hagi estat de baixa.
ARTICLE 9. PÒLISSA ÚNICA PER A CADA SUBMINISTRAMENT
La pòlissa o contracte de subministrament s'establirà per cada
servei i ús, essent obligatori estendre pòlisses separades per aquells
subministraments que exigeixin l'aplicació de tarifes o condicions diferents.
ARTICLE 10. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
Per a formalitzar amb el Servei la pòlissa de subministrament, serà
necessari presentar prèviament, a les oficines del prestador del
Servei, la sol·licitud de la mateixa d'acord amb les condicions establertes a continuació.
La petició es farà en imprès normalitzat que facilitarà el prestador
del Servei. Aquest podrà facilitar també el tràmit pel sistema que
pugui resultar més convenient per ambdues parts.
En la sol·licitud es farà constar el nom del sol·licitant o la seva raó
social, el domicili, el nom del futur abonat, domicili del subministrament, caràcter del mateix, ús a que ha de destinar-se l'aigua, cabal
necessari o les bases per fitxar-lo d'acord amb la normativa vigent, i
domicili per a notificació.
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Comunicada pel Servei l'acceptació de la sol·licitud i per poder
procedir a la formalització de la pòlissa, el sol·licitant haurà d'aportar
la documentació legalment exigible, formada com a mínim per:
- Acreditació de la propietat de l'edifici a connectar, o autorització del propietari.
- Butlletí d'instal·lació, subscrit per l'instal·lador autoritzat i visat
pels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.
- En cas de vivenda: cèdula d'habitabilitat i llicència de primera
ocupació, si escau.
- Si és local comercial o indústria; la llicència d'apertura.
- Si és un subministrament per obres; la llicència municipal d'obres
en vigència.
Cada subministrament quedarà adscrit a les finalitats per les que
es va contractar, quedant prohibit dedicar-lo a altres finalitats o modificar el seu abast, pel que en qualsevol cas serà necessària una nova
sol·licitud.

defunció, podran subrogar-se en els drets i obligacions de la pòlissa.
No seran necessaris els dos anys de convivència pels sotmesos a la
pàtria potestat del difunt, ni pel seu cònjuge. L'hereu o legatari podrà
subrogar-se si succeeix al causant en la propietat o ús de la vivenda
o local. Les persones jurídiques només es subrogaran en els casos de
fusió per absorció.
El termini per subrogar-se serà, en tots els casos, de quatre mesos
a partir de la data del fet causant i es formularà mitjançant nota estesa
en la pòlissa existent signada pel nou abonat i pel prestador del
servei, quedant subsistent la mateixa fiança.

ARTICLE 11. DURADA DE LA PÒLISSA
Els contractes es consideren estipulats pel termini fitxat a la pòlissa
i s'entenen tàcitament prorrogats pel mateix període a menys que una
de les parts amb un mes d'antelació avisi de forma expressa i per
escrit a l'altre part el desig de donar-lo per finalitzat. Això, no obstant,
si dintre del primer any a comptar des de l'inici del subministrament,
l'abonat, per qualsevol causa, donés per finalitzat el contracte
correran al seu càrrec les despeses causades per aquesta resolució.

ARTICLE 16. CONDICIÓ RESOLUTÒRIA DE LES PÒLISSES
El prestador contractarà sempre amb els seus abonats a reserva
que siguin concedits els permisos necessaris per a poder efectuar les
instal·lacions que requereixin els subministraments que pren al seu
càrrec, així com les autoritzacions administratives necessàries per l'ús
de la vivenda o local a subministrar.

ARTICLE 12. MODIFICACIONS EN LA PÒLISSA
Durant la vigència de la pòlissa, aquesta s'entendrà modificada
sempre que ho imposin disposicions legals o reglamentàries i, en
especial en relació amb la tarifa del servei i del subministrament que
s'entendrà modificada en l'import i condicions que disposi l'autoritat
o els organismes competents.
ARTICLE 13. CESSIÓ DEL CONTRACTE
Com a regla general es considera que l'abonament al subministrament d'aigua és personal i no podrà cedir els seus drets a tercers
ni podrà exonerar-se de les seves responsabilitats en relació al servei.
No obstant això, l'abonat que estigui al corrent del pagament
podrà traspassar la seva pòlissa a un altre abonat que vagi a ocupar
el mateix local amb les mateixes condicions existents. En aquest cas,
l'abonat ho posarà en coneixement del prestador del servei
mitjançant comunicació escrita, que inclogui la conformitat expressa
del nou abonat, per correu certificat amb acusament de rebut o
lliurada personalment en el domicili del prestador del servei, el qual
haurà d'acusar-li rebut de la comunicació.
En el cas de que la pòlissa subscrita per l'abonat anterior no
contingui cap condició que es trobi en oposició amb la forma que
hagi de continuar prestant-se el subministrament, seguirà vigent la
pòlissa anterior fins a l'extensió de la nova pòlissa.
El prestador del servei, a la rebuda de la comunicació, haurà
d'estendre una nova pòlissa a nom del nou abonat, que aquest haurà
de subscriure en les oficines del prestador. L'abonat antic tindrà dret
a recobrar la seva fiança i el nou haurà d'abonar allò que li correspongui segons les condicions vigents en el moment del traspàs. En el
cas de que la pòlissa contingui clàusules especials, serà necessària
la conformitat del prestador del Servei, a més de la del nou abonat.
El Servei podrà, si s'escau, substituir el comptador per un de nou, que
anirà a càrrec del nou abonat.
Recíprocament, el prestador del servei no podrà transferir els drets
derivats de la pòlissa, a no ser que imposi al nou titular l'obligació de
respectar les seves estipulacions i compti amb l'anuència expressa de
l'organisme competent de l'Administració, comunicant-ho per escrit al
nou abonat.
ARTICLE 14. SUBROGACIÓ
En produir-se la defunció del titular de la pòlissa d'abonament, el
cònjuge, descendents, ascendents i germans que haguessin conviscut
habitualment, almenys amb dos anys d'antelació a la data de

ARTICLE 15. RESCISSIÓ DE LA PÒLISSA
L'incompliment per les parts de qualsevol de les obligacions recíproques contingudes en el contracte de subministrament o pòlissa,
donarà lloc a la rescissió del contracte, conforme allò establert en el
capítol 3 d'aquest Reglament.

CAPÍTOL III
CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT
ARTICLE 17. PLURALITAT DE PÒLISSES EN UN IMMOBLE
S'entendrà una pòlissa d'abonament per cada vivenda, local o
dependència independents, encara que pertanyin al mateix
propietari o arrendatari i siguin contigües, tret que es tracti de subministrament per comptador o aforaments generals, en què es formalitzarà una sola pòlissa a nom del propietari.
En el cas de sistemes conjunts de calefacció o aigua calenta,
dispositius per a rec de jardins, etc., caldrà subscriure una pòlissa
general d'abonament, independent de les restants de l'immoble, a
nom de la propietat o comunitat de propietaris.
Si se sol·licita una sola pòlissa d'abonament general per tot l'immoble, sense existència de pòlisses individuals per vivenda, local o
dependència, s'aplicaran sobre aquest pòlissa general tantes quotes
de servei o mínims com vivendes, locals o dependències que, susceptibles d'abonament, se serveixin mitjançant el subministrament
general.
Aquesta modalitat de contractació serà una excepció, que
inclourà aquells abonats existents en el moment de l'entrada en vigor
d'aquest Reglament.
ARTICLE 18. QUOTA DE SERVEI O MÍNIMS
El prestador del servei fixarà, conjuntament amb l'abonat, la
quota del servei o el mínim a aplicar, que estarà en funció de les
instal·lacions de l'immoble, local, vivenda o dependència a subministrar, i en tot cas, se subjectarà a les disposicions legalment vigents,
entre les normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de 9 de
desembre de 1975.
La fixació de la quota o mínima en funció de les necessitats reals
de l'usuari s'efectuarà des del moment en què s'aprovi, per part dels
Organismes competents, un sistema tarifari que permeti correlacionar
la quota o mínim de servei, amb el consum real efectuat per l'abonat.
En aquest segon cas, en el supòsit que un tipus de contracte
sobrepassés inicialment la quantitat d'aigua contractada, el prestador
del servei notificarà a l'abonat perquè regularitzi la seva situació.
Aquest podrà al·legar circumstàncies temporals, però en tot cas,
encara que per aquesta vegada el prestador del servei no modifiqui
el tipus de contracte, haurà de satisfer la quantitat resultant de la
diferència entre el que ha contractat i el que realment ha utilitzat.
Si es tornés a repetir la situació l'any següent, el prestador del
servei, previ avís a l'abonat, té dret a canviar la quota de servei en
funció del seu consum real.
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En el supòsit d'una situació inversa, l'abonat, en un període d'un
any i prèvia sol·licitud, té el dret de rebaixar la seva quota per ajustarla al seu consum real.
ARTICLE 19. FIANÇA
El contractista podrà exigir en el moment de la contractació del
Servei una fiança en garantia del pagament dels rebuts del subministrament, la qual haurà d'ésser dipositada per l'abonat en el moment
de la contractació. En cap cas aquesta fiança podrà ser superior a
la xifra resultant de sumar l'import de la quota de servei o el mínim
mensual que li correspongui i el d'aplicar la tarifa vigent, en el dit
moment, als metres cúbics corresponents a cinquanta hores de funcionament del comptador que ha d'instal·lar-se, a la seva capacitat
nominal.
La fiança té per objecte garantir les responsabilitats pendents de
l'abonat a la resolució del seu contracte, sense que pugui exigir
l'abonat, durant la seva vigència, que se li apliqui a aquesta el reintegrament dels seus descoberts.
En el cas de no existir responsabilitats pendents a la resolució del
contracte, la societat procedirà a la devolució de la fiança al seu
titular o al seu representant legal. Si existís responsabilitat pendent,
l'import de la qual fos inferior al de la fiança, es retornaria la
diferència resultant.
ARTICLE 20. CLASSES DE SUBMINISTRAMENT
El subministrament domèstic consisteix en l'aplicació de l'aigua
per atendre les necessitats normals d'una vivenda.
El subministrament comercial és l'aplicació de l'aigua a les necessitats de locals comercials i de negocis, com ara oficines, despatxos,
botigues, clíniques, hotels i indústries, quan la base de l'aigua no s'estableix una indústria o no intervingui l'aigua de manera predominant
en l'obtenció, transformació o manufacturació d'un producte.
El subministrament industrial es produeix quan l'aigua intervé com
element del procés de fabricació per incorporació al producte o com
determinant del resultat, sense que l'existència d'una indústria en el
local determini per si sola l'aplicació del subministrament industrial.
El subministrament agrícola és el destinat al rec per a l'obtenció
de productes agrícoles, compreses les explotacions industrials de floricultura, no trobant-se el prestador del servei obligat a aquest tipus de
subministrament.
Quan en un immoble urbà existeix una zona de jardí o hort, no
podrà emprar-se per al seu rec l'aigua contractada per a l'immoble;
aquest subministrament haurà de ser objecte d'un contracte especial
per aforament o fixant per comptador els consums indispensables,
segons l'extensió del terreny a regar i els seus cultius, no trobant-se
tampoc el prestador del servei obligat a aquest tipus de subministrament.
ARTICLE 21. PRIORITAT DE SUBMINISTRAMENT
L'objectiu prioritari del subministrament d'aigua és satisfer les
necessitats domiciliàries de les vivendes de la població urbana. Els
subministraments d'aigua per a usos industrials, agrícoles i de rec, es
donaran en l'únic cas que les necessitats de l'abastament ho permetin.
Quan el servei ho exigeixi, prèvia conformitat de l'Ajuntament, el
prestador podrà en qualsevol moment disminuir, i fins i tot suspendre,
el servei per a usos agrícoles, de rec o industrials, sense que per això
es contregui obligació alguna d'indemnització, donat que aquest
subministraments queden en tot subordinats a les exigències del
consum domèstic.
El prestador del Servei quedarà exonerat de responsabilitat civil
per falta de subministrament quan aquesta afecti a processos industrials, clíniques i altres de naturalesa anàloga on aquest sigui bàsic
per a la seva funció, que per les seves especials característiques
deuran proveir-se de mitjans de reserva.
L'Ajuntament no aprovarà cap Pla d'Urbanització d'iniciativa
privada si en el Pla parcial no figura la previsió de subministrament
d'aigua en un cabal suficient per a la població que comprengui el
Pla, el seu finançament i el seu compromís de cessió de l'Ajuntament
quan l'urbanització hagi estat executada.
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ARTICLE 22. INSTAL·LACIONS DE L'ABONAT
Les instal·lacions utilitzades pels abonats en tot moment han de
reunir les condicions de seguretat reglamentàries, podent el prestador
del servei negar el subministrament en cas de noves instal·lacions o
reforma de les existents per no reunir els requisits legals. A aquests
efectes, el prestador del servei podrà portar a terme en les dites
instal·lacions les comprovacions necessàries abans de connectar
l'aigua.
Quant a les instal·lacions antigues en ús, el prestador del servei
pot comunicar a l'Ajuntament i als abonats la falta de seguretat
d'aquelles, quedant l'abonat obligat a corregir la instal·lació, si així
ho jutja pertinent l'Ajuntament i en el termini que el mateix ordeni. Si
l'abonat no compleix allò disposat, el prestador del servei queda
facultat per suspendre el subministrament.
El prestador del servei no percebrà cap quantitat per la revisió
instal·lacions, quan es produeixi per la seva pròpia iniciativa.
ARTICLE 23. REGULARITAT DEL SUBMINISTRAMENT
El subministrament d'aigua als abonats serà permanent, tret si
existeix pacte en contrari a la pòlissa, no podent interrompre'l si no
és per força major. No es podrà subministrar aigua, dintre d'un
mateix immoble, sota dues modalitats diferents simultàniament per a
una mateixa aplicació. En tot cas es tindrà en compte allò establert
al paràgraf tercer de l'article 21 d'aquest Reglament.
ARTICLE 24. IMPORT DEL SUBMINISTRAMENT
Els imports del subministrament, s'ajustaran a les tarifes vigents en
cada moment, i es referiran al servei prestat. Tanmateix, en el cas de
subministraments eventuals de curta durada, s'admetrà la liquidació
prèvia dels consums estimats basant-se en el cabal sol·licitat i al
nombre d'hores d'utilització, però en aquest cas no es cobrarà fiança.
Els subministraments per aforament i el cànon anual dels subministraments per a incendis se satisfaran per anticipat.
CAPÍTOL IV
INSTAL·LACIONS EXTERIORS
ARTICLE 25. EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXTERIORS
La instal·lació del ramal d'escomesa, amb les seves claus de
maniobra i els seus aparells de mesura, serà efectuada pel prestador
del servei, amb tots els costos a càrrec del propietari de l'immoble,
quedant de la seva propietat el ramal instal·lat amb les seves claus.
Si un abonat sol·licités un ramal d'escomesa especial per el seu ús,
serà instal·lat pel prestador a compte i cost de l'abonat, prèvia autorització de la propietat de l'immoble, quedant també propietat de la
finca per accessió.
ARTICLE 26. ESCOMESES ESPECIALS
Es podran instal·lar escomeses per alimentar exclusivament:
a) Les boques de protecció contra incendis, en les finques on els
propietaris ho sol·licitin, podent l'abonat utilitzar les boques d'incendi
en benefici de tercers. La instal·lació podrà ser a petició del titular o
de l'Ajuntament.
b) Piscines o altres instal·lacions de caràcter suntuari.
ARTICLE 27. ESCOMESA DIVISIONÀRIA
Si un propietari o arrendatari de tot o part d'un immoble que es
proveeixi d'aigua mitjançant un comptador o un aforament general,
desitgés un subministrament per comptador divisionari, prèvia conformitat de la propietat de la finca, podrà instal·lar-se un nou ramal d'escomesa contractat a nom de la propietat de la finca, que haurà
d'ésser capaç de subministrar, mitjançant la bateria de comptadors a
la totalitat d'estatges, locals i dependències de la finca, encara que
de moment no s'instal·li més que el comptador sol·licitat.
ARTICLE 28. ESCOMESA INDEPENDENT
L'arrendatari o copropietari, ocupant de la planta baixa de l'immoble, podrà contractar al seu càrrec un ramal d'escomesa inde-
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pendent pel seu ús exclusiu, prèvia autorització del propietari de la
finca o de la comunitat de propietaris, però a menys que les dimensions de l'immoble aconsellin el contrari, a través d'un mateix mur de
façana, no podran tenir entrada més de tres ramals, inclòs el
contractat pel propietari.
ARTICLE 29. PROTECCIÓ DE L'ESCOMESA
Després de l'aixeta de registre, el propietari disposarà d'una
protecció del ramal suficient de manera que en cas de fuita, l'aigua
tingui sortida a l'exterior, sense que, per tant, pugui perjudicar a l'immoble ni danyar gèneres o aparells situats a l'interior sense cap tipus
de responsabilitat per part del prestador.
En cas d'avaries, les reparacions dels ramals d'escomesa seran
sempre efectuades pel prestador, sense perjudici de la seva repercussió al causant d'aquestes avaries.
Les instal·lacions i derivacions que surtin de l'aixeta de pas, seran
reparades per compte i càrrec del propietari o abonats responsables.
ARTICLE 30. POSADA EN CÀRREGA DE L'ESCOMESA
Instal·lat el ramal d'escomesa el prestador el posarà en càrrega
fins l'aixeta de registre, que no podrà ser manipulada fins el moment
de començar el subministrament, en reunir les instal·lacions interiors
les condicions necessàries.
Passats vuit dies de l'inici del subministrament, sense que s'hagi
formulat reclamació sobre el ramal d'escomesa, s'entendrà que el
propietari de la finca està conforme amb la seva instal·lació
ARTICLE 31. ESCOMESA EN DESÚS
Finalitzat o rescindit el contracte de subministrament, el ramal
d'escomesa queda a lliure disposició del seu propietari però si
aquest, dintre dels vint dies següents no comunica fefahentment al
prestador la seva intenció que es retiri de la via pública, consignant
a tal fi en la caixa del prestador del servei l'import de les despeses
que l'esmentada operació ocasioni, s'entendrà que és desinteressa
del ramal d'escomesa en desús podent el prestador del servei prendre
respecte d'aquest les mesures que consideri oportunes.
CAPÍTOL V
INSTAL·LACIONS INTERIORS
ARTICLE 32. EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
La instal·lació interior, amb excepció de la col·locació del comptador i les seves aixetes, serà realitzada per un instal·lador aliè al
prestador del servei i autoritzat pel organisme que correspongui, i
s'haurà d'executar complint les normes per a les instal·lacions interiors
de subministrament d'aigua, aprovades per l'ordre del ministeri
d'Indústria de 9 de desembre de 1975, o les vigents en el moment
de la contractació, amb especial previsió de les contingències de la
variació de pressió de la xarxa de distribució.
ARTICLE 33. INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal·lació interior efectuada pel propietari i/o abonat estarà
sotmesa a la comprovació del prestador del servei i a la superior dels
organismes competents de l'Administració per tal de constatar si
compleix ha estat executada segons les normes i compleix les prescripcions d'aquest Reglament i d'altres disposicions aplicables.
De no ajustar-se la instal·lació interior als preceptes indicats, el
prestador del servei podrà negar-se a realitzar el subministrament, i
podrà informar el fet als organismes competents, perquè resolguin el
que calgui.
ARTICLE 34. MATERIALS DE LA INSTAL·LACIÓ
No s'imposarà a l'abonat l'obligació d'adquirir el material per a
la seva instal·lació interior ni en els magatzems del prestador del
servei ni en cap altre determinat, i només se li exigirà que el material
s'ajusti a allò que disposin les normes bàsiques per les instal·lacions
interiors per el subministrament d'aigua vigents en el moment de la
contractació.

ARTICLE 35. PROHIBICIÓ DE BARREJAR AIGUA DE DIFERENTS
PROCEDÈNCIES
Les instal·lacions corresponents a cada pòlissa no podran ser
empalmades a una xarxa, canonada o distribució d'altre
procedència. Tampoc podrà empalmar-se cap instal·lació procedent
d'una altre pòlissa d'abonament, ni barrejar l'aigua dels serveis amb
qualsevol d'altre. L'abonat instal·larà els dispositius reglamentaris per
impedir els retorns accidentals cap a la xarxa.
En casos tècnicament justificats, quan les instal·lacions industrials
precisin de subministraments propis, distribuïts conjuntament amb
l'aigua procedent del servei, podrà autoritzar-se la connexió sempre
que: 1) l'aigua no es destini al consum humà, 2) s'adoptin mesures
tècnicament suficients segons criteri del servei per evitar retorns
d'aigua cap a la xarxa pública.
CAPÍTOL VI
SISTEMES DE MESURAMENT
Secció primera
Comptadors
ARTICLE 36. TIPUS DE COMPTADOR
Els comptadors seran sempre de model oficialment homologat i
degudament verificat amb resultat favorable, i hauran d'ésser
precintats per l'organisme de l'Administració responsable de l'esmentada verificació, d'acord amb les previsions de la Llei 3/1985,
de 18 de març, de Metrologia i amb el Reial Decret Legislatiu
1296/1286, de 28 de juny,de normes reguladores i control
metrològic de la Comunitat Europea.
La selecció del tipus de comptador, el seu diàmetre i l'emplaçament, es determinaran pel prestador del servei d'acord amb les
normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament
d'aigua, vigents en el moment de la contractació, segons el tipus de
domicili a subministrar, o en relació al cabal punta horari previst en
subministrament especials.
En el cas que el consum real no correspongui al concertat entre
ambdues parts i no guardés la deguda relació amb el que correspon
al rendiment normal del comptador, aquest haurà d'ésser substituït per
un altre de diàmetre adequat, quedant obligat l'abonat a satisfer les
despeses ocasionades.
Darrera el comptador s'hi col·locarà una aixeta de pas que
l'abonat tindrà al seu càrrec per tal de prevenir qualsevol eventualitat
. Les intervencions que hagi de fer el Servei com a conseqüència del
mal funcionament d'aquesta aixeta, es carregaran a l'abonat.
ARTICLE 37. INSTAL·LACIÓ DEL COMPTADOR
El comptador serà instal·lat pel prestador del servei i únicament
podrà ser manipulat pels empleats del prestador del servei, i les
persones o entitat responsable del seu manteniment, per la qual cosa
serà degudament precintat. Darrera el comptador el prestador del
servei instal·larà una aixeta de sortida, el cost de la qual anirà a
càrrec de l'abonat, el qual la podrà maniobrar per prevenir qualsevol
eventualitat en la seva instal·lació interior.
La instal·lació interior i el comptador queden sempre sota la
diligent custòdia, conservació i responsabilitat de l'abonat, els quals
s'obliguen a facilitar als empleats del prestador del servei l'accés al
comptador i a la instal·lació interior.
ARTICLE 38. UBICACIÓ DEL COMPTADOR
El comptador es col·locarà en un armari d'obra o construït per
l'abonat amb les mateixes dimensions i en la forma establerta en les
Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament
d'aigua, vigents en el moment de la contractació, el qual haurà
d'estar proveït del corresponent tancament amb clau del tipus
universal.
ARTICLE 39. VERIFICACIÓ I CONSERVACIÓ DELS COMPTADORS
El comptador haurà de conservar-se en bon estat de funcionament. El prestador del servei tindrà la facultat de realitzar totes les
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verificacions que consideri necessàries i efectuar totes les substitucions
que siguin reglamentàries .
L'abonat tindrà l'obligació de facilitar als representants i operaris
del servei l'accés al comptador sempre i quan presentin la corresponent autorització per part del servei .
El manteniment dels comptadors, aforaments i escomeses serà
realitzat pel servei i a compte i càrrec dels usuaris, els quals abonaran
una quota mensual per aquest concepte.
Es considerarà conservació i manteniment de comptadors, escomeses i aforaments la seva vigilància i reparació sempre i quan sigui
possible, inclosos muntatge i desmuntatge al seu emplaçament actual,
sempre que les avaries o anomalies observades siguin imputables a
l'ús normal de l'aparell. Queden excloses d'aquesta obligació, les
avaries degudes a manipulació indeguda, abús d'utilització, catàstrofe i gelades.
ARTICLE 40. SUBMINISTRAMENT AMB MÉS D'UN COMPTADOR
Si l'abonat que té un comptador general en el servei volgués que
sobre la connexió que directe i exclusivament l'abasta, s'hi empalmi
un altre comptador, atorgant a l'efecte, una segona pòlissa, el servei
hi accedirà sempre que ho cregui possible, però no contraurà cap
responsabilitat si per insuficiència de la connexió, els aparells
esmentats funcionessin deficientment; en cas de que això passes
l'abonat s'obliga o bé a demanar la rescissió de la segona pòlissa,
o bé a col·locar una nova connexió de diàmetre adequat per regularitzar el funcionament d'ambdós comptadors, assumint les despeses
que ocasionin en ambdues ocasions.
Sempre que sobre una connexió hi hagin empalmats dos comptadors pertinents al mateix abonat, que hagin d'actuar sota una única
aixeta de registre, seran solidaris entre si en els seus drets i obligacions, com formant part d'un contracte únic que per conveniències de
l'abonat s'hagi traduït en dues pòlisses.
ARTICLE 41. BATERIA DE COMPTADORS
Quan una sola escomesa hagi de subministrar aigua a més d'un
abonat en un mateix immoble, s'haurà d'instal·lar una bateria, degudament homologada, capaç de muntar tots els comptadors que
precisa tot l'immoble.
La bateria de comptadors estarà situada a la planta baixa de
l'edifici i al més a prop possible de l'entrada. La seva instal·lació i
caracterítiques s'ajustaran a allò que disposen les "normes bàsiques
per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua" vigents en
el moment de la contractació.
Quan s'hagués de procedir a substituir un comptador per un altre
de diàmetre major, i fos indispensable ampliar o modificar la
dependència o armani on s'allotja la bateria, les obres d'adequació
correran a càrrec de l'abonat.
Si les condicions del subministrament obliguessin a l'abonat a
disposar de grup de pressió i dipòsit regulador, aquest s'instal·larà en
una dependència degudament aïllada i condionada al efecte. En
aquest cas el servei instal·larà un comptador general de control a l'entrada de l'immoble, el qual detectarà les possibles fuites a la
instal·lació esmentada. La instal·lació del comptador serà per compte
de la comunitat de propietàris així com els sobreconsums que es
puguin arribar a mesurar, sempre aplicant la tarifa vigent.
Secció segona
ARTICLE 42. TRANSITORIETAT DELS PROVEÏMENTS EN COMPTADOR GENERAL
Els abonats de les finques de diverses dependències i que sols
tenen un comptador general, a l'entrada en vigor del present
reglament, disposaran de un període de 6 mesos per adequar les
instal·lacions segons la normativa vigent, procedint a instal·lar comptadors divisionaris individuals situats en bateria de comptadors.
Cas de no efectuar l'esmentada regularització en el període
indicat, el subministrador quedarà autoritzat a facturar els consums a
un sol titular i un sol rebut en tants mínims de consum com
dependències individuals existeixin.
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CAPÍTOL VII
CONSUM I FACTURACIÓ

ARTICLE 43. CONSUM
L'abonat consumirà l'aigua d'acord amb el que estableix aquest
Reglament respecte a les condicions del subministrament i està obligat
a usar les instal·lacions pròpies i del servei de forma racional i
correcta, evitant tot perjudici a tercers i al servei.
ARTICLE 44. FACTURACIÓ
El prestador del servei percebrà de cada abonat l'import del
subministrament d'acord amb la modalitat tarifària vigent en cada
moment, així com els tributs que procedeixin en cada cas.
Si existís quota del servei, a l'import d'aquesta s'hi afegirà la
facturació del consum corresponent als registres de l'aparell de
mesura.
En els subministraments per "aforament", a l'import de la quota de
servei s'addicionarà la facturació corresponent al cabal contractat.
Si existís mínim de consum es facturarà en tots els casos i s'addicionarà als excessos de consum registrats per l'aparell de mesura.
En ambdós casos un empleat del prestador del servei anotarà en
un full de lectura o suport físic equivalent, els registres del comptador
que quedaran posteriorment reflectits en el rebut.
El consum d'una presa per piscines es facturarà a nom del
propietari, arrendatari o comunitat de propietaris.
ARTICLE 45. ANOMALIES DE MESURAMENT
Quan es detecti l'atur o mal funcionament de l'aparell de mesura,
la facturació del període actual i regularització de períodes anteriors,
s'efectuarà conforme a uns dels tres següents sistemes:
1. En relació a la mitjana dels tres períodes de facturació anteriors a detectar-se l'anomalia.
2. En el cas de consum estacional, en relació als mateixos
períodes de l'any anterior que haguessin consum registrat.
3. Conforme al consum registrat pel nou aparell de mesura
instal·lat, a prorrateig amb els dies que hagués durat l'anomalia.
En el cas de subministrament per usos agrícoles, jardins i altres,
que permetin el consum pel càlcul o estimació, s'estarà a aquesta
avaluació com a base de facturació.
En el cas que no es pugui efectuar lectura de la mesurament del
comptador per absència de l'abonat i en evitació d'acumulació de
consums en posteriors facturacions, es facturarà igualment en relació
a la mitjana dels tres períodes de facturació del mateix període de
l'any anterior, que haguessin registrat consum.
En aquells casos en què per error o anomalia de mesurament
s'haguessin facturat quantitats inferiors a les degudes, s'escalonarà el
pagament de la diferència en un termini que, llevat d'acord contrari,
no podrà ser superior a un any.
En el cas dels consums facturats a compte, es detreuran de la
facturació feta en base a la lectura del comptador aquelles quantitats
facturades amb anterioritat, sense lectura prèvia del comptador, en
concepte de mínims de consum, mitjanes de consums anteriors, etc.
ARTICLE 46. VERIFICACIÓ
L'abonat i el prestador del servei tenen dret a sol·licitar dels Servei
Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, organisme
competent de l'Administració en qualsevol moment, la verificació
d'aparells de mesura instal·lats, sigui que sigui el seu propietari.
Si l'abonat sol·licita al prestador del servei la tramitació de l'esmentada verificació oficial, haurà de dipositar prèviament l'import de
les despeses que això comporti.
Si fos el prestador del servei qui sol·licités la verificació seran al
seu càrrec les despeses ocasionades.
ARTICLE 47. SANITAT DEL CONSUM
La instal·lació interior servida per l'abonament objecte del
contracte no podrà estar connectada a la xarxa, a cap altra
canonada i cap distribució d'aigua d'altra procedència, ni tampoc la
que procedeixi d'altre abonament de la mateixa empresa així com
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tampoc podrà barrejar-se l'aigua del prestador del servei amb cap
d'altra tant per raons tècniques com sanitàries.
Els dipòsits receptors, si n'hi hagués hauran de mantenir-se acuradament nets, desinfectant-los per part de l'abonat periòdicament i
protegint-los raonablement per evitar qualsevol contaminació.

tall notificat, segons el que regula l'anterior article, serà a compte de
l'abonat, i es remunerarà amb una quantitat doble dels drets d'escomesa vigents per a un cabal igual al contractat, el qual serà abonat
per avançat. De cap manera no es podran percebre aquests drets si
no s'ha realitzat efectivament el tall de subministrament.

ARTICLE 48. PAGAMENT
El pagament dels rebuts haurà d'efectuar-se per l'abonat dins dels
dotze dies laborables després de rebre l'avís en aquest sentit.
L'abonat podrà optar per domiciliar el pagament del rebut en
llibreta d'estalvi o compte corrent bancari, o bé fer-lo efectiu directament a de les oficines del prestador del servei, o bé en les entitats
bancàries o financeres que el prestador del servei autoritzi.

ARTICLE 52. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Transcorreguts dos mesos des de la suspensió del subministrament
sense que l'abonat hagi esmenat qualsevol de les causes, establertes
a l'article 49 d'aquest Reglament, per les quals es va procedir a l'esmentada suspensió, el prestador del Servei estarà facultat per resoldre
el contracte, a l'empara del que disposa l'article 1124 del Codi
Civil.

CAPÍTOL VI
SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I RESCISSIÓ
DEL CONTRACTE

ARTICLE 53. RETIRADA DE L'APARELL DE MESURA
Resolt el contracte, el prestador del servei podrà retirar el comptador, propietat de l'abonat, dipositant-lo al seu nom en l'empresa
amb la qual tingui concertada la conservació d'aquest o, en el seu
cas, el mantindrà en dipòsit i a disposició de l'abonat en les
dependències del prestador del servei durant el termini d'un mes, a
partir del qual el prestador del servei podrà disposar lliurement
d'aquest.

ARTICLE 49. CAUSES DE SUSPENSIÓ
L'incompliment per part de l'abonat de qualsevol de les obligacions detallades en l'article 6 d'aquest Reglament, facultarà el prestador del servei per suspendre el subministrament seguint els tràmits
que s'assenyalin en el següent article.
ARTICLE 50. PROCEDIMENT DE SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Els prestadors del servei podran suspendre el subministrament
d'aigua als seus abonats per Decret d'Alcaldia o prèvia notificació
per el Servei a l'Ajuntament, en els casos establerts en l'esmentat
article 6 i pels procediments següents:
En els casos establerts en el dit article, el Servei haurà de donar
compte a l'abonat per correu certificat, o d'una manera de la qual
resti constància, com a l'Ajuntament perquè, prèvia la comprovació
dels fets, l'Ajuntament dicti la resolució procedent considerant-se que
el prestador del servei queda autoritzat per a la suspensió del subministrament si no rep ordre contrària de l'Ajuntament, en el termini de
dotze dies hàbils a partir de la data de presentació a l'Ajuntament, i
la de tramesa de la notificació dels fets a l'abonat per a la seva
comprovació.
Donat el cas que l'abonat hagués formulat reglamentàriament
alguna reclamació o recurs, el prestador del servei no el podrà privar
de subministrament mentre no recaigui resolució sobre la reclamació
formulada.
Si l'interessat interposés recurs contra la resolució de l'Ajuntament,
se'l podrà privar de subministrament en el cas que no dipositi la quantitat que deu, confirmada per la resolució objecte de recurs.
La suspensió del subministrament d'aigua pel prestador del servei
no podrà realitzar-se en dia festiu o un altre en què per qualsevol
motiu no hi hagi servei complet administratiu i tècnic d'atenció al
públic a efectes de la tramitació completa de restabliment del servei,
ni la vigília del dia en què es doni alguna d'aquestes circumstàncies.
El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia, o si més no
el següent dia hàbil en què hagin estat esmenades les causes que
originaren el tall de subministrament.
La notificació de tall de subministrament inclourà, com a mínim,
els punts següents:
- Nom i adreça de l'abonat.
- Nom i adreça de l'abonament.
- Data i hora aproximada a partir de les quals es produirà el tall
de subministrament
- Nom, adreça, telèfon i horari de les oficines comercials de l'empresa subministradora en què poden corregir-se les causes que
originen el tall.
Si l'empresa comprova l'existència de derivacions clandestines
podrà inutilitzar-les immediatament, i en donarà compte a l'Ajuntament.
ARTICLE 51. RENOVACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Les despeses que origini la suspensió seran a compte de l'empresa subministradora i la reconnexió del subministrament, en cas de

ARTICLE 54. ACCIONS LEGALS
El prestador del servei, malgrat la suspensió del subministrament i
la rescissió del contracte, podrà entaular totes les accions civils i
criminals que consideri oportunes en defensa dels seus interessos i
drets, i, en especial, l'acció penal per frau.
Així mateix, i en el cas en què la suspensió del subministrament
efectuada pel seu prestador resultés improcedent, l'abonat podrà
exigir la deguda indemnització sense perjudici de poder entaular les
accions civils i criminals que consideri oportunes en salvaguarda dels
seus interessos.
CAPÍTOL VII
TRIBUTS I ALTRES CONCEPTES DE REBUT
ARTICLE 55. TRIBUTS
Com a regla general els tributs de l'Estat, les Comunitats
Autònomes i Entitats Locals, establerts sobre les instal·lacions i el
subministrament o consum d'aigua, en els quals siguin subjectes
passius les empreses subministradores, no podran ésser repercutits a
l'abonat com a, llevat que disposi altra cosa la norma creadora del
tribut sense perjudici que el seu import sigui recollit com un cost en la
mateixa tarifa.
ARTICLE 56. ALTRES CONCEPTES DEL REBUT
El prestador del servei haurà d'incloure per al seu cobrament en
el rebut del consum, quan rebés una comanda legal en aquest sentit,
els tributs per compte de les entitats públiques a què es refereix l'article anterior, sempre que estiguin establerts prenent com a base el
consum de l'aigua.
CAPÍTOL VIII
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
ARTICLE 57. CONSULTES I INFORMACIÓ
L'abonat té dret a consultar totes les qüestions derivades de la
prestació del servei i del funcionament del subministrament en el
consum individual, podent sol·licitar pressupostos previs instal·lacions
referents a la contractació. El prestador del servei haurà d'informar
totes les consultes formulades correctament, contestant per escrit les
presentades de tal manera, en el termini màxim d'un mes.
ARTICLE 58. RECLAMACIONS
L'abonat podrà formular reclamacions directament al prestador
del servei, verbalment o per escrit. En aquest últim cas la reclamació
s'entendrà desestimada si el prestador del servei no emet la corresponent resolució en un termini de quinze dies. Contra la resolució
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expressa o presumpta, es podrà reclamar, en el termini de quinze
dies, davant l'Alcalde, qui haurà de resoldre. Si transcorreixen trenta
dies sense resolució expressa es considerarà desestimat el recurs.
CAPÍTOL IX
JURISDICCIÓ
ARTICLE 59. ADMINISTRATIVA
Sense perjudici de les competències legals que puguin correspondre a qualsevol entitat o organisme públic, correspon als
Ajuntaments respectius la incoació i instrucció dels expedients sancionadors, per l'incompliment del present Reglament, tant per part dels
abonats com pels prestadors del servei, amb subjecció al procediment sancionador establert a la Llei 30/92, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment
Administratiu Comú, i a la resta de normativa aplicable."
Aquest Reglament entrarà en vigor en la data de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la sala
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà
de la seva publicació.
Alcanar, 8 de juliol de 2005. --- L'alcalde, Ricard Bort i Fibla.

2005/7946 – AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Edicte
L'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament d'Altafulla, en data 10 de
maig de 2005, ha dictat la resolució que a continuació es transcriu
literalment:
"1. ANTECEDENTS
1.1 SRA. CAROLINA PORTAL RUIZ, presenta sol·licitud contra
l'Ajuntament d'Altafulla, registre general d'entrades núm. 3.994, en
data 15 de juliol de 2004, pels danys al seu vehicle ciclomotor
marca Aprilia, matrícula C-4639-BHV, de l'accident del dia 17 de
juliol de 2003, per import segons el taller Copyriht Moto SL de
1.578'05 euros, reservant-se l'exercici de reclamació dels danys
personals, manifestant que l'accident sofert es conseqüència d'una
taca d'oli molt viscosa existent a la calçada.
2. FETS PROVATS
2.1 L'informe de la Policia Local d'Altafulla en data 17 de juliol
de 2003, per l'Agent de Servei núm. 015, assenyala que el ciclomotor circulava pel c/ Camí de l'Ermita, procedent de la Ronda
d'Altafulla, i amb direcció Camí de Sant Antoni, i que a l'arribada a
40 mts. De la intersecció hi ha un estrenyiment de la via, per on s'ha
de reduir la velocitat.
L'esmentat Agent de Servei núm. 015, observa l'existència d'una
taca d'oli produïda per un altre vehicle que ha perdut oli en un termini
de temps reduït; ja que la taca d'oli no s'ha estès amb el pas d'altres
vehicles.
Queda provat a l'esmentat informe que la caiguda de la Sra.
CAROLINA PORTAL RUIZ es deu a una falta d'adherència al terra, la
qual li va provocar la pèrdua del control del ciclomotor.
L'Agent de Servei núm. 015 manifesta que el ciclomotor va
recórrer uns 4 mts. Va caure per la banda esquerre i va continuar fins
colpejar el mur on va prendre mal la Sra. CAROLINA PORTAL RUIZ
en el cap, desplaçant-se el cos i el ciclomotor uns 9'9 mts., i continuant després el ciclomotor uns metres més.
Així mateix de la diligència informe s'assenyala pels agents de la
Policia Local d'Altafulla núms. 004 i 015, que no hi ha cap frenada.
Cal remarcar de la diligència d'inspecció ocular s'observa de les
característiques de la via que el tram és recte, pla, asfaltat en bon
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estat, el paviment estava sec, amplada de la via de 7'30 mts., no hi
havia cap vehicle ni vorera.
A banda les condicions climatològiques era de dia, a la tarda a
les 16'05 hores, o sigui a hora punta de llum, amb una visibilitat
idònia.
3. FONAMENTS DE DRET
3.1 L'art. 139.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú, recull que les particulars
tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques de
totes les lesions que es produeixin en qualsevol dels seus béns i drets,
a excepció dels casos de força major, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels Serveis
Públics.
3.2 La Llei de Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació
de Vehicles a motor, assenyala a l'art. 1. De la responsabilitat civil
dient textualment en castellà:
" EL CONDUCTOR DE VEHICULOS A MOTOR ES RESPONSABLE, EN VIRTUD DEL RIESGO CREADO POR LA CONDUCCIÓN
DEL MISMO".
Això vol dir que la Sra. CAROLINA PORTAL RUIZ, circulava per
una via força ampla, amb independència de la zona més estreta que
és de 7'30 mts., la qual li obliga a reduir la velocitat, les característiques de la via eren les adequades, i les condicions climatològiques
eren immillorables, ja que era de dia i a una hora punta de sol on la
visibilitat és millor.
3.3 Cal fer constar que en atenció a la jurisprudència el fet de
reclamar per danys materials, segons sentències del Tribunal Suprem
manifesten que no procedeix a la indemnització, quan les condicions
climatològiques són bones en el dia dels fets, aplicant-se la teoria de
força major i imprudència del conductor. (segons STS en data 9-121993 (Sala 3r., Secció 6ª).
3.4 Així mateix segons dictamen núm. 115/2001, de 23 d'octubre, és evident en aplicació a aquest cas, que per molta vigilància
que s'adopti per part de l'Administració, la rapidesa de l'accident
després de la producció d'un vassament d'oli sobre la calçada fa
inviable responsabilitzar a l'Administració dels accidents almenys que
s'acrediti que entre la producció del vassament i la intervenció del
servei de manteniment de la via hi hagi un espai de temps realment
inapropiat. I, en aquest sentit, la concurrència quasi simultàniament
d'altres accidents. En el cas que ens ocupa solament consta l'accident
de la Sra. CAROLINA PORTAL RUIZ, a banda que la Brigada
Municipal procedeix cada dia pel matí a la neteja viària dels carrers
del terme municipal d'Altafulla.
Per aquest raonament, la documentació que obra a l'expedient
no ofereix cap indici de què la intervenció dels efectius de la Brigada
Municipal, en matèria de conservació viària de carrers, hagi sigut
amb tardança; a banda que es va actuar d'immediat la neteja de la
taca, amb l'estesa de pols mineral i posteriorment la seva neteja,
senyalitzant-se adequadament.
Resumint de les dates oferides dins de l'expedient hi ha una
raonable convicció de què l'actuació dels serveis imputats es va
produir en un temps de resposta eficient, que resulta adequat amb els
nivells d'exigència demandables d'una Administració regida pel
principi d'eficàcia.
3.5 A banda en la reclamació de la Sra. CAROLINA PORTAL
RUIZ, no acredita la relació de causalitat del vassament d'oli envers
a l'Administració. El fet de l'existència malaurada de la taca d'oli no
implica al servei de neteja que es fa diàriament. Qualsevol vehicle
pot perdre oli i sigui realment el responsable dels fets que reclama,
cal acreditar la responsabilitat que vol imputar.
3.6 La Jurisprudència ha exigit tradicionalment que el nexe casual
sigui directe, immediat i exclusiu (SSTS de 20 de gener de 1984,
entre d'altres). La qual cosa suposa desestimar sistemàticament totes
les pretensions d'indemnització quan interfereixi d'alguna forma la
culpabilitat de la víctima. (SSTS de 20 de juny de 1984, entre
d'altres) o d'un tercer.
3.7 Cal procedir a analitzar el concepte de força major, vassantse en el Consell d'Estat, la força major és una causa estranya a l'ob-
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jecte danyat, excepcional i imprevisible. En aquest sentit els
dictàmens de dates 22 de juliol de 1982 i de 30 de juny de 1983,
varen considerar que el concepte de força major comprèn: "els aconteixements insòlits i estranys al camp normal de les previsions típiques
de cada activitat o servei".
4. RESOLUCIÓ
Per tot el que antecedeix es proposa l'adopció del següent
ACORD:
4.1 Desestimar totalment la reclamació efectuada per la Sra.
CAROLINA PORTAL RUIZ contra l'Ajuntament d'Altafulla, pels danys
produïts al seu ciclomotor, marca Aprilia, matrícula C-4639-BHV,
propietat d'ella mateixa, per considerar que s'ha produït un supòsit
de força major i que el conductor ha de ser responsable del risc
creat per la seva conducció, i que no ha quedat acreditat la relació
de causalitat del vassament d'oli envers a l'Administració. A banda
que ha sigut demostrat que les condicions climatològiques del dia
dels fets eren adequades i bones, a l'igual que l'estat de conservació
de la via i per ser l'objecte d'aquesta reclamació culpa exclusiva de
la víctima.
SEGON. Notificar la present resolució a la Sra. Carolina Portal
i Ruiz, per al seu coneixement i efectes oportuns."
Altafulla, 15 de juliol de 2005. --- L’alcalde, Manel Ramon
Fuentes.

2005/7925 – AJUNTAMENT DE BRÀFIM

Edicte
Aprovat per la corporació el plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir la subhasta per a la contractació de l'obra
de Rehabilitació d'un edifici per a destinar.lo a centre civic. I atès l'article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, s'exposa al públic pel termini de vint dies hàbils, per tal
que es puguin presentar possibles reclamacions.
Simultàniament s'anuncia la licitació de l'obra
1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Ajuntament de Bràfim
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Rehabilitació d'un edifici per a
destinar-lo a centre civic
b) Divisió per lots i número: no hi ha.
c) Lloc d'execusió: Bràfim
d) Termini d'execusió: 1 any
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: subhasta
4. Pressupost base de licitació:
597.068,96 euros (IVA inclòs)
5. Garanties:
Garantia provisional: 2% del pressupost de contractació.
Garantia definitiva: serà un 4% de l'import d'adjudicació del
contracte.
6. Obtenció de documentació:
Ajuntament de Bràfim
Domicili: Plaça de la Vila 1, 43812 Bràfim

7. Requisits específics del contractista:
classificació:
GRUP
SUBGRUP
C
2
C
4
C
6
C
8

CATEGORIA
c
c
b
c

8. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: en el termini de 26 dies naturals
a comptar des de la l'endemà de la publicació d'aquest
anunci a l'últim dels diaris oficials DOGC o BOPT en què
s'insereixi, llevat que sigui dissapte o festiu, cas en el qual
es traslladarà al següent dia hàbil. Aquest termini finalitzarà
a les 14 hores.
b) Documentació a presentar: és l'assenyalada a la clàusula 6
del plec de clàusules administratives que regeix dita
subhasta.
c) Lloc de presentació:
1 Entitat: Ajuntament de Bràfim
9. Obertura ofertes econòmiques:
a) Entitat: Ajuntament de Bràfim
d) Data: el sisè dia natural següent al de la finalització del
termini de presentació de proposicions, llevat que sigui
dissapte o festiu, cas en el qual es realitzarà el dia hàbil
següent
Hora: 12 hores.
10. Despeses anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari
Bràfim, 15 de juliol de 2005. --- L'alcalde, Joan Josep Raventós
Coral.

2005/7940 – AJUNTAMENT DE BRÀFIM

Edicte
L'Ajuntament, en sessió plenària realitzada el dia 12 de juliol de
2005, va adoptar amb caràcter provisional l'acord que es transcriu
tot seguit:
PRIMER. Aprovar provisionalment les ordenances fiscals reguladores de LLAR D'INFANTS.
SEGON. Aquest acord provisional i els textos de les ordenances
fiscals que s'hi annexen s'han d'exposar al públic en el tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del
següent al de la publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, dins el qual els interessats podran
examinar i presentar, si s'escau, al·legacions.
TERCER. Quan no s'hagin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord provisional. L'acord provisional elevat a
definitiu més el text íntegre de les Ordenances fiscals reguladores de
llar d'infants, es publicaran al BOP de Tarragona, moment en què
entraran en vigor.
Bràfim, 18 de juliol de 2005. --- L'alcalde, Joan Josep Raventós
Coral.

2005/8180-U – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Anunci
Que rectifica l'anunci 2005-2291, publicat en el BOPT d'11 de
març de 2005
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 27 de juny
de 2005 ha aprovat inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal
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número 17 "Taxa per la prestació de serveis" de l'apartat F, pàgina
11 per la correcció d'una errada material de tal manera que queda
redactat:
GES 1 - 30 euros
GES 2 - 30 euros
GES 3 - 100 euros * Es pot fraccionar en tres pagaments sent el
primer de 50 euros que inclou el material i els dos restants de 25
euros a realitzar segon i tercer trimestre, respectivament.
De conformitat amb allò previst a l'article 111 de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local en relació a l'article 17.1 i 2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'article
162.2.b de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local
de Catalunya, queda exposat el públic durant 30 dies hàbils
comptats a partir del següent a la publicació d'aquest anunci d'aprovació provisional en el BOP de Tarragona, en un diari de gran difusió
provincial, i en el tauler d'edictes de la corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que
creguin oportunes.
Finalitzat el període d'informació pública i en cas que es
presentin reclamacions dintre del termini reglamentari, el Ple de
l'Ajuntament les resoldrà i aprovarà el seu text definitiu.
En cas que no es presenti reclamacions, l'acord provisional
resultarà definitiu.
Cambrils, 21 de juliol de 2005. --- L'alcalde accidental, Joan
Mas i Nolla.

2005/8167-U – AJUNTAMENT DE CREIXELL

Anunci
En relació a l'anunci 2005/8073 publicat en data 22 de juliol
de 2005, que fa referència a l'aprovació del plec de clàusules i licitació de la obra Nova Guarderia de Creixell.
On diu:
7. Requisits específics del contractista:
Classificació del contractista:
Grup C, Subgrup 2, categoria d.
Grup C, Subgrup 4, categoria d.
Ha de dir:
7. Requisits específics del contractista:
Classificació del contractista:
Grup C, Subgrup 2, categoria c
Grup C, Subgrup 4, categoria d
Creixell, 22 de juliol de 2005. --- L'Alcalde, Teodoro Fuster Cortés.

2005/8181-U – AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte
1. Entitat adjudicadora: AJUNTAMENT DE CUNIT
2. Objecte del contracte: concessió de la gestió de l'Escola Municipal de Música de Cunit
3. Termini de vigència del contracte: tindrà una durada de 5 anys
prorrogables.
4. Procediment: obert
5. Forma: concurs
6. Base o tipus de licitació: 92.200,00 euros anuals
7. Obtenció de documentació i informació: oficines municipals de
l'Ajuntament de Cunit, Secretaria General, de 10 a 14 hores de

dilluns a divendres i dijous de 16 a 19 hores i a la pàgina web
de l'Ajuntament de Cunit www.cunit.org
8. Exposició simultània del plec de clàusules administratives particulars i de l'anunci per a la presentació de proposicions:
- Informació pública del plecs: 15 dies hàbils següents a la
darrera publicació en el BOP de Tarragona o DOGC.
- Presentació de proposicions: 13 dies naturals següents a la
darrera publicació en el BOP de Tarragona o DOGC. Si l'últim
dia del termini fos festiu, inhàbil o dissabte s'entendrà prorrogat
al següent dia hàbil
9. Obertura de pliques: 6è dia hàbil següent a aquell en el que es
compleix el termini de presentació de propostes.
10. Capacitat per a contractar: Els licitadors hauran d'acreditar que
disposen de la capacitació professional i de la capacitat
econòmica per fer front a la gestió de l'escola municipal de
música de Cunit
Cunit, 22 de juliol de 2005. --- L'alcaldessa, M. Dolors Carreras
i Casany. --- Davant meu, la secretària acctal., M. Teresa Romagosa
i Casañas-

2005/7953 – AJUNTAMENT DE DELTEBRE

Edicte
La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament va aprovar
inicialment, en la sessió ordinària de 15 de juliol de 2005, el
projecte tècnic de Passeig fluvial enfront al nucli urbà de Deltebre 2a
fase, redactat per l'enginyera de camins, canals i ports, Silvia Gil de
las Heras i del qual n'és enginyer director, Jordi Galofré Saumell, amb
un import total de 7.521.015'09 euros (set milions cinc-cents vint-i-un
mil quinze euros i nou cèntims).
Aquest projecte s'exposa al públic pel termini de 30 dies
conforme s'estableix a l'art. 37 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, a la fi de que els interessats legítims puguin examinar-lo i aduir
contra el mateix les reclamacions que considerin pertinents.
Al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament estarà igualment exposat
aquest edicte i al Departament d'Obres Públiques podrà examinar-se
el projecte de què es tracta en hores d'oficina.
Deltebre, 18 de juliol de 2005. --- L’alcaldessa, Imma Juan
Franch.

2005/7910 – AJUNTAMENT DE FIGUEROLA DEL CAMP

Edicte
Es fa públic que aquest Ajuntament ha adjudicat definitivament el
contracte de l'obra Acabats i arranjament exterior de la façana i de
l'entorn de les escoles a l'empresa RAMON LAFUERZA BIELSA pel
preu de 29.566,69 euros (IVA inclòs).
Figuerola del Camp, 15 de juliol de 2005. --- L'alcalde, Marcel
Segarra Ferré.

2005/7911 – AJUNTAMENT DE FIGUEROLA DEL CAMP

Anunci
L'Ajuntament, en sessió plenària realitzada el 15 de juliol de
2005, ha aprovat inicialment l'establiment de les taxes municipals
que es relacionen a continuació, i els textos de les respectives ordenances fiscals:

Dimarts, 26 - 7 - 2005

13

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 171

a) De la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de
l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions, i
llicència d'obertura d'establiments.
b) De la taxa per l'expedició de documents administratius i per la
utilització de documentació municipal.
c) De la taxa per la prestació del servei de llar d'infants municipal.
Igualment, el ple de la corporació ha aprovat inicialment l'ordenança fiscal municipal de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
I, en la mateixa sessió, el ple ha acordat també aprovar
inicialment la modificació l'ordenança fiscal reguladora de taxa pel
servei de recollida d'escombraries.
Els esmentats acords se sotmeten a informació pública i audiència
dels interessats durant el termini de 30 dies des de la publicació
d'aquest anunci al BOP de Tarragona, de tal manera que en aquest
període puguin examinar els expedients, els acords i els textos de les
ordenances i presentar-hi les alegacions i reclamacions que es considerin oportunes. Transcorregut el termini d'exposició sense que
s'hagin produït reclamacions, els acords adoptats restaran aprovats
definitivament sense necessitat de nou acord.
Figuerola del Camp, 15 de juliol de 2005. --- L'alcalde, Marcel
Segarra Ferré.

2005/7900 – AJUNTAMENT DE FLIX

b) Oficina de presentació: Registre General.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament.
Flix, 12 de juliol de 2005. --- El batlle-president, Pere Muñoz i
Hernández. --- Davant meu, el secretari general, Arturo González i
Benet.

2005/6733 – AJUNTAMENT DE MÓRA DE EBRE

Edicte
Taller Latorre CB, ha demanat a aquesta Alcaldia una llicència
ambiental per l'activitat de taller de reparació de vehicles i comerç al
menor de vehicles, emplaçada a l'av. Comarques Catalanes, 11.
D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret 136/1999,
s'exposa aquesta sol·licitud a informació pública durant un termini de
vint dies, perquè tots aquells que es considerin afectats per l'activitat
esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions que
creguin convenients.
Es podrà examinar l'expedient a la Secretaria d'aquest
Ajuntament durant les hores d'oficina.
Móra d'Ebre, 15 de juny de 2005. --- L'alcalde, Josep Solé i
Biosca.

Edicte

2005/7913 – AJUNTAMENT DE LA NOU DE GAIÀ

El Ple de l'Ajuntament de Flix, en sessió núm. 5/2005, realitzada
el dia 8 de juliol de 2004, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que ha de regir l'adquisició directe d'una
parcel·la de 2.188,58 m2 de sòl industrial al Polígon industrial de la
Devesa al municipi de Flix,.
En compliment de l'establert en l'article 277.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, se sotmeten els
esmentats plecs a informació pública, durant un termini de 20 dies, a
comptar des del següent a la publicació del present edicte en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, o en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, a efectes que es puguin presentar les
reclamacions que es considerin oportunes.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Edicte

Flix, 12 de juliol de 2005. --- El batlle-president, Pere Muñoz i
Hernández. --- Davant meu, el secretari general, Arturo González i
Benet.

2005/7901 – AJUNTAMENT DE FLIX

Anunci
El Ple de l'Ajuntament de Flix, en sessió núm. 5/2005,
realitzada el dia 8 de juliol de 2004, va aprovar inicialment la
cessió gratuïta al Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya, d'una parcel·la de 4.498,67 m2, de
propietat municipal, per tal de destinar-la a la construcció d'una
residència i centre de dia.
En compliment de l'establert en l'article 49.3 del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals de Catalunya, adequat a la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, pel Decret 144/1994, de 14 de juny, se
sotmet l'esmentat expedient, a informació pública, d'acord amb el
següent,
a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: trenta dies
hàbils a partir del següent des de la data de publicació d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

L'Ajuntament Ple, en la sessió realitzada el dia 1 de juliol de
2005, va aprovar el plec de condicions jurídiques, econòmiques i
administratives particulars que han de regir el concurs, de tramitació
urgent i mitjançant procediment obert per a contractar els treballs
compresos en el Projecte Construcció llar d'infants.
L'esmentat plec, de conformitat amb el que disposa l'article
277.1 del RDL 2/2003, de 28 d'abril, pel, qual s'aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 71 LCAP,
s'exposa al públic pel termini de deu dies, a comptar de l'endemà de
la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als
efectes de presentar reclamacions. Si transcorregut aquest termini no
se n'hi han presentat s'entendrà aprovat definitivament de forma
automàtica.
Simultàniament, s'anuncia el concurs, si bé condicionat al que
disposa l'article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril.
LICITACIÓ:
1. Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de la Nou de Gaià.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Construcció llar d'infants.
b) Divisió per lots i número: únic.
c) Lloc d'execució: c/ Sants Cosme i Damià, La Nou de
Gaià.
d) Termini d'execució: dos mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de la licitació:
Import total: noranta-tres mil quatre-cents noranta euros, amb vinti-set cèntims (93.490,27 euros), IVA vigent inclòs.
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5. Garanties:
La garantia provisional, no en cal, la definitiva serà del 4% de
l'import d'adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de la Nou de Gaià.
b) Domicili: Castell , 5.
c) Localitat: la Nou de Gaià i codi postal: 43763.
d) Telèfon: 977 65 52 57.
e) Fax: 977 65 54 76
f) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: el
darrer dia per presentar les pliques
g) Plec de condicions: Es pot examinar a la Secretaria de
l'Ajuntament, durant el termini de presentació de proposicions, en hores d'oficina i es pot recollir a una còpia del
projecte tècnic i de la documentació a l'establiment COPISTERIA INFOTÈCNICA, (c/. Lleida, 4 de Torredembarra Tel.
977 64 46 24).
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: no se'n demana.
b) Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.
8. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: tretze dies hàbils posteriors al de
l'última publicació d'aquest qnunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
b) Documentació que s'ha de presentar: la que detalla la
clàusula 10 dels plecs de clàusules administratives:
Sobre A: Documentació administrativa
Sobre B: Documentació tècnica.
Sobre C: Proposició econòmica.
Aquest sobre haurà de contenir la proposició econòmica de
conformitat amb el següent model:
"__________________________________________
amb
residència a __________________________ província de
_________________, carrer ___________________ núm.
_______ segons Document Nacional d'Identitat núm.
____________________ assabentat de les condicions i
requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del contracte
d'obres del projecte Construcció llar d'infants, pel sistema de
concurs, mitjançant procediment obert, es compromet en nom
(propi o de l'empresa que representa) a prendre al seu càrrec
l'execució de les obres, amb estricta subjecció als requisits
exigits, d'acord amb les condicions ofertades per la quantitat
de ___________________ IVA inclòs.
(Lloc, data i signatura del proposant)"
c) Lloc de presentació: el que s'indica al punt 6.
9. Obertura de les ofertes:
La data d'obertura dels sobres A i B, serà l'endemà de finalitzar
el període de presentació de les proposicions, tretze dies hàbils, o si
aquest és dissabte o festiu, el primer dia hàbil següent, la Mesa
presidida pel President de la corporació o membre en que delegui i
els vocals que reglamentàriament correspongui, qualificarà els documents presentats en temps i forma.
L'obertura de la proposició econòmica (sobre C) tindrà lloc el
tercer dia següent a l'obertura dels sobres A i B, si aquest és dissabte
o festiu, el primer dia hàbil següent.
10. Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del
contractista adjudicatari.
La Nou de Gaià, 4 de juliol de 2005. ---L’alcalde, Juan
Montragull Rafí.

2005/7914 – AJUNTAMENT DE LA NOU DE GAIÀ

Edicte
L'Ajuntament Ple, en la sessió realitzada el dia 1 de juliol de
2005, va aprovar el plec de condicions jurídiques, econòmiques i
administratives particulars que han de regir el concurs, de tramitació
urgent i mitjançant procediment obert per a contractar els treballs
compresos en el Projecte Acabats i posteriors, del Castell del Baró de
les 4 Torres.
L'esmentat plec, de conformitat amb el que disposa l'article
277.1 del RDL 2/2003, de 28 d'abril, pel, qual s'aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 71 LCAP,
s'exposa al públic pel termini de deu dies, a comptar de l'endemà de
la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als
efectes de presentar reclamacions. Si transcorregut aquest termini no
se n'hi han presentat s'entendrà aprovat definitivament de forma
automàtica.
Simultàniament, s'anuncia el concurs, si bé condicionat al que
disposa l'article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril.
LICITACIÓ:
1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de La Nou de Gaià.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: acabats i posteriors, del Castell del
Baró de les 4 Torres.
b) Divisió per lots i número: únic.
c) Lloc d'execució: c/ Castell, la Nou de Gaià.
d) Termini d'execució: sis mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de la licitació:
Import total: dos-cents noranta-nou mil cinc-cents quaranta-sis
euros, amb vuitanta cèntims (299.546,80 euros), IVA vigent
inclòs.
5. Garanties:
La garantia provisional, no en cal, la definitiva serà del 4% de
l'import d'adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de la Nou de Gaià.
b) Domicili: Castell , 5.
c) Localitat: la Nou de Gaià i codi postal: 43763.
d) Telèfon: 977 65 52 57.
e) Fax: 977 65 54 76
f) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: el
darrer dia per presentar les pliques
g) Plec de condicions: es pot examinar a la Secretaria de
l'Ajuntament, durant el termini de presentació de proposicions, en hores d'oficina i es pot recollir a una còpia del
projecte tècnic i de la documentació a l'establiment COPISTERIA INFOTÈCNICA, (c/. Lleida, 4 de Tarredembarra Tel.
977 644624).
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: Grup C, Subgrup 4, categoria c.
b) Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.
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8. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: tretze dies hàbils posteriors al de
l'última publicació d'aquest Anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
b) Documentació que s'ha de presentar: la que detalla la
clàusula 10 dels plecs de clàusules administratives:
Sobre A: Documentació administrativa
Sobre B: Documentació tècnica.
Sobre C: Proposició econòmica.
Aquest sobre haurà de contenir la proposició econòmica de
conformitat amb el següent model:
"_________________________________________
amb
residència a __________________________ província de
_________________, carrer ___________________ núm.
_______ segons Document Nacional d'Identitat núm.
____________________ assabentat de les condicions i
requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del contracte
d'obres del projecte Acabats interiors dels cossos central i
posteriors, del Castell del baró de les 4 Torres, pel sistema de
concurs, mitjançant procediment obert, es compromet en nom
(propi o de l'empresa que representa) a prendre al seu càrrec
l'execució de les obres, amb estricta subjecció als requisits
exigits, d'acord amb les condicions ofertades per la quantitat
de ___________________ IVA inclòs.
(Lloc, data i signatura del proposant)"
c Lloc de presentació: el que s'indica al punt 6.
9. Obertura de les ofertes:
La data d'obertura dels sobres A i B, serà l'endemà de finalitzar
el període de presentació de les proposicions, tretze dies hàbils, o si
aquest és dissabte o festiu, el primer dia hàbil següent, la Mesa
presidida pel President de la corporació o membre en que delegui i
els vocals que reglamentàriament correspongui, qualificarà els documents presentats en temps i forma.
L'obertura de la proposició econòmica (sobre C) tindrà lloc el
tercer dia següent a l'obertura dels sobres A i B, si aquest és dissabte
o festiu, el primer dia hàbil següent.
10. Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del
contractista adjudicatari.
La Nou de Gaià, 4 de juliol de 2005. --- L’alcalde, Juan
Montragull Rafí.

2005/7926 – AJUNTAMENT DE PAÜLS

Edicte
Rendits els comptes generals anuals del municipi corresponents a
l'exercici econòmic de 2003, juntament amb tots els seus justificants,
i aprovats per la Comissió de Comptes de l'Ajuntament, en sessió
realitzada el 14 de juliol de 2005, queden exposats al públic en les
oficines de l'Ajuntament per un termini de quinze dies, els següents
comptes:
- General del pressupost.
- Conceptes no pressupostaris.
- De Tresoreria.
- Balanç de situació.
- Compte de resultats.
- Liquidació del pressupost.
- Resultat pressupostari.
- Acta d'arqueig a 31-12-2003.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i a efectes
de què, d'acord amb el que disposa l'article 193 de la Llei 39/88

de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, durant el
termini esmentat de quinze dies i vuit més puguin presentar se reclamacions, objeccions i observacions que s'estimin pertinents, quedant
els esmentats comptes definitivament aprovats si no se'n presentés
cap.
Paüls, 15 de juliol de 2005. --- L'alcalde, Tomàs Escubedo
Gracià.

2005/7927 – AJUNTAMENT DE PAÜLS

Edicte
Rendits els comptes generals anuals del municipi corresponents a
l'exercici econòmic de 2002, juntament amb tots els seus justificants,
i aprovats per la Comissió de Comptes de l'Ajuntament, en sessió
realitzada el 14 de juliol de 2005, queden exposats al públic en les
oficines de l'Ajuntament per un termini de quinze dies, els següents
comptes:
- General del pressupost.
- Conceptes no pressupostaris.
- De tresoreria.
- Balanç de situació.
- Compte de resultats.
- Liquidació del pressupost.
- Resultat pressupostari.
- Acta d'arqueig a 31-12-2002.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i a efectes
de què, d'acord amb el que disposa l'article 193 de la Llei 39/88
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, durant el
termini esmentat de quinze dies i vuit més puguin presentar se reclamacions, objeccions i observacions que s'estimin pertinents, quedant
els esmentats comptes definitivament aprovats si no se'n presentés
cap.
Paüls, 15 de juliol de 2005. --- L'alcalde, Tomàs Escubedo
Gracià.

2005/7951 – AJUNTAMENT DEL PERELLÓ

Anunci
El Ple de la corporació, en sessió de data 30.6.2005, acordà
l'aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que
haurà de regir la contractació de l'obra EDIFICI DE PLANTA BAIXA I
DOS PISOS PER A MUSEU I SALA D'EXPOSICIONS.
La qual cosa es fa pública als efectes de que els possibles interessats puguin presentar les reclamacions o al·legacions que considerin oportunes dins el termini de trenta dies comptats des de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOPT. En el cas de no
presentar-se'n cap, el plec de condicions quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap més acord.
Simultàniament, s'anuncia la corresponent licitació, la qual
quedarà suspesa en el cas que es presentin al.legacions o reclamacions contra el plec de clàusules.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament del Perelló
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaría
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: edifici de planta baixa i dos pisos
per a museu i sala d'exposicions
b) Lloc d'execució: c/Major, 41
c) Termini d'execució: 6 mesos
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3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

dependències municipals, en hores d'oficina, durant el termini hàbil
reglamentàriament concedit.
El Pla de Santa Maria, 14 de juliol de 2005. --- L’alcaldepresident, Mateu Montserrat i Miquel.

4. Pressupost base de licitació
391.449,54 euros, IVA vigent inclós
2005/7952 – AJUNTAMENT DE PUIGPELAT
5. Garanties
Provisional: no s'exigeix
Definitiva: 4% de l'import d'adjudicació
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament del Perelló
b) Adreça: c/Lluís Companys, núm.2
c) Localitat i codi postal: EL PERELLO 43519
d) Telèfon: 977 490 007/72
e) Fax: 977 490 137
7. Requisits específics del contractista
a) Clasificació, si escau:
Grup
Subgrup
Categoria
C
1,2,4,5,6,7,8,9
c
I
1, 6
b
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: la que s'indica a l'annex 3 del plec de condicions
8. Presentació de proposicions
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals posteriors al de
publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona
b) Documentació a presentar: la que detalla el plec de clàusules administratives particulars
c) Lloc de presentació: el que s'indica al punt 6
9. Obertura de proposicions
L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i
tindrà lloc a la sala d'actes de la corporació, a les tretze hores del
dia que en faci tres, comptat a partir de l'endemà del dia de l'acabament de presentació de proposicions. Si aquest dia és festiu, l'acte
es farà el primer dia hàbil següent
10. Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del
contractista adjudicatari
El Perelló, 15 de juliol de 2005. --- L’alcalde, Salvador Pallarés
Brull.

2005/7941 – AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA

Edicte
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament l'escriptura de
Reparcel·lació per compensació bàsica de la unitat d'actuació UA-8
zona de La Planella denominada Els Bancals de Puigpelat,
promoguda per Josep Lluís Ferrer Salas.
S'obre termini d'informació pública per un període D'UN MES,
comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci a
fi que els interessats puguin formular les al·legacions o objeccions
oportunes segons la tramitació que preveu com a disposició
supletòria l'article 35 i 32 del Reglament 287/2003 parcial de la
Llei 2/2002 de 14 de març.
Puigpelat, 14 de juliol de 2005. --- Firma (il·legible).

2005/7907 – AJUNTAMENT DE REUS
Contractació i Patrimoni

Edicte
Aprovat inicialment per decret del tinent d'alcalde delegat de
Recursos Generals del dia 21.06.05, el projecte de les obres d'urbanització del carrer de la Mineta Zona 4 (tram entre C/Vilaplana i
M. Escudero i el sector 3.9.b).
S'exposa al públic l'esmentat projecte, d'acord amb l'article
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, durant el
termini de 30 dies hàbils, als efectes del seu examen i presentació de
reclamacions.
En cas que no hi hagi al·legacions en el període d'exposició
pública, el projecte esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.
Reus, 8 de juliol de 2005. --- El secretari general per delegació
de signatura l'adjunt a la secretària general, Fernando Grugués i
Cabré.

2005/7920 – AJUNTAMENT DE REUS
Rendes i Exaccions

Edicte
Edicte
Formulat el compte anual de la corporació corresponent a
l'exercici 2004, s'exposa al públic durant un termini de quinze dies
juntament amb els seus justificants i l'informe de la Comissió Especial
de Comptes de data 13 de juliol de 2005, de conformitat amb l'establert per la legislació reguladora de la comptabilitat dels ens locals.
Durant el termini concedit i vuit dies més, qualsevol persona interessada podrà examinar l'expedient complet i presentar les reclamacions o observacions que estimi convenients, les quals seran comprovades per la Comissió Especial de Comptes, abans de sotmetre-les a
l'aprovació pel Ple de la corporació, d'acord amb el que disposa la
normativa reguladora de les hisendes locals.
L'esmentat compte anual, integrat pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni i el compte de valors
independents i auxiliars del pressupost, resta exposat al públic a les

En compliment de l'establert a l'art. 3 del Reial Decret
243/1995, de 17 de febrer, la matrícula de l'Impost sobre activitats
econòmiques corresponent a les quotes municipals de l'exercici
2005, queda exposada al públic a l'oficina municipal del Servei
d'Atenció i Informació al Contribuent (SAIC) al carrer de Sant
Llorenç, 25, si bé l'examen de la mateixa podrà realitzar-se així
mateix durant 15 dies a partir del següent al de la publicació
d'aquest edicte.
Els interessats que així ho creguin oportú podran interposar contra
les dades contemplades en la matrícula de l'impost, recurs de reposició davant l'òrgan competent de l'Agència Estatal Tributària, o reclamació Econòmico-Administrativa davant del Tribunal Econòmic
Administratiu Regional de Catalunya, ambdós en el termini de quinze
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dies hàbils a comptar des del dia següent al de finalització del
període d'exposició pública.
Reus, 11 de juliol de 2005. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.

2005/7921 – AJUNTAMENT DE REUS
Gestió Ambiental

Edicte
L'Ajuntament de Reus tramita els expedients d'infracció en matèria
mediambiental que es descriuen en extracte, a l'annex d'aquest
edicte.
D'acord amb l'establert als articles 59.4 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, i atès que intentada les notificacions
en el domicili dels interessats, aquestes no s'han pogut practicar, s'emplaça els interessats que es detallen a continuació perquè compareguin a les oficines de l'Àrea de Medi Ambinet, Negociat de Gestió
Ambiental d'aquest Ajuntament, situades al carrer Sardà i Cailà,
s/núm., primer pis de l'edifici del Mercat Central, en el termini de deu
dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació del present
edicte, per a conèixer el contingut íntegre de l'acte, als efectes de
poder presentar al·legacions o recursos en la seva defensa. Si els interessats no es personen en el termini establert, les notificacions s'entenen produïdes a tots els efectes legals des del dia següent al del
venciment del termini assenyalat per comparèixer.
ANNEX:
Número d'expedient: 02/2005 ofici
Interessada: COM. PROP. PK ST. BERNAT CALBÓ, 44-46
Acte administratiu que es notifica: proposta de resolució.
Últim domicili conegut: carrer Major, 6è-2ª 43201 REUS.
Actuació que pot formular l'interessat: al·legacions en el termini
de 10 dies a comptar des del següent al de la publicació del present
acte administratiu.
Data d'iniciació: 12.01.2005.
Número d'expedient: 22/2005 ofici
Interessada: ALBERT VIDAL FORTUNY
Acte administratiu que es notifica: proposta de resolució.
Últim domicili conegut: carrer Mas Pellicer, 43 baixos 3-Sant
Josep Obrer-43206 REUS.
Actuació que pot formular l'interessat: al·legacions en el termini
de 10 dies a comptar des del següent al de la publicació del present
acte administratiu.
Data d'iniciació: 19.04.2005.
Número d'expedient: 20/2005 ofici
Interessada: BLAS GARCIA MARCHANTE, en repr. de SIM
ASSESSORS
Acte administratiu que es notifica: proposta de resolució.
Últim domicili conegut: carrer Antoni Isern, 2 baixos 43205
REUS.
Actuació que pot formular l'interessat: al·legacions en el termini
de 10 dies a comptar des del següent al de la publicació del present
acte administratiu.
Data d'iniciació: 19.04.2005.
Número d'expedient: 11/2004 OFICI
Interessada: FRANCISCA LOPEZ PARRA
Acte administratiu que es notifica: proposta de resolució.
Últim domicili conegut: carrer Sant Celestí, 36 43205 REUS.

Actuació que pot formular l'interessat: al·legacions en el termini
de 10 dies a comptar des del següent al de la publicació del present
acte administratiu.
Data d'iniciació: 14.02.2005.
Número d'expedient: 19/2001 ofici
Interessada: JORGE MASANA CUCHI
Acte administratiu que es notifica: decret de requeriment.
Últim domicili conegut: carrer Maragall, 2-3r-4ª 43480 VILASECA.
Actuació que pot formular l'interessat: recurs de reposició en el
termini d'un mes a comptar des del següent al de la publicació del
present acte administratiu.
Data d'iniciació: 12.07.2004.
Número d'expedient: 220/2004
Interessada: RAMON ESTEBAN GARCÍA
Acte administratiu que es notifica: decret de requeriment.
Últim domicili conegut: carrer Aviació, 12-5è 08029
BARCELONA.
Actuació que pot formular l'interessat: recurs de reposició en el
termini d'un mes a comptar des del següent al de la publicació del
present acte administratiu.
Data d'iniciació: 20.04.2005.
Número d'expedient: 31/2003 ofici
Interessada: ENGINY SERVEIS D'ENGINYERIA, en repr. de
SUBCOM. PROP. AV. PAÏSOS CATALANS, NÚMERO 35
Acte administratiu que es notifica: inici d'expedient sancionador.
Últim domicili conegut: carrer Doctor Zamenhoff, 11 baixos, loc.
Dreta 43001 TARRAGONA.
Actuació que pot formular l'interessat: al·legacions i proposta de
proves en el termini de 10 dies a comptar des del següent al de la
publicació del present acte administratiu.
Data d'iniciació: 20.05.2005.
Reus, 30 de juny de 2005. --- El secretari general, Fernando
Grugués Cabré.

2005/7954 – AJUNTAMENT DE REUS
Rendes i Exaccions

Edicte
En compliment de l'establert a l'art. 3 del Reial Decret
243/1995, de 17 de febrer, la matrícula de l'Impost sobre activitats
econòmiques corresponent a les quotes nacionals de l'exercici 2005,
queda exposada al públic a l'oficina municipal del Servei d'Atenció
i Informació al Contribuent (SAIC) al carrer de Sant Llorenç, 25, si bé
l'examen de la mateixa podrà realitzar-se així mateix durant 15 dies
a partir del següent al de la publicació d'aquest edicte.
Els interessats que així ho creguin oportú podran interposar contra
les dades contemplades en la matrícula de l'impost, recurs de reposició davant l'òrgan competent de l'Agència Estatal Tributària, o reclamació Econòmico-Administrativa davant del Tribunal Econòmic
Administratiu Regional de Catalunya, ambdós en el termini de quinze
dies hàbils a comptar des del dia següent al de finalització del
període d'exposició pública.
Reus, 11 de juliol de 2005. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.

2005/7285 – AJUNTAMENT DE LA RIBA

Edicte
El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 22.06.05, va aprovar el
tercer expedient de crèdit extraordinari del pressupost municipal de
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2005, la qual cosa s'exposa al públic durant un termini de 15 dies,
a partir de la publicació al BOP de Tarragona, als efectes de presentació de reclamacions.
Si no se'n presenten esdevindrà aprovat definitivament.
La Riba, 27 de juny de 2005. --- La secretària acctal., Núria
Alegret Fontana.

2005/7923 – AJUNTAMENT DE LA RIBA

pels Serveis Tècnicsdel Consell Comarcal del Baix Camp, amb un
pressupost de 102.600,00 euros, el que se sotmet a informació
pública pel període de trenta dies, durant el quals es podrà examinar
i formular les a·legacions pertinents d'acord amb el que preveu l'art.
37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Riudecols, 15 de juliol de 2005. --- L'alcalde, Pere Solanellas
Oset.

Anunci

2005/8211-U – AJUNTAMENT DEL ROURELL

S'ha retut el compte general de l'Ajuntament de la Riba corresponent a l'exercici 2003, integrat pel de la corporació, juntament
amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió
Especial de Comptes, que resten exposats al públic a la Secretaria
de l'Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest
termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les
objeccions i observacions que considerin oportunes.

Edicte

La Riba, 28 de juny de 2005. --- La secretària acctal., Núria
Alegret Fontana.

2005/7924 – AJUNTAMENT DE LA RIBA

Anunci
L'Ajuntament, en sessió plenària realitzada el 22 de juny de
2005, va aprovar amb caràcter provisional l'acord pel qual s'aprova
la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua.
De conformitat amb el que disposa l'art. 49.b de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, l'acord precedent se sotmet a informació pública i
audiència dels interessats per un termini de 30 dies des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, de manera que en aquest període els interessats pugin
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que es considerin
oportunes. Transcorregut aquest termini d'exposició sense que s'hagin
produït al.legacions o reclamacions, els acords adoptats esdevindran
aprovats definitivament.
La Riba, 28 de juny de 2005. --- La secretària acctal., Núria
Alegret Fontana.

2005/7908 – AJUNTAMENT DE RIUDECOLS

Edicte
El Ple de l'Ajuntment, de 23 de març de 2005, va aprovar
inicialment el projecte Renovació dels serveis i pavimentació dels
carrers de Baix i l'Acarredor, redactat pels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal del Baix Camp, amb un pressupost de 254.540,33 euros,
el que se sotmet a informació pública pel període de trenta dies,
durant el quals es podrà examinar i formular les al·legacions pertinents d'acord amb el que preveu l'art. 37.2 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Riudecols, 15 de juliol de 2005. --- L'alcalde, Pere Solanellas
Oset.

2005/7909 – AJUNTAMENT DE RIUDECOLS

Edicte
El Ple de l'Ajuntament, de 12 de juliol de 2005, va aprovar
inicialment el projecte Rehabilitació de les antigues escoles, redactat

La Junta de Govern Local d'aquesta corporació, en sessió de data
12 de juliol de 2005, ha aprovat el padró del primer semestre de
l'aigua de l'exercici 2005 del Rourell. Per tant, queda exposat al
públic per un termini de quinze dies a fi que durant aquest període
puguin presentar-se les reclamacions sobre l'exclusió o inclusió i la
quota assignada que es creguin pertinents.
El Rourell, 21 de juliol de 2005. --- L’alcalde, Vicenç Palau i Roca.

2005/7859 – AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP

Anunci
D'acord amb l'article 82 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals,
es fa públic que, mitjançant decret de l'Alcaldia de l'Ajuntament de la
Selva del Camp, dictat amb data 12 de juliol de 2005, s'ha aprovat
el nomenament de la senyora Montserrat Masdeu Contijoch, per
ocupar, amb efectes a partir del dia 1 de juliol de 2005, la plaça
vacant d'administratiu convocada per aquest Ajuntament, d'acord
amb l'acta del tribunal que ha qualificat l'oposició, estesa el dia 30
de juny de 2005.
La Selva del Camp, 12 de juliol de 2005. --- El primer tinent d'alcalde, Josep Masdeu Isern.

2005/7906 – AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP

Anunci
Aprovat el plec de clàusules administratives particulars que han
de regir la subhasta pública d'un terreny situat al PI Xalamec, s'exposa
al públic durant un termini de vuit dies hàbils, a l'efecte de presentació
de possibles reclamacions.
Simultàniament s'anuncia subhasta pública, si bé condicionada al
que disposa l'article 79 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i
l'article 24 del RD 390/1996 d'1 de març.
A) Objecte:
El contracte de compravenda d'un terreny d'ús industrial que
correspon a la parcel.la B3 del PPI Xalamec.
B) Tipus de licitació: el tipus mínim de licitació és la quantitat de
426.859,12 euros, més l'IVA vigent en el moment d'efectuar la
compravenda
C) Fiança provisional: 8.537,18 euros.
D) Presentació de proposicions: en el Registre General de
l'Ajuntament, en el termini que finalitzarà a les 14 hores del 26è dia
següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOP de Tarragona.
E) Obertura d'ofertes: a l'Ajuntament, a les 14 hores del sisè dia
hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de proposicions. Si fos dissabte es traslladarà al següent dia hàbil.
F) Plecs de condicions: a la Secretaria de l'Ajuntament en horari
d'oficina.

Dimarts, 26 - 7 - 2005

19

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 171

G) Model de proposició, requisits dels licitadors i altra documentació exigida: s'ajustarà al previst en els plecs de clàusules.
La Selva del Camp, 14 de juliol de 2005. --- El primer tinent d'alcalde (il·legible).

2005/7912 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Edicte
De conformitat amb l'establert a l'article 59.4 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es dirigeix el present requeriment a l'empresa FRAN-MAT, SL, expedient AG1/G262/2005/03 referent a
l'adopció de la proposta de declaració de lesivitat de varis actes
administratius acordat pel Ple de la corporació en la seva sessió extraordinària de 30 de juny de 2005. Comunicar-li que amb data 11 de
juliol de 2005 es van intentar la notificació, sent aquesta rebutjada
per l'interessat.
En conseqüència, declarar notificat el tràmit, tot això en conformitat amb el que disposen els articles 84 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre de règim Jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, per tal que sigui publicat en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament, segons el que disposa l'article 59 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.
Torredembarra, 12 de juliol de 2005. --- L'alcalde, Manuel
Jiménez Alés.

2005/7928 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torredembarra, en
sessió ordinària realitzada el dia 30 de juny de 2005, ha aprovat
inicialment “L'actualització de preus del projecte de nau al polígon
Industrial, (AG6/G715/02/2)".
D'acord amb el preceptuat en l'art. 37.2 del Reglament d'obres,
activitats i serveis el projecte se sotmet a informació pública, podentse consultar en horari d'oficines a les dependències municipals, per
un termini de trenta dies hàbils, comptats a partir del dia següent al
de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en
el cas que aquesta sigui posterior, termini durant el qual es pot
examinar i formular les al·legacions pertinents, amb el benentès que
si aquestes no es produeixen, quedarà definitivament aprovat.
Torredembarra, 7 de juliol de 2005. --- L'alcalde, Manuel Jiménez
Alès.

2005/7902 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anunci
Havent transcorregut el corresponent període d'informació
pública sense que s'hagi formulat cap reclamació ni suggeriment en
relació a l'acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de 2
de maig de 2005, d'aprovació inicial del Pla director del servei
públic municipal d'abastament d'aigua potable de Tortosa, es fa
públic que el mateix, en data 30 de juny de 2005, ha esdevingut
tàcita i definitivament aprovat de conformitat amb allò previst en el
mateix.

Si es vol impugnar l'acte transcrit, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la publicació d'aquest
anunci.
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 publicació d'aquest anunci.
Tortosa,11 de juliol de 2005. --- L’alcalde, Joan Sabatè i Borràs.

2005/7915 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anunci
Per donar compliment a l'establert per l'article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es publica
aquest edicte als efectes de notificar als interessats que a sota es relacionen, les sancions aplicables per infracció de les normes de trànsit
i circulació urbana, ja que havent-se intentat o per trobar-se en localització desconeguda, no s'ha pogut practicar.

Notificació de la sanció
L'òrgan competent per resoldre l'expedient, és l'Il·lm. Sr. Alcalde,
que en virtut de les seves facultats ha adoptat la resolució següent:
Havent transcorregut el termini reglamentari sense que la persona
denunciada hagi formulat alolegacions o presentat cap prova.
Verificades la qualificació del fet i quantitat consignades en el
butlletí de denúncia, i vista la proposta de l'instructor.
Considerant que en la tramitació de l'expedient s'han observat les
formalitats legals i reglamentàries d'aplicació, i vista la proposta de
l'instructor, RESOLC:
1. Imposar la sanció establerta que s'indica per estimar comès el
fet denunciat a les persones que a continuació es relacionen:
Núm. Expe.
2004009590
2004010555
2004011252
2004011828
2004013303
2004013590
2004013613
2004014240
2005000037
2005000230
2005000263
2005000289
2005000309
2005000318
2005000362
2005000363
2005000421
2005000430
2005000470
2005000605
2005000614
2005000991
2005001004
2005001049
2005001052
2005001058
2005001071
2005001083
2005001116
2005001133

Denunciat/da
ALBESA GARCIA JUAN PEDRO
MAURESO VIGOROS MARIA ELENA
CHOULLI MOHAMED
GOMEZ LORAS RAMON FELIPE
GAMUNDI VILA JOSE MARIA
FABUEL QUESADA JOSE ANGEL
FABUEL QUESADA JOSE ANGEL
ZARAGOZA ABELLA CARMEN DOLORES
NIETO ALCOVER EMILIO
CURTO COMI CLEMENTE
GISBERT PONS MARÍA TERESA
CID GARCIA RAMON SANTIAGO
CUSTODIO CURTO GALLIMÓ
PEREZ TARRAGO M. ANGELES
EIXIMENO CHULILLA GIL
ZARAGOZA TURON JUAN
MONCLUS ESPUNY MARIA TERESA
CORTES SÁNCHEZ JOSEFA
CARDONA HOMEDES M. CINTA
BAIGES MIRO MONTSERRAT
ROMERO SEBASTIÁ NURIA
DAVID TORRES LENDINES
VENTURA VILANOVA MARIA CINTA
GUARCH ZAFRA FRCA.MARIA
MARTIN VICENTE ANA ISABEL
ELIDRISSI MOHA
GUARCH ZAFRA FRCA.MARIA
ACCENSI MARTINEZ JOAN
URQUIZU CASTELLA JOAQUIN
PAREDES MARIN JOSE MANUEL

Localitat
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
JESUS
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA

Matrícula
T-2268-AS
T-5512-AH
4459-CRF
T-6127-AU
9000-CRZ
3056-BHR
3056-BHR
3262-CSR
T-4834-BC
T-8582-AP
T-5266-AG
2482-CZX
2941-BRG
8184-CRB
9970-BDH
T-7689-AN
T-8784-AM
7545-BMX
T-5248-AP
4398-BPD
T-1736-AV
C-7103-BGP
T-3622-AF
T-5135-AY
6119-BXW
TE-0498-H
T-5135-AY
3584-CFL
T-2155-AL
T-6163-AM

Data
29/06/2004
09/08/2004
23/09/2004
01/10/2004
08/10/2004
17/11/2004
18/11/2004
27/12/2004
05/01/2005
19/01/2005
20/01/2005
24/01/2005
25/01/2005
25/01/2005
26/01/2005
26/01/2005
28/01/2005
28/01/2005
31/01/2005
15/01/2005
15/01/2005
03/02/2005
01/02/2005
03/02/2005
03/02/2005
03/02/2005
04/02/2005
05/02/2005
07/02/2005
07/02/2005

Article
OM 1.e.37
OM 1.h.37
OM 1.c.37
OM 1.4
OM 1.18
OM 1.e.37
OM 1.e.37
OM 1.18
OM 1.h.37
OM 1.o.37
OM 1.1.39
OM 1.e.37
OM 1.c.37
OM 1.e.37
OM 4.j.33
OM 1.o.37
OM 1.h.37
OM 1.e.37
OM 1.e.37
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 3.d.12
OM 1.18
OM 1.e.37
OM 1.i.37
OM 1.c.37
OM 4.d.33
OM 1.e.37
OM 1.e.37
OM 1.e.37

Import
55,00
50,00
55,00
70,00
75,00
55,00
55,00
75,00
50,00
50,00
50,00
55,00
55,00
55,00
55,00
50,00
50,00
55,00
55,00
30,00
30,00
90,00
75,00
55,00
55,00
55,00
50,00
55,00
55,00
55,00

20
2005001145
2005001168
2005001185
2005001196
2005001199
2005001212
2005001279
2005001298
2005001300
2005001378
2005001380
2005001410
2005001471
2005001512
2005001523
2005001534
2005001611
2005001615
2005001622
2005001649
2005001702
2005001764
2005001786
2005001806
2005001814
2005001828
2005001837
2005001870
2005001873
2005001883
2005001884
2005001894
2005001900
2005002139
2005002186
2005002298
2005002383
2005002488
2005002576
2005002696
2005002738
2005002746
2005002834
2005002879
2005003026
2005003088
2005003157
2005003252
2005003342
2005003366
2005003370
2005003442
2005003475
2005003477
2005003480
2005003558
2005003633
2005003843
2005003863
2005003977
2005004125
2005004217
2005004405
2005004467
2005004597
2005006177
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JIMENEZ DIAZ MANOLO
CRESPO GARCIA FERNANDO
MENDEZ LOPEZ OSCAR
FABREGAT FOSCH JAVIER
LOMBANA LOMBANA FERNANDO H.
ZAPATER VIDIELLA Mª CINTA
HERNANDEZ BATISTE EDUARDO
CARDENAS BERNAL JOSE
GARCIA FERNANDEZ JUAN
DIAZ JUAN CINTA
SUBIRATS SARDO MARIA ISABEL
GINE CID ALBERT
RODRIGUEZ CASTELLANO JOSE LUIS
SANCHEZ TORTOSA MARIA
GAS RIERA JOSEFA
BORRAS PAMIES JOSEFA
AIXENDRI PEDROLA ANDRES
ALBIOL FRAILE CARLOS
AIXENDRI PEDROLA ANDRES
AIXENDRI PEDROLA ANDRES
BARROBES LLATSE TOBIAS
HERNANDEZ BARRERA CARLOS
FORNER SERIOL GLORIA
CHAVARRIA ARAGONES JOSE
HUSSAIN SHAH SYED SAJJAD
RUMBAU BONET JOSE PASCUAL
MARCH SALVAT LAURENT EDUAR
JIMÉNEZ FIBLA MARIA TERESA
HOSTALOT PANISELLO M. JESUS
KHIAR EL BACHIR
BAUDILIO VALLVERDU M. ELENA
CASTILLA ROMERO MANUEL SALVADOR
CID BARBERA JACOB
ESPUNY ARASA MARIA ROSA
MESTRE PLA EMILIO RAMON
PUNTES FARNÓS GLORIA
MNEZ. HIDALGO CUNILL FCO. JOSE
PUNTES FARNÓS GLORIA
ALEIXENDRI CUGAT MANUEL
MESTRE PLA EMILIO RAMON
MNEZ. HIDALGO CUNILL FCO. JOSE
LOPEZ GOMEZ M. ANGELES
QUERAL CABALLE M. SABRINA
TOMAS RIMA FRANCISCO
PUNTES FARNÓS GLORIA
CASTELL SOLE GREGORIA MARIA
MONLLAO CERVERA SUSANA MARIA
AKRAM SOHAIL
MILLAN FUSTE JOSE
SANCHEZ SAMARRA JOSEP LLUIS
MESTRE PLA EMILIO RAMON
MARTI MARTI FRANCISCO
MARTI MELLINAS MARTIN
BAUBI MONTERO AGUSTIN JOSE
BAUBI MONTERO AGUSTIN JOSE
CASTREJÓN CASTILLO IVAN
COLESNIUC PETRONEL
TAURONI ESPELTA SANTIAGO MANUEL
GIMENEZ ARBIOL MARC
MARTI RUIZ RUBEN
RODRIGUEZ VILANOVA JENNYFER
CORTADELLAS BAQUER MIQUEL
MARTI RUIZ RUBEN
MARTI RUIZ RUBEN
MURIA PLA JAUME
ANELL MOJER XAVIER

TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA

T-7767-V
8249-BDH
T-6255-AB
T-6847-AU
1796-CYS
4370-CCD
CS-6517-V
T-4425-AP
B-3670-MW
T-8003-BC
4748-CGD
0532-CWC
4741-CPH
T-2566-N
T-5098-AS
6031-BHZ
T-4161-BB
2766-CJP
T-4161-BB
T-4161-BB
B-9785-SW
5268-BCS
7903-CWC
T-2740-AJ
B-8808-IC
6651-CKJ
1399-DFB
5341-BSL
8775-CSM
4893-CYK
5542-BJZ
1482-BFN
6313-CXF
8654-CLT
2913-BJC
T-4152-AZ
5254-BPD
T-4152-AZ
T-8805-AK
2913-BJC
5254-BPD
9784-CLL
T-7417-AN
T-4334-BC
T-4152-AZ
0244-CJB
0384-BPP
C-2089-BDR
2585-CCL
C-1326-BMF
2913-BJC
8894-CDJ
C-4534-BNZ
C-1597-BMK
C-1597-BMK
C-5831-BJJ
1892-BTL
5758-BTN
C-2342-BHT
C-7972-BLW
C-2855-BPL
B-1190-LH
C-7972-BLW
C-7972-BLW
V-1023-CM
C-8551-BPC

08/02/2005
08/02/2005
09/02/2005
09/02/2005
03/02/2005
09/02/2005
09/02/2005
28/01/2005
01/02/2005
05/02/2005
05/02/2005
07/02/2005
29/01/2005
01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005
09/02/2005
09/02/2005
09/02/2005
10/02/2005
04/02/2005
09/02/2005
10/02/2005
10/02/2005
10/02/2005
10/02/2005
10/02/2005
11/02/2005
11/02/2005
13/02/2005
13/02/2005
14/02/2005
14/02/2005
03/03/2005
07/03/2005
01/03/2005
07/03/2005
01/03/2005
11/02/2005
11/02/2005
18/02/2005
18/02/2005
26/02/2005
09/03/2005
16/02/2005
23/02/2005
17/02/2005
25/02/2005
03/03/2005
04/03/2005
04/03/2005
07/03/2005
08/03/2005
08/03/2005
08/03/2005
10/03/2005
14/04/2005
02/03/2005
21/03/2005
26/03/2005
05/04/2005
27/04/2005
16/04/2005
22/04/2005
03/05/2005
28/04/2005

OM 1.1.39
OM 1.e.37
OM 1.c.37
OM 1.d.37
OM 1.e.37
OM 1.c.37
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.a.64
OM 2.a.64
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.d.64
OM 2.b.64
OM 1.e.37
OM 1.e.37
OM 1.d.37
OM 1.g.37
OM 1.e.37
OM 1.e.37
OM 1.e.37
OM 1.e.37
OM 1.c.37
OM 1.c.37
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.a.64
OM 2.d.64
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 2.a.64
OM 2.b.64
OM 2.a.64
OM 2.b.64
OM 2.b.64
OM 3.d.12
OM 1.d.37
OM 3.d.12
OM 1.e.37
OM 1.h.37
OM 1.2
OM 3.d.12
OM 2.2
OM 2.2
OM 1.7
OM 1.18
OM 3.d.12
OM 3.d.12
OM 3.d.12
OM 1.18
OM 3.d.12
OM 3.d.12
OM 1.18
OM 1.5

50,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
18,00
18,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
30,00
30,00
30,00
18,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
18,00
30,00
18,00
30,00
30,00
90,00
55,00
90,00
55,00
50,00
50,00
90,00
150,00
150,00
450,00
75,00
90,00
90,00
90,00
75,00
90,00
90,00
75,00
35,00

2. Contra la present resolució que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix

òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent de la seva notificació.
L'import de la sanció s'haurà de fer efectiva dins dels QUINZE
dies hàbils següents a la data en que hagi adquirit fermesa, en la
Tresoreria d'aquest Ajuntament, directament o per gir postal, i en
aquest cas, indicant les següents dades: número d'expedient, data de
la denúncia i matrícula del vehicle. L'endemà del venciment del
període voluntari d'ingrès sense que aquest s'hagi efectuat, s'inicia el
període executiu, la qual cosa determinarà l'exigència dels interessos
de demora i dels recàrrecs establerts als article 26 i 28 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i, si fos el cas,
dels costos del procediment de constreyiment.
Tortosa, 5 de juliol de 2005. --- El secretari (il·legible).

2005/7916 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Edicte
Per donar compliment a l'establert per l'article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es publica
aquest edicte als efectes de notificar als interessats que a sota es relacionen, les resolucions dels recursos de reposició en els expedients
tramitats per infracció de les normes de trànsit i circulació urbana, ja
que havent-se intentat o per trobar-se en localització desconeguda, no
s'ha pogut practicar.
Notificació de la resolució
L'òrgan competent per resoldre l'expedient, és l'Il.lm. Sr. Alcalde,
que en virtut de les seves facultats ha adoptat la resolució següent:
PRIMER. El recurs de reposició interposat contra la resolució
sancionadora, s'ha presentat en temps i forma, de conformitat amb el
que preveu l'article 116 de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
SEGON. Considerant que els motius que donen suport a les
pretensions del recurrent, no desvirtuen de cap manera la resolució
recorreguda, ha d'entendre's aquesta, plenament adaptada a dret,
per quan que la causa invocada no concurreix en l'expedient.
Atès que en la tramitació de l'expedient s'han observat totes les
formalitats legals i reglamentàries aplicables, i vista la proposta de
l'instructor, RESOLC:
1. DESESTIMAR el recurs de reposició que heu formulat contra la
resolució dictada per aquesta Alcaldia en l'expedient de referència, i
confirmar-la íntegrament.
Núm. Expe.
2004010325
2004011946
2004012145
2004012295
2004012656
2004013498
2004013518
2005000004

Denunciat/da
EMILIO NIETO ALCOVER
JAUME E. SABATE VERGE
MA. ANGELES RACO MORESO
MA. ANGELES RACO MORESO
MA. ANGELES RACO MORESO
JORDI GUECHE DOÑATE
ARAMBOSCHI CONSTANTIN
ROSA M. BAIGES MIRO

Localitat
TORTOSA
AMPOSTA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TARRAGONA
TORTOSA

Matrícula
T-4834-BC
2655-CZC
7481-CBF
7481-CBF
7481-CBF
3988-BZZ
T-3004-AD
T-3664-AV

Data
15/07/2004
07/10/2004
18/10/2004
13/10/2004
21/10/2004
23/10/2004
04/11/2004
12/01/20045

Article
OM 64.2b
OM 37.1e
OM 64.2b
OM 64.2b
OM 64.2b
OM 7.1
OM 37.1 h
OM 37.1 h

Import
30,00
55,00
30,00
30,00
30,00
450,00
50,00
80,00

2. Contra la present resolució, que acaba la via administrativa,
podeu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, davant del
del Jutjat Contenciós Administratiu corresponent. De la mateixa
manera, podeu interposar qualsevol altre recurs que cregueu
procedent.
L'import de la sanció s'haurà de fer efectiva dins dels QUINZE
dies hàbils següents a la data en que hagi adquirit fermesa, en la
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Tresoreria d'aquest Ajuntament, directament o per gir postal, i en
aquest cas, indicant les següents dades: número d'expedient, data de
la denúncia i matrícula del vehicle. L'endemà del venciment del
període voluntari d'ingrès sense que aquest s'hagi efectuat, s'inicia el
període executiu, la qual cosa determinarà l'exigència dels interessos
de demora i dels recàrrecs establerts als article 26 i 28 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i, si fos el cas,
dels costos del procediment de constreyiment.

c) Lloc de presentació: Registre general de l'Ajuntament Valls
a l'adreça indicada al punt 5è. L'horari és de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
8. Admissió i criteris de selecció:
En el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la finalització
del termini d'inscripció, l'Ajuntament de Valls resoldrà sobre l'admissió
de les persones presentades, amb un màxim de 5 concursants seleccionats.

Tortosa, 5 de juliol de 2005. --- El secretari (il·legible).

2005/8199-U – AJUNTAMENT DE VALLS

9. Presentació dels treballs:
Els concursants admesos presentaran els treballs a l'Ajuntament
fins el dia 31 d'octubre de 2005.

Anunci de l'Ajuntament de Valls sobre concurs d'idees
per la urbanització de la Plaça del Pati

10. Pàgina web on figura la informació relativa a la convocatòria
http://www.valls.org

En virtut del Decret d'Alcaldia 233/2005, de 22 de juliol de
2005, s'anuncia el següent concurs públic:

Valls, 22 de juliol de 2005. --- El secretari, Joan Anton Font
Monclús.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Valls.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Número d'expedient: DA 233/2005
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Concurs d'idees per la urbanització de la plaça del Pati
b) Divisió per lots: no s'escau
c) Lloc d'execució: Valls.
d) Termini d'execució: 5 mesos des de la notificació de l'adjudicació
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: restringit
c) Forma: concurs d'idees amb intervenció de jurat.
4. Pressupost base de licitació:
Premis. Els concursants seleccionats: 12.000 euros
El guanyador del concurs: 200.000 euros. Aquest import
inclou els honoraris de redacció del projecte i direcció
d'obra
5. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Valls.
b) Domicili: Plaça del Blat, 1
c) Localitat i codi postal: Valls (43800).
d) Telèfon: 977 60 10 50
e) Telefax: 977 60 10 97
f) Data límit d'obtenció de la documentació i informació: el
dia anterior al de finalització del termini per a la presentació de sol·licitud de participació.
6. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no resulta necessària
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica professional: segons s'estableix a la base 5a del plec de clàusules administratives particulars
7. Presentació de sol·licitud d'inscripció:
a) Data límit de presentació: 10 dies naturals a comptar des
de la darrera publicació de l'anunci de licitació al DOGC
o al BOP de Tarragona.
b) Documentació a presentar: segons s'especifica en el plec
de clàusules administratives particulars que regeix aquest
concurs d'idees.

CONSORCIS
2005/7947 – CONSORCI MEMORIAL DELS ESPAIS
DE LA BATALLA DE L’EBRE

Anunci
Aprovada inicialment per la Junta General del Consorci Memorial
dels Espais de la Batalla de l'Ebre, en sessió de data 10 de febrer
de 2005, la modificació dels seus estatuts; i ratificada per tots els
seus membres en data:
Generalitat de Catalunya, 3 de maig de 2005
Consell Comarcal de la Terra Alta, 28 d'abril de 2005
Ajuntament de Batea, 28 de febrer de 2005
Ajuntament de Caseres, 13 de maig de 2005
Ajuntament de Corbera d'Ebre, 9 de març de 2005
Ajuntament de la Fatarella, 31 de març de 2005
Ajuntament de Pinell de Brai, 22 de març de 2005
Ajuntament de Vilalba dels Arcs, 2 de març de 2005
S'esposa al públic, d'acord amb el que preveu l'article 322 del
Decret 179/95, reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats
locals, durant un termini de 30 dies, durant el qual es podran
formular-hi les al·legacions que es considerin pertinents.
El text íntegre dels estatuts modificats apareix publicat al DOGC
núm. 4416, de 30 de juny, pàg. 19575 i ss.
Cas de no presentar-se cap al·legació quedarà definitivament
aprovada sense necessitar l'adopció d'un ulterior acord.
Gandesa, 15 de juliol de 2005. --- El president, J. Lluís Salvadó
i Tenesa.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS SOCIAL
2005/8099 – JUZGADO DE LO SOCIAL DE REUS

Edicto
En méritos de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social de Reus en ejecutoria n.º 68/2005, seguida a
instancias de Abdelkader Moumni contra Still Habitat Mantenimiento
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SL, por el presente se notifica a la entidad ejecutada en atención a
su domicilio desconocido la propuesta de providencia dictada en el
día de la fecha cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“En vista del contenido de la anterior diligencia, se deja sin
efecto el señalamiento del día de hoy y de conformidad a lo
dispuesto en el art. 277 de la Ley de Procedimiento Laboral, se cita
a las partes a comparecencia ante la Sala de Audiencia de este
Juzgado de lo Social, el próximo día 28 de julio a las 9.45 horas de
su mañana, advirtiéndoles que deberán comparecer con los medios
de prueba de que intenten valerse, relativos a la no readmisión o
readmisión irregular; con la prevención a la parte actora de que caso
de que no compareciera, por si o debidamente representada, se
archivarán sin más trámite las actuaciones y a la parte demandada,
de que el acto se celebrará no obstante su no comparecencia, por si
o debidamente representada; sirva la copia del presente proveído de
notificación y citación en legal forma.
Para la citación de la ejecutada Still Habitat Mantenimiento SL
publíquense edictos en el BOP de Tarragona y líbrese correo certificado con acuse de recibo al domicilio de Zaragoza que consta en
el ramo de prueba aportado por la ejecutante.
Contra el presente proveído cabe recurso de reposición ante este
Juzgado de lo Social en el plazo de cinco días. Lo que propongo a
S.S. Ilma. para su conformidad. Conforme. --- El magistrado juez”.
Y para que sirva de notificación y citación en forma a la parte
ejecutada expido el presente que firmo, en Reus, a 19 de julio de
2005. --- La secretaria judicial (ilegible).

ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES
2005/7891 – GESTIÓ DE CEMENTIRIS DE TARRAGONA, SL

Edicte
Segons el Reglament intern, el Cementiri disposarà de les sepultures relacionades que es considerin abandonades i de les quals les
famílies no es facin càrrec en el termini d'un mes desde la publicació.
Illa
Silvestre
Silvestre
Silvestre
Silvestre
Silvestre
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla

Núm.
74
109
157
186
222
1
2
11
12
17
22
26
31
36
42
47
51
52
56
66
67
71
73
75

Titular de la sepultura
Palacio Muñoz, Antº Joaquin
Garcia Alberola, Jose
Caballero Buiza, Antonio
Soldevilla Torrens, Rafael
Cabrera Carmona, Antonio
Plana, Felix
Garriga Corbella, Josefa
Puig Valls, Rafael
Olive Gomis, Gertrudis
Llorens Serra, Ursicina
Salomo, Pablo
Aloguin Benedicto, Ramon
Herrera Ramona, Francisca
Cabre Sans, Josep
Montserrat Bofarull, Serafína
Suñer Masferrer, Maria
Bru Pasto, Ignacia
Bonsons i Cº
Gonzalez Gil, Rosa
Felip Pujol, Jose
Pastor Romeu, Maria
Aragones Zamora, Apolina
Martin Palanca, Jacinto
Ferre Barcelo, Angela

Últim difunt inhumat
Palacio Jouve
Alberola Bernia
Marcos Sanchez
Soldevilla Jane
Sancho Bargallo
Plana Maduell
Garriga Corbella
Ingles Claraso
Gomis Grau
Llorens Serra
Enrique Salomo
Marti Caballe
Herrera Segarra
Cabre Sans
Gall Miro
Mieres Tirero
Tutusaus Sole
Gil Sans
Garcia Rodriguez
Pujol Pamies
Sole Pastor
Gracia Bosque
Martin Prat
Diez Ferrer

Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa

76
77
81
82
87
88
91
96
97
101
111
116
121
122
126
131
132
133
135
137
146
151
152
156
157
161
167
171
172
181
187
196
201
206
211
212
216
1
2
9
25
33
37
45
49
56
61
67
77
82
86
139
151
153
163
164
169
194
199
211
217
221
235
236
237
241
247
255

Contijoch Segura, Maria
Gasso Miquel, Ricardo
Espinos Alarouy, Domingo
Trucharte Samper, Jose
Marquez Tardio, Enriqueta
Masdeu Alimbau, Salvador
Elias Masip, Jose
Bordons Ariza, Eduardo
Benaiges Daras, Ramon
Falladas Castella, Francisca
Fonts Figueras, Josefa
Ariza Castro, Trinidad
Bustamente barrera, Manuel
Moncusi Rosell, Francisco
Ycart Carreras, Eduardo
Ferre Gil, Jose
Angulo Ruiz, Justo
Olive Tomas, Teresa
Rion Balas, Tecla i Rosa
Palau Sanahuj, Maria
Escandell Ferrer, Jose
Espiau Covarrubias, Josefa
Simo Biosca, Joaquin
Ruiz de Luna y Lasauca, Margarita
Forcadell Olmos, Josep
Ciurana Cucurull, Teresa
Alberich Ras, Luis
Tarrega Illan, Josefina
Gimenez Rodriguez, Vicente
Minguez Eras, Eugenia
Pastor Armengol, Maria
Borras Ferrer, Manuel
Picon Llull, Baldomero
Ferrete Vernet, Filomena
Zaera Garcia, Agustin
Vila Garrido, Josefa
Jaca Urmeneta, Cayetana
Jorquera Berruezo, Encarna
Romeu Espi, Fernando
Aranda Alcaide, Trinidad
Piet, Helen Wilma
Arnal Soler, Daniel
Segura Gracia, Francisco
Rey Martinez, Mª Del Rosario
Antela Aboyo, Mercedes
Roman Cabello, Francisco
Vives Guell, Francisco
Torres Marin, Pablo
Arana Lasarte, Livia
Suys, Jean Pierre
Casado Vallejo, Maria
Everaerts, Stapels
Lana Vallejo, Luis
Castro Serrano, Miguel
Maya Falcon, Luis
Carrasco Armero, Cristobal
Alonso Campos, Antonio
Bossart, H. B. Laure
Muste Vernet, Salvador
Paris Alexandre, Isidro
Heras Romera, Sevideo de las
Laban, Johannes
Miller, Lotte
Juan Amill, Agusti
Fierrez Sierra, Jose
Gallego Martinez Sebastian
Mas Serra, Antonia
Tiede, Werner
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Mañe Aguade
Miquel Torres
Espinos Monpou
Trucharte Villanueva
Garcia Muche
Martorell Punsoda
Vila Devos
Bordons Gomez
Benaiges Daras
Fallada Casal
Gonzalez Bartrina
Casas Romani
Bustamante Barrera
llenas Cunillera
Melich Llobera
Ferre Gil
Ruiz Clavijo
Cabal Pascual
Rion Balas
Barrio Lucino
Escandell Ferrer
Covarrubias Hernando
Simo Ausensi
Socia Lahoz
Vives Ausach
Ciurana Carull
Ras Nolla
Tarrega Illan
Gimenez Sordo
Garcia Rodriguez
Pastor Armengol
Cendros Juan
Pijoan Nantrell
Ferrete Vernet
Zarea Gorrits
Vila Garrido
Jaca Urmeneta
Jorquera Berruezo
Romeu Espi
Franco Ramon
Piet
Arnal Soler
Segura Lopez
Gomez Calleja
Antela Abollo
Quiles Marco
Llovera Barberá
Bocos Martinez
Arana Lasarte
Suys
Casado Ojeda
Everaerts
Lana Pujol
Valverde Alcalde
Maya Falcon
Armero Zarate
Campo Fariñas
Miot
Vernet Llaurado
Alexandre Mascarell
Heras Rosello
Laban Zyderveld
Katgwienker
Mercade Batet
Brell Nuñez
Olmos Figuerola
Gonzalez Moyano
Tiede
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Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias

Calduch Aguilar
Jurado Berlanga
Alarcon Gonzalez
Clua Compte
Garcia Viloria

260
261
265
289
290
292
295
297
307
316
326
327
331
338
361
362
376
379
409
422
430
447
458
466
481
482
489
551
565
570
8
10
30
31
58
64
65
69
71
86
94
106
107
114
120
123
136
141
148
149
151
154
177
183
184
200
219
227
235
239
243
247
249
256
261
263
290
296

Rosello Guasch, Mercedes
Castillo Jurado, Pilar
Alarcon Cosilla, Diego
Clua Compte, Pedro
Grande Sanabria, Manuel
Cabezas Dominguez, Baldome
Moreno Bernat, Juan de Dios
Aubo Sabariego, Mauricio
Aubia Romani, Jaime
Garcia Oliva, Alberto
Beloso Dominguez, Rafael
Blanco Lopez, Jose Mª
Sebastian Saigi, Rosa
Ribas Avellaneda, Eliseo
Almenara Vidal, Ines
Zafra Gomez, Teresa
Graña Fernandez, Ramon
Ginesta Vicens, Antonio
Volto Cubells, Pedro Manuel
Paramo del Valle, Benedicta
Santapau Ros, Rafael
Rodriguez Molina, Manuel
Castro Valverde, Miguel
Belart Peras, Miguel
Lopez Parga, Ramon
Jimenez Romero, Rosario
Haro Parra, Francisco
Verstelt, Petrus
Ibars Perez, Modesto
Torres Teixido, Antonio
Barrera Huelga, Jose
Sanjurjo Rois, Cecilio
Javierre Ansaldo, Pilar
Diaz Rodriguez, Elvira
Pla Janini, Joaquina
Garcia Luzuriaga, Cecilia
Ferre Llop, Emilia
Tudo Perez, Alfredo
Lamor Lopez, Laureano de
Perezagua, Eusebio
Balaña Casals, Pedro
Viñas Marti, Juan Bautista
Fabre Padros, Horacio
Dominguez, Estrella
Zorrilla Sanchez, Ana
Ferrer, Antonio
Torrents Torres, Jose
Fornaguera Quera, Joaquin
Aude Nerija, Maria
Juan Coll, Ana
Sureda Rosello, Juan
Ferrer Janini, Josefa
Artero Cros, A.
Cardona Miro, Juan
Desconegut
Rubio Salas, Jesus
Juanpere Ciuraneta, Juan
Marques Sole, Rosendo
Calvo Arranz, Emilia
Meseguer Cusine, Jose Mª
Sarobe Benito, Francisca
Regidor Gil, Enrique
Mir Llovell, Ignacio
Dominguez Fernandez, Jesusa
Pedro Muñoz, Luis de
Martinez Cisterna, Antonio
Machado Martinez, Juan
Salvador Boronat, Juana

Moreno Garcia
Pastor Solanas
Aixala Llorach
Gonzalez Gonzalez
Beloso Montes
Blanco Moreno
Cordero Fernandez
Avellaneda Garcia
Almenara Vidal
Sanchez Gonzalez
Muñoz Cano
Vicens Cogul
Cubells Torne
Paramo del Valle
Santapau Valles
Marfil Peña
Castro Serrano
Palau Roig
Delgado Hernandez
Cañada Garcia
Gimenez Oncins
Verstelt
Ros Segui
Torres Teixido
Perez Barrera
Sanjurjo Rois
Javierre Ansaldo
Salazar Chapela
Pla Janini
Garcia Luzuriaga
Mas Xipell
Duch Sole
Lamor Crofort
Serrano
Casals Perello
Cañellas Rafuls
Padros Vidal
Lis Castreros
Sanchez Velasco
Ferer Frixedes
Torrents Pons
Tomaguera Zureda
Horta Garcia
Autel Riera
Sureda Rosello
Ferrer Janini
Artero Cros
Castro Elipe
Salvado Montserrat
Rubio Salas
Domingo Alemany
Marques Gil
Perez Ginart
Meseguer Cusine
Sarobe Castello
Regidor Gil
Mir Escalz
Perez Nuñez
Pedro Herrera
Trenzano Pellicer
Alvarez Coronado
Salvador Boronat

Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Tobias
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica

310
317
318
333
351
353
359
373
380
382
387
427
437
441
467
471
501
506
531
536
537
547
548
551
566
571
573
584
586
591
601
632
656
29
39
41
43
45
50
53
71
75
83
87
93
95
99
100
120
134
155
170
204
218
250
255
260
268
310
322
329
331
333
342
344
359
378
450

Salamero, Raul
Ballarin Ballarin, Rafael
Salomo Massons, Francisco
Hernandez Galan, Cesar
Sole Alegret, Jose Mª
Roig Valls, Joaquin
Souza Lopez, Castor
Cuenca Domenech, Miguel
Andrea Campillo, Elvira
Sastre Lozano, Fernando
Pellisa, Pedro
Boronat Ferrer, Asuncion
Bazan Lopez, Jose
Ferre Pujol, Milagros
Casals Perello, Pedro
Sanchez Fortuny, Magdalena
Palacios Aldea, Gabriel
Xetruch Santacana, Jose
Galafat Manzano, Cristobal
Guillen Martos, Miguel
Blazquez Marques, Antonio
Ferre Palau, Teresa
Plana Escoda, Frco.
Matamoros Blanco, Teresa
Rafols Nicolau, Carmen
Guardia Alsina, Rosalia
Mas Morato, Pantaleon
Domingo Marrase, Josefina
Meniez, Nicole
Perez Caballero, Miguel
Rodriguez Hervas, Frco.
Vilella Franch, Zacarias
Solanes Piñol, Maria
Guillaumet Castellanos, Juan
Perez Parra, Miguel
Carmona Granados, Francisco
Boada, Salvadora
Abella Sans, Carmen
Perello Parera, Francisco
Lopez Lucenilla, Francisco
Sans Marti, Josefina
Bueno Gonzalez, Inocencio
Perea Pijoan, Josep
Puvill Jimenez, Bienvenida
Rabascall Crusat, Jose
Blanco Granado, Miguel
Victoria Batista, Manuel
Pons Pons, Juan
Pedros Ferrer, Antonio
Hidalgo del Pozo, Antonio
Rincon Marcuende, Gabriel
Aubareda Civit, Rosa
Micola Blade, Rafael
Tejero Castillero, Margarita
Atzert, Marli
Lazaro Verdins, Victoriano
Pi Sanesteban, Augusto
Salesa Sendros, Jose
Garcia Perez, Catalina
Espuny Bel, Juan
Arnau Verge, Juan Bautista
Garcia Navarro, Mª De la Huerta
Clari Badia, Ramon
Sauras Gonzalez, Jose Luis
Segui Blanes, Francisco Vicente
Ricoma Marti, Jose Mª
Guell Gasso, Antonio
Cabre Tarrago, Juan
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Mijarich Ruiz
Ballarin Pallares
Vidal Iglesias
Hernandez Galan
Roig Valls
Souza Lopez
Cuenca Garcia
Andrea Pomarada
Sastre Cortes
Pellisa Fornos
Boronat Masague
Burrabe Guarinos
Ferre Palau
Roig Belona
Triado Sanchez
Aldea Gil
Xetruch Santacana
Manzano Picon
Guillen Inojosa
Blazquez Velarde
Ferre Palau
Plana Escoda
Navarro Matamoros
Tost Rafols
Virgili
Mas Morato
Domingo Marrase
Manbrador
Perez Caballero
Rodriguez Lopez
Vilella Franch
Castells Vidal
Borau El Puente
Perez Felix
Carmona Raya
Boada Boada
Pere Ballesteros
Sanchez Candel
Lopez Garcia
Marti Sisquellas
Gonzalez Bragado
Castellnou Calduch
Puvill Gimenez
Gibert Rabascall
Blasco Martinez
Victoria Minguez
Pons Pons
Gomez Parra
Hidalgo Avila
Rincon Arroyo
Aubareda Civit
Balleste Aguila
Perez Exposito
Schoof
Lazaro Verdins
Pi Monterrubio
Guma Esculias
Sanchez Muñoz
Espuny Bel
Aranu Verge
Garcia Navarro
Clari Fernandez
Lacalle Aranga
Segui Blanes
Ricoma Gabriel
Gavilan Berenguer
Cabre Tarrago
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Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
Veronica
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458
511
520
544
562
594
648
670
683
688
693
789

Alamo Caballero, Clara
Campos Ruiz, Andres
Sanchez Vizuete, Felipe
Roig Llorens, Feliciano
Nolla Gonzalvo, Jorge
Heras Bernal, Carmen de las
Martinez Vivas, Francisco
Turon Sola, Jaime
Encarnacion Santos, Jose
Piqueros Bartolome, Mª del Carmen
Mercade Ingles, Leandro
Jornet Vives, Jose

Alamo Caballero
Ruiz Mendoza
Sanchez Rodriguez
Roig Salvador
Gonzalvo Piñol
Bernal Navarro
Vivas Gomez
Turon Roque
Purificación de Gregorio
Piqueras Lorente
Alfonos Vidal
Vives Guasch

Tarragona, 15 de juliol de 2005. --- El conseller delegat, Ignasi
E. Puig i Donet.

2004/7899 – IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS
DE TARRAGONA

Edicte
F. XAVIER ESCUDÉ NOLLA, advocat, secretari de l'Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Tarragona,
CERTIFICO:
Que segons es desprèn de les dades que consten en aquesta
Secretaria al meu càrrec, en el decurs de la Junta de Govern celebrada el dia trenta de juny de dos mil cinc, es va adoptar el següent
acord:
"Per la Junta de Govern s'acorda la creació dels següents fitxers
de titularitat pública de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona,
donant compliment a la normativa sobre protecció de dades de
caràcter personal.
1. Gestió col·legial:
Finalitat: gestió de les funcions principals del Col·legi, així com
dels serveis que ofereix a través de les diferents comissions: formació,
deontologia, honoraris professionals, mediació familiar, mútues, etc.
Persones o col·lectius de qui es rebran dades: col·legiats i
col·legiades donats d'alta a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Tarragona.
Procediment de recollida: enquestes o entrevistes, impresos,
formularis o cupons, transmissió electrònica de dades/Internet.
Estructura bàsica del fitxer: dades de caràcter identificatiu (DNI/
NIF, número de la Seguretat Social, nom i cognoms, direcció, telèfon
i imatge). Dades de característiques personals (dades d'estat civil,
data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, característiques físiques o antropomètriques). Dades acadèmiques i professionals (formació o titulacions, experiència professional, pertinença a
col·legis o a associacions professionals). Dades de detalls de feina
(altres: dades de col·legiació). Dades d'informació comercial (creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques). Dades
econòmico-financeres (dades bancàries, plans de pensió, jubilació,
assegurances, subsidis, beneficis).
Cessions de dades o transferències a tercers països: No existeixen cessions ni transferències.
Òrgans de les administracions responsables: Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Tarragona.
Serveis o unitats sobre els que es puguin exercir els drets: Il·lustre
Col·legi d'Advocats de Tarragona.
Mesures de seguretat amb indicació de nivell: Les mesures de
seguretat adaptades són de nivell alt.
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2. Torn d'Ofici/SOJ:
Finalitat: gestió del torn d'ofici, d'assistència al detingut i Servei
d'Orientació Jurídica. Es manipulen dades de particulars que requereixen atenció, així com dels col·legiats designats.
Persones o col·lectius de qui es rebran dades: particulars que
requereixen de les assistències al detingut, del servei de torn d'ofici i
del Servei d'Orientació Jurídica, així com dels advocats designats.
Procediment de recollida: enquestes o entrevistes, formularis o
cupons, transmissió electrònica de dades/Internet.
Estructura bàsica del fitxer: dades de caràcter identificatiu (DNI /
NIF, nom i cognoms, direcció, telèfon, firma o empremta digital,
marques físiques). Dades de característiques personals (dades d'estat
civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat,
sexe, nacionalitat, llengua materna). Dades de circumstàncies socials
(característiques d'allotjament, habitatge, situació militar, propietats,
possessions, llicències, permisos, autoritzacions). Dades acadèmiques i professionals (formació o titulacions). Dades d'informació
comercial (activitats i negocis). Dades econòmico-financeres (crèdits,
préstecs, avals, plans de pensió, jubilació, dades deduccions impositives/impostos, assegurances, subsidis, beneficis). Dades de transaccions (béns i serveis subministrats per l'afectat, béns i serveis rebuts
per l'afectat, compensacions/indemnitzacions). Dades d'infraccions
(infraccions penals). Altres dades especialment protegides (origen
racial o ètnic).
Cessions de dades o transferències a tercers països: existiran
cessions, amb el consentiment dels afectats, a l'Administració de
Justícia.
Òrgans de les administracions responsables: Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Tarragona.
Serveis o unitats sobre els que es puguin exercir els drets: Il·lustre
Col·legi d'Advocats de Tarragona.
Mesures de seguretat amb indicació de nivell: Les mesures de
seguretat adaptades són de nivell alt.
3. Particulars:
Finalitat: desenvolupament de les funcions pròpies d'un Col·legi
professional, en les que han d'intervenir persones de fora del
col·lectiu de l'advocacia, com per exemple de regulació d'honoraris,
deontologia professional, actes socials, formació, etc.
Persones o col·lectius de qui es rebran dades: particulars en el
desenvolupament de les funcions pròpies del Col·legi (deontologia,
honoraris, etcètera).
Procediment de recollida: enquestes o entrevistes, formularis o
cupons.
Estructura bàsica del fitxer: dades de caràcter identificatiu (DNI
/NIF, nom i cognoms, adreça, telèfon). Dades de característiques
personals (dades d'estat civil, dades de família, data de naixement,
lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, i llengua materna). Altres
dades especialment protegides (salut).
Cessions de dades o transferències a tercers països: no existeixen
cessions ni transferències.
Òrgans de les administracions responsables: Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Tarragona.
Serveis o unitats sobre els que es puguin exercir els drets: Il·lustre
Col·legi d'Advocats de Tarragona.
Mesures de seguretat amb indicació de nivell: les mesures de
seguretat adaptades són de nivell alt.
Aquest acord serà publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona."
I, perquè així consti, signo aquest certificat visat per l'Il·lm. Sr.
Degà, a Tarragona, el 12 de juliol de 2005. --- Vist-i-plau el degà,
Antoni Vives Sendra.

