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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL

2008/13385 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
EN TARRAGONA

Seguridad Ciudadana

Edicto

LICENCIA DE ARMAS TIPO "E"
Para dar cumplimiento al art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27
de noviembre de 1992) y por haber resultado infructuosa la notifi-
cación personal en su domicilio, se cita y emplaza al interesado que
se relaciona a continuación para que comparezca en el Negociado
de Seguridad Ciudadana de este Centro, en el plazo de QUINCE
DÍAS HABILES, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente edicto, a fin de que le sea notificado el acto que se
indica.

Acto notificado: trámite audiencia.

Expte. Nombre y apellidos D.N.I. Localidad Provincia
165/2009 Javier CAMBEIRO FERNANDEZ 76.715.244-D ALCOVER Tarragona

Tarragona, 1 de octubre de 2009. --- EL DELEGADO DEL
GOBIERNO EN CATALUÑA, P.D. Resolución 17-5-05, apart. 2º.2.,
BOP 27/05/2005, EL SECRETARIO GENERAL, Carlos Miranda Ruíz
de Gordejuela.

MINISTERI DE MEDI AMBIENT

2009/12373 – CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Comisaría de Aguas

Nota - anuncio

Por Acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Ebro del 11
de agosto de 2008 se ha iniciado el expediente de modificación de
características a nombre de D.PHILIP CHAD HOOPER y MANDY
CATHERINE MYRA MILLAR, por cambio de titularidad , en un aprove-
chamiento de aguas públicas derivadas del río Ebro en el término
municipal de BENIFALLET (Tarragona), destinado a riego (0,22 l/s) y
usos doméstico no de boca (0,005 l/s) y el cual fue otorgado por
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de fecha 9
de Mayo de 1975, inscrito con el número 52.392 del Libro de
Aprovechamientos.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que
quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan
presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación
Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de VEINTICINCO días
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y la
documentación técnica estarán de manifiesto en la Confederación
Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas
hábiles de oficina.

Zaragoza, 24 de agosto de 2009. --- EL COMISARIO DE
AGUAS, P.D., EL COMISARIO ADJUNTO, José Iñigo Hereza
Domínguez.

2009/13383 – CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Comisaría de Aguas

Nota - anuncio

Por acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 30 de julio de 2008, se inició de
oficio el expediente de extinción del derecho, por considerarse fuera
de uso el aprovechamiento de agua públicas derivadas del barranco
Campós, en el término municipal de El Molar (Tarragona), con
destino a riego, inscrito a favor de Maria Marcó Cardona, por pres-
cripción, con el número 32.562 del Libro de Aprovechamientos de
Aguas Públicas.

No consta servidumbre alguna relacionada con dicho aprove-
chamiento.

Lo que se hace público para conocimiento del titular del aprove-
chamiento (cumplimentando así lo dispuesto en el art. 163.5 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al no haber podido loca-
lizar a dicho titular) y del público en general que se considere damni-
ficado por los vestigios de las obras e instalaciones del aprovecha-
miento que pudieran subsistir, para que puedan presentar por escrito
las alegaciones que estimen pertinentes (describiendo debidamente
tal incidencia) ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante
el plazo de VEINTICINCO días hábiles, contados a partir de la fecha
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
a cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta
26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 17 de septiembre de 2009. --- EL COMISARIO DE
AGUAS, P.D., EL COMISARIO ADJUNTO, José Iñigo Hereza
Domínguez.

MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ

2009/13384 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/03 de Tortosa

EDICTO

Tipo/identificador: 1043104533331 Régimen: 0111
Número expediente: 43 03 08 0022 67 80
Nombre/razón social: BONSOL-IMPORT EXPORT S.L.

NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE SUBASTA DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03, de
Tortosa.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor BONSOL
IMPORT EXPORT S.L., por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en, CL. LAS MIMOSAS 9 - 43860
ROCAS DORADAS, se procedió con fecha 30/06/2009, a la noti-
ficación de la providencia de subasta de bienes inmuebles, de cuya
notificación devuelta, se acompaña COPIA adjunta a la presente noti-
ficación.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
MES, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el inte-
resado, conforme a lo dispuesto en el articulo 34 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
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Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), signi-
ficándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la
previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (BOE del día 27), del Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido e el artículo 42.4 de
dicha Ley 30/1992.

Tortosa, 5 de octubre de 2009. --- EL RECAUDADOR EJECUTIVO,
José Francisco Pérez Badía.

Tipo/identificador: 1043104533331 Reg: 0111
Número expediente: 43 03 08 002267 80
Deuda pendiente: 72.285,23
Nombre/razón social: BONSOL IMPORT EXPORT S.L.
Domicilio: CL. LAS MIMOSAS 9
LOCALIDAD: 43860 ROCAS DORADAS 
DNI/CIF/NIF: 0B43579572
Número documento: 43 03 602 09 011808750

PROVIDENCIA SUBASTA DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS
(TVA-602)

"Providencia: una vez autorizada, con fecha 01 DE SEPTIEMBRE
DE 2009 , la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor de
referencia, que le fueron embargados en procedimiento adminis-
trativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la cele-
bración de la citada subasta el día 26 DE NOVIEMBRE DE 2009, a
las 10:00 horas, en Cl. Francesc Bastos "ISM", 19 Tarragona, y
obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artí-
culos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004 de 11
de Junio, (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar posturas
en sobre cerrado hasta el día hábil inmediatamente anterior a la cele-
bración de la subasta.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su venta, así
como el tipo de subasta, son los indicados en relación adjunta. 

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, a los
terceros poseedores, al depositario de los bienes embargados, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignora-
ticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con
anterioridad al derecho de la Seguridad Social, con expresa mención
de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los
bienes, podrán liberase los mismos pagando el importe total de la
deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas del
procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de bienes."

TARRAGONA, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009. --- EL DIRECTOR
PROVINCIAL, Pablo Martín-Sanz García.

RELACIÓN ADJUNTA DE LOS BIENES INMUEBLES 
QUE SE SUBASTAN

DEUDOR: BONSOL IMPORT EXPORT S.L.

LOTE NÚMERO: 01
FINCA NUMERO: 01

DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCION: FINCA URBANA .- FINCA REGISTRAL 3460 DE

GANDESA TIPO VIA: CL , NOM. VIA: SANT BERTOMEU , N. VIA:
9 BIS-N. VIA: , ESCALERA: , PISO: , PUERTA: , C. POST: 43790 ,
C. MUNI: 43127 

DATOS REGISTRO:
Nº REGISTRO: , Nº TOMO: 711, Nº LIBRO: 41 , Nº FOLIO:

146 , Nº FINCA: 3460

DESCRIPCIÓN AMPLIADA:
URBANA: NÚMERO OCHO, VIVIENDA P,8 UBICADA EN EL

PISO SEGUNDO, PUERTA SEGUNDA, DEL EDIFICIO SITO EN RIBA-
ROJA D'EBRE, CALLE SANT BERTOMEU, NÚMERO NUEVE. OCUPA
UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CINCUENTA Y DOS COMA
DOCE METROS CUADRADOS SIENDO LA ÚTIL INTERIOR DE
CUARENTA Y SEIS COMO TREINTA U UN METROS CUADRADOS;
CONSTA DE DISTRIBUIDOR, COCINA-COMEDOR-ESTAR, UN
BAÑO Y DOS DORMITORIOS Y, MIRÁNDOLE DESDE LA CALLE
SANT BERTOMEU, LINDA: AL FRENTE, CON DICHA CALLE;
DERECHA MIRANDO, CON LA VIVIENDA P9, IZQUIERDA, CON
LA VIVIENDA P7, Y FONDO, CON PASILLO DISTRIBUIDOR, POR
DONDE TIENE SU ENTRADA. ACCESO: TIENE SU ACCESO POR
EL NÚCLEO DE PUERTA, VESTÍBULO, ESCALERAS Y ASCENSOR
QUE ARRANCA DESDE LA CALLE SANT BERTOMEU, 9. CUOTA: SE
LE ASIGNA UNA CUOTA CON RELACIÓN AL TOTAL VA LOR DEL
INMUEBLE, Y DE PARTICIPACIÓN EN LOS ELEMETOS COMUNES,
DEL OCHO COMA SESENTA Y DOS POR CIENTO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GANDESA
TOMO 711, LIBRO 41, FOLIO 154, FINCA 3464, DE RIBA-ROJA
D'EBRE. 

IMPORTE DE TASACIÓN: 73.765,75

CARGAS QUE DEBERÁN QUEDAR SUBSISTENTES:
BANCO: CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGONA, CARGA:

HIPOTECA, IMPORTE: 97.871,42

TIPO SUBASTA: 72.285,23

LOTE NÚMERO: 02
FINCA NUMERO: 01

DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCION: FINCA URBANA .- FINCA REGISTRAL 3464 DE

GANDESA TIPO VIA: CL , NOM. VIA: SANT BERTOMEU , N. VIA:
9 BIS-N. VIA: , ESCALERA: , PISO: , PUERTA: , C. POST: 43790 ,
C. MUNI: 43127 

DATOS REGISTRO:
Nº REGISTRO: , Nº TOMO: 711, Nº LIBRO: 41 , Nº FOLIO:

154 , Nº FINCA: 3464

DESCRIPCIÓN AMPLIADA:
URBANA NÚMERO DOCE, VIVIENDA P12, UBICADA EN EL

PISO TERCERO, PUERTA TERCERA, EDIFICIO SITO EN RIBA-ROJA
D'EBRE, CALLE SANT BETOMEU, NÚMERO NUEVE. OCUPA UNA
SUPERFICIE DE SESENTA Y CUATRO COMO NOVETA Y OCHO
METROS CUADRADOS, SIENDO LA ÚTIL INTERIOR DE CIEN-
CUENTA Y CINCO COMA VEINTISIETE METROS CUADRADOS;
CONSTA DE DISTRIBUIDOR, COCINA, COMEDOR-SALA ESTART,
UN BAÑO Y DOS DORMITORIOS Y, MI- RANDOLE DESDE LA
CALLE SANT BERTOME, LINDA: AL FRENTE, CON DICHA CALLE;
DERECH A MIRANDO, CON LA CALLE LES ERES; IZQUIERDA CON
LA VIVIENDA P11 Y CON PASILLO DISTRIBUIDOR, POR DONDE
TIENE LA ENTRADA, Y FONDO, CON CASA DE JUAN GARCÍA
GRISO. ACCESO: TIENE SU ACCESO POREL NÚCLEO DE PUERTA,
VESTÍBULO, ESCAL ERAS Y ASCENSOR QUE ARRANCA DESDE LA
CALLE SANT BERTOMEU, 9. INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE GANDESA EN EL TOMO 711, LIBRO 41, FOLIO
154, FINCA REGISTRAL 3464.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GANDESA
TOMO 711, LIBRO 41, FOLIO 154, FINCA 3464, DE RIBA-ROJA
D'EBRE.
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IMPORTE DE TASACIÓN: 87.182,60

CARGAS QUE DEBERÁN QUEDAR SUBSISTENTES:
BANCO: CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGONA, CARGA:

HIPOTECA, IMPORTE: 108.050,05

TIPO SUBASTA: 72.285,23

LOTE NÚMERO: 03
FINCA NUMERO: 01

DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCION: FINCA URBANA .- FINCA REGISTRAL 3455 DE

GANDESA TIPO VIA: CL , NOM. VIA: SANT BERTOMEU , N. VIA:
9 BIS-N. VIA: , ESCALERA: , PISO: , PUERTA: , C. POST: 43790 ,
C. MUNI: 43127 

DATOS REGISTRO:
Nº REGISTRO: , Nº TOMO: 711, Nº LIBRO: 41 , Nº FOLIO:

136 , Nº FINCA: 3455

DESCRIPCIÓN AMPLIADA:
URBANA NÚMERO TRES, VIVIENDA P3, UBICADA EN EL PISO

PRIMERO, PUERTA PRIMERA, DEL EDIFICIO SITO EN RIBAROJA
D'EBRE, CALLE SANT BERTOMEU, NÚMERO NUEVE. OCUPA UNA
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SESENTA Y OCHO COMA CERO
SIETE METROS CUADR ADOS, SIENDO LA ÚTIL DE CINCUENTA Y
OCHO COMO OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS
CONSTA DISTRIBUIDA EN RECIBIDOR-DISTRIBUIDAR, COCINA-
COMEDOR-SALA-ESTAR, DOS BA ÑOS Y DOS DORMITORIOS Y
MIRÁNDOLE DESDE LA CALLE SANT BERTOMEU, LINDA: AL
FRENTE CON DICHA CALLE; DERECHA MIRANDO, CON LA
VIVIENDA P4, Y CON LAS ESCALERAS Y SU RELLANO, POR
DONDE TIENE LA ENTRADA; IZQUIERDA, CON CASA DE PEDRO
ADELL ARB OLI; Y FONDO, CON FINCA DE JUAN GARCÍA GRISO,
MEDIANDO LA TERRAZA QUE SEGUIDAM ENTE SE DIRÁ.
ACCESO: TIENE ACCESO POR EL NÚCLEO DE PUERTA,
VESTÍBULO, ESCALER AS Y ASCENSOR QUE ARRANCA DESDE LA
CALLE SANT BERTOMEU, 9. ANEJOS: DICHA VIVIE NDA TIENE
COMO ANEJO INSEPARABLE, EL USO Y DISFRUTE EXCLUSIVO DE
LA TERRAZAENCLAVADA EN SU FONDO, DE CINCUENTA Y TRES
COMA CUENTA Y CUATRO METROS CUADRA- DOS, A LA QUE
PODRÁ ACCEDER, PERO EN MODO ALGUNO CUBIRIR. CUOTA:
SE LE ASIGNA UNA CUOTA CON RELACIÓN AL TOTAL VALOR DEL
INMUEBLE, Y DE PARTICIPACIÓN EN LOS ELEMENTOS
COMUNES, DEL NUEVE COMA CERO TRES POR CIENTO.
INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GANDESA,
TOMO 711, LIBRO 41, FOLIO 136, FINCA 3455.

IMPORTE DE TASACIÓN: 110.568,07

CARGAS QUE DEBERÁN QUEDAR SUBSISTENTES:
BANCO: CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGONA, CARGA:

HIPOTECA, IMPORTE: 117.445,70

TIPO SUBASTA: 72.285,23

LOTE NÚMERO: 04
FINCA NUMERO: 01

DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCION: FINCA URBANA .- FINCA REGISTRAL 3459 DE

GANDESA TIPO VIA: CL , NOM. VIA: SANT BERTOMEU , N. VIA:
9 BIS-N. VIA: , ESCALERA: , PISO: , PUERTA: , C. POST: 43790 ,
C. MUNI: 43127 

DATOS REGISTRO:
Nº REGISTRO: , Nº TOMO: 711, Nº LIBRO: 41 , Nº FOLIO:

144 , Nº FINCA: 3459

DESCRIPCIÓN AMPLIADA:
URBANA NÚMERO SIETE, VIVIENDA P7, UBICADA EN EL PISO

SEGUNDO, PUERTA PRIMERA DEL EDIFICIO SITO EN RIBA-ROJA
D'EBRE, CALLE SANT BERTOMEU, NÚMERO NUEVE. OCUP A
UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y UN COMO
NOVENTA Y CINCO METROS CUADRA DOS, SIENDO LA ÚTIL
INTERIOR DE SESENTA Y DOS COMA DIECIOCHO METROS
CUADRADOS; CONSTA DISTRIBUIDA EN RECIBIDOR-DISTRI-
BUIDOS, COCINA-COMEDOR-ESTAR, UN BAÑO Y TRES DORMI-
TORIOS Y, MIRÁNDOLE DESDE LA CALLE SANT BERTOMEU,
LINDA: AL FRENTE, CON DICHA CALLE; DERECHA MIRANDO,
CON LA VIVIENDA P8, Y CON LAS ESCALERAS Y S U RELLANO,
POR DONDE TIENE LA ENTRADA; IZQUIERDA, CON CASA DE
PEDRO ADELL ARBO LÍ, Y FONDO, CON FINCA DE JUAN GARCIA
GRISO, MEDIANDO VUELO DE LA TERRAZA DEL PISO PRIMERO,
SOBREEL QUE TIENE ABERTURAS. ACCESO: TIENE SU ACC ESO
POR EL NÍUCLEO DE LA PUERTA, VESTÍBULO, ESCALERAS Y
ASCENSOR QUE ARRANCA D ESDE LA CALLE SANT BERTOMEU,
9. CUOTA: SE LE ASIGNA UNA CUOTA CON RELACIÓN AL
TOTAL VALOR DEL INMUEBLE, Y DE PARTICIPACIÓN EN LOS
ELEMENTOS COMUNES, DEL NUEVE COMA CIENTUA Y
CUATRO POR CIENTO. INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE DE GANDESA, TOMO 711, LIBRO 41, FOLIO
144, FINCA REGISTRAL 3459.

IMPORTE DE TASACIÓN: 96.162,11

CARGAS QUE DEBERÁN QUEDAR SUBSISTENTES:
BANCO: CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGONA, CARGA:

HIPOTECA, IMPORTE: 109.513,14

TIPO SUBASTA: 72.285,23

TARRAGONA, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009. --- EL DIRECTOR
PROVINCIAL, Pablo Martín-Sanz García.

ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

2009/13393 – CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

Anunci

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp de 24
de setembre de 2009 va aprovar el plec de clàusules particulars i
tècniques que han de regular el procediment de licitació per a l'ad-
judicació del contracte regulador del servei comarcal de retirada,
dipòsit i custòdia i, si s'escau desballestament dels vehicles aban-
donats i fora d'ús, així com els tràmits administratius associats a
aquesta actuació.

La Junta de Govern va aprovar la convocatòria del procés de
selecció, de conformitat amb les següents condicions.

Entitat adjudicadora: Consell Comarcal del Baix Camp

Objecte de l'expedient: l'adjudicació del contracte per la pres-
tació del servei comarcal de retirada, dipòsit i custòdia i, si s'escau
desballestament dels vehicles abandonats i fora d'ús, així com els
tràmits administratius associats a aquesta actuació.

Vigència: el contracte serà de 4 anys, prorrogable anualment fins
un màxim de dos anys més.

Procediment: obert.
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Forma: més d'un criteri de selecció

Tramitació: ordinària  

Publicitat de la licitació: BOPT, tauler d'anuncis i en el Perfil de
Contractant de la web institucional (www.baixcamp.cat).

En el Perfil de contractant de la web institucional del Consell
Comarcal es recull la informació d'aquesta activitat contractual. En
concret, es permet l'accés al plec i a aquest mateix anunci. A mesura
que avanci la tramitació s'inserirà la informació relativa a l'adjudi-
cació provisional i la definitiva, si escau. 

Tipus màxim de licitació: no s'estableix. Les ofertes econòmiques
hauran de ser presentades pels licitadors com a preus unitaris segons
estableix el plec.

Garantia provisional: no s'exigeix. 

Garantia definitiva: 1.500 euros.

Data límit de presentació de les ofertes: després de transcórrer 15
dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació
del darrer dels anuncis de licitació als mitjans oficials.

Documentació a presentar: es detalla en el plec particular. 

Lloc de presentació de l'oferta: registre de l'entitat adjudicadora
c/ Dr. Ferran, 8. Reus. 43202. Horari de funcionament: 9.00 h a
14.00 h. 

Si es presenten per altres mitjans (art. 38 de la Llei 30/1992)
serà necessari comunicar el mitjà utilitzat dintre del termini màxim per
a participar, enviant un burofax al 977321773 o presencialment en
el registre de l'entitat.

Obtenció de la documentació complerta: en el perfil de
contractant de la web institucional (www.baixcamp.cat) i a la seu del
Consell Comarcal (c/Dr. Ferran, 8 de Reus). 

Acte públic d'obertura de les ofertes: 
a. Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp.
b. Domicili: c/ Dr. Ferran, 8.
c. Localitat i codi postal: Reus. 43201.
d. Data: Serà comunicat a les empreses licitadores.

Reus, 5 d'octubre de 2009. --- El gerent, Carles Forment Escoda.

2009/13373 – CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Anunci

En sessió de data 26 de maig de 2009 el Ple del Consell
Comarcal del Montsià va prendre l'acord d'aprovar inicialment el
projecte per a la construcció d'un edifici per a viver d'empreses,
redactat pel tècnic del Consell Comarcal, Sr. Oriol Forgas, amb un
pressupost d'execució per contracta de 2.481.402,90 euros, a
ubicar al municipi de la Galera.

L'acord s'ha exposat al públic mitjançant anuncis publicats al
BOPT núm. 123, de data 29 de maig de 2009, al DOGC núm.
5390, de data 29 de maig de 2009 i al tauler d'anuncis comarcal.

En la mateixa sessió es va acordar delegar l'aprovació definitiva
del projecte en el President del Consell Comarcal en el cas de no
presentar-se al·legacions en el tràmit d'informació pública.

Atès que no s'han presentat al·legacions a l'acord d'aprovació
inicial, per resolució de presidència núm. 2009/229, de 28 de
setembre de 2009, s'ha resolt el següent:

Primer.- Aprovar definitivament el projecte per a la construcció
d'un edifici per a viver d'empreses.

Segon.- Rectificar d'ofici el pressupost d'execució per contracta
atès que s'ha observat una errada material, el qual és de
2.473.634,46

Amposta, 30 de setembre de 2009. --- El president, Joan Castor
Gonell Agramunt. 

2009/13395 – CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT

Anunci

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Priorat, en sessió
ordinària de 30 de setembre de 2009, ha acordat l'establiment d'un
preu públic per la realització d'activitats formatives durant el 3r
trimestre de l'any 2009, d'acord amb el següent, 

1. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic, les persones que es

matriculin en l'activitat formativa.

2. Quantia
a) La quantia del preu públic és la fixada en la tarifa que es

conté en l'apartat següent, atenent a la natura del servei
prestat del Consell Comarcal.

b) Aplicació de les tarifes:
Epígraf Quota
Curs d'informàtica i internet 10,00 euros/alumne
Els preus així obtinguts comprenen la quota corresponent
de l'impost sobre el valor afegit (IVA).

3. Naixement de l'obligació de pagament
L'obligació de pagament d'aquest preu públic neix en el moment

en que es formalitza la matrícula en les activitats formatives.

4. Gestió: el servei es liquida en règim d'autoliquidació.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Falset, 6 d'octubre de 2009. --- La secretària accidental, Pilar
López i Alañà.

AJUNTAMENTS

2009/13346 – AJUNTAMENT D’ALCANAR

ANUNCI

Vist que el Ple de l'Ajuntament d'Alcanar, en sessió de data
24/08/2009, va aprovar inicialment les Bases que regeixen la la
convocatòria pública per a la concessió d'ajuts econòmics de
caràcter individual i assistència a llars d'infants o escoles bressol (Curs
2009/2010).

Atès que s'ha realitzat el tràmit d'informació pública mitjançant
anunci publicat al BOPT núm. 208, de data 9/09/2009, i no s'hi
han presentat al·legacions ni reclamacions, aquestes Bases han esde-
vingut aprovades definitivament, per la qual cosa es procedeix a la
publicació del seu text íntegre:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A
LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS, DE CARÀCTER INDI-
VIDUAL, i ASSISTÈNCIA A LLARS D'INFANTS O ESCOLES BRESSOL 

(Curs 2009-2010)

Primera: objecte de la convocatòria
Constitueix l'objecte d'aquestes Bases regular el règim dels ajuts

individuals per assistència a llars d'infants, per al curs 2009/2010
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(mesos setembre-juny, ambdós inclusivament) així com regular llur
convocatòria, d'acord amb la competència en matèria de educació,
art 27 n) LBRL. 

Es tracta de subvencions en règim de concurrència competitiva i
vocació universal.

Els ajuts aniran a càrrec de la partida 422-489.02 del pres-
supost municipal exercici 2009 amb un crèdit inicial de 31.200,00
euros.

Segona: destinataris de l'ajut
Són destinataris dels ajuts les famílies amb mancances econò-

miques greus que tinguin xiquets i/o xiquetes, que estiguin empadro-
nades a Alcanar, que assisteixin a llar d'infants o escoles bressol
situades al terme municipal d'Alcanar. 

Serà requisit indispensable que com a mínim un dels dos proge-
nitors, el que tingui la pàtria potestat, juntament amb l'infant, estiguin
empadronats a Alcanar, i que el centre es trobi al municipi d'Alcanar. 

Tercera: criteris de priorització en la concessió d'ajut
Es prioritzaran les concessions en funció dels criteris següents:
1.a) Característiques sòcioeconòmiques de la família: fins a 6

punts, segons la renda per càpita anual (ingressos nets).
Menys de 844,99 euros/RPC/anual 6 punts
Entre 845,00 euros i 1.894,99 euros/RPC/anual 4 punts
Entre 1.895,00 euros i 2.344,99 euros/RPC/anual 3 punts
Entre 2.345,00 euros i 2.794,99 euros/RPC/anual 2 punts
Entre 2.795,00 euros i 3.245,00 euros/RPC/anual 1 punt

1.b) Condició de família monoparental: 3 punts
1.c) Fills (alumne o altres germans) amb disminució física o

psíquica: 3 punts
1.d) Germans cursant també ensenyaments obligatoris

(PRE, EP i ESO), o altres estudis acadèmics: 1 punt
1.e) Condició de família nombrosa:2 punts
Excepcionalment, en fase de valoració de les sol·licituds, la

puntuació obtinguda en base a la documentació aportada pot ésser
modificada d'ofici, a l'alça o a la baixa, en funció de la realitat socio-
econòmica del nucli familiar de que es tingui coneixement directe
com a conseqüència de l'exercici professional de l'assistència social
a la comarca. En aquests supòsits es farà constar expressament
aquesta modificació tot afegint al quadre valoratiu de cada sol·licitud
l'expressió "informe social" i especificant la modificació de puntuació
que s'hi introdueix com a conseqüència d'aquest informe.

Tercera: establiment de la puntuació.
Segons la puntuació obtinguda s'obtindran els següents grups, de

caràcter preferencial pel nombre de punts:
- De 0 a 5 punts grup B
- Més de 5 punts grup A
D'acord amb la franja, A, B, s'anirà fent efectiva la subvenció

d'acord amb el nombre de sol·licituds presentades, els imports justi-
ficats i les disponibilitats pressupostàries.

Quarta: import de l'ajut
Per determinar la quantia de l'ajut es tindrà en compte el centre

on es troba inscrit el xiqueta/la xiqueta. 
Si es tracta d'un centre oficial i reconegut per part del

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, prèvia acre-
ditació davant de l'Ajuntament d'Alcanar, es podrà concedir un
màxim del 45% de l'ajut. 

Si es tracta d'un centre oficial que té llicència municipal, es podrà
concedir un màxim del 35% de l'ajut.

Cinquena: incompatibilitats:
Amb qualsevol ajut d'un altre organisme públic o privat, rebut pel

mateix concepte, és a dir, els concedits pel Consell Comarcal, o el
Ministeri d'Educació, o qualsevol altre ens o organisme públic.

En cas d'infracció s'iniciarà procediment de constrenyiment per
l'import de l'ajut municipal.

Sisena: tramitació dels ajuts:
6.1.- Les sol·licituds individuals es presentaran pels pares i/o per

les mares, o pels representants legals dels infants degudament emple-
nades i signades al Registre General de l'Ajuntament d'Alcanar. Les
sol·licituds s'han de formular amb el model normalitzat que es repro-
dueix com a annex 1, que estarà a disposició de les persones inte-
ressades a l'Ajuntament d'Alcanar, i als centres amb seu a Alcanar. 

Amb la sol·licitud s'haurà d'acompanyar la següent documen-
tació: 

- Fotocòpia acreditativa del número de compte corrent.
- Certificat emès pel centre on es troba inscrit el xiquet/a,

on s'indicarà si fa mitja jornada o jornada complerta.
- Fotocòpia del llibre de família, en cas que sigui la

primera vegada que es demana aquest ajut. 
- La documentació necessària que acrediti la situació

econòmica i familiar, la qual serà avaluada per Serveis
Socials.

6.3.- Totes les sol·licituds s'acompanyaran de la documentació
necessària per a la seva tramitació. 

6.4.- No concedeix cap dret la simple presentació de la
sol·licitud. 

6.5.- No s'admetran canvis de règim de mitja a jornada sencera,
després de l'adjudicació de la beca.

6.6.- D'acord amb l'article 13 de Llei General de Subvencions
pel caràcter dels beneficiaris dels ajuts, no serà necessària la presen-
tació del certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social; i pel que fa a les obligacions tributàries amb l'AEAT
s'acceptarà la declaració jurada dels sol.licitants que forma part de
la mateixa sol.licitud.

6.7.- L'Ajuntament d'Alcanar sol·licitarà a l'escola-bressol, o llar
d'infant el llistat de xiquets i xiquetes matriculats/des, signada per la
direcció de cada escola, i el detall sobre si es tracta de mitja o
jornada complerta.

Aquest llistat s'efectuarà mensualment, i l'Ajuntament comprovarà
les dades de cadascuna de les persones beneficiàries. 

Setena: termini per presentar les sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds serà des del 15 d'octubre

fins al 30 d'octubre de 2009.

Vuitena: concessions o denegacions dels ajuts i notificacions
8.1.- Correspon a l'Ajuntament la tramitació dels expedients indi-

viduals, fins a la formulació de la proposta de resolució, tot classi-
ficant les sol.licituds d'acord amb els grups de punts de la base
TERCERA. Correspon a la Junta de Govern Local la resolució dels
expedients dins de les disponibilitats pressupostàries.

8.2.- L'eventual falta de suficient disponibilitat pressupostària per
atendre la totalitat de sol.licituds, es resoldrà cobrint les sol.licituds
classificades com a grups A (els de més necessitat social justificada
formalment) i pel que fa a la resta de sol.licituds del grup B es distri-
buirà el crèdit disponible de forma proporcional entre tota la resta de
sol.licituds.

Novena: pagament dels ajuts:
9.1- Per a fer el pagament dels ajuts, serà necessària la presen-

tació de la factura o rebut degudament pagats, per part de les
famílies beneficiàries dels ajuts, durant la primera quinzena del mes
següent al pagament, aquesta es passarà a aprovació per part de la
Junta de Govern Local.

9.2.-L'import dels ajuts atorgats s'ingressarà al compte corrent
dels responsables dels menors, que hauran estat indicats per aquests.

9.3.- Que, en el cas de justificants per import proporcional a una
assistència inferior al mes, per motius com ara malaltia, hospitalit-
zació entre d'altres, l' import de l'ajut es reduirà proporcionalment.

Desena: dret supletori:
En tot allò que no es prevegi en aquestes Bases de manera

expressa, serà d'aplicació el que es disposa als articles 239 a 241
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de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, arts. 118 a 129
del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, i 81 i 82 del Text refòs de la Llei general pressupostària
per RDL 1.091/1988, de data 23/09/1988, així com també el
RD 2.225/1993, de 17/12/1993, pel qual s'aprova el Reglament
de procediment per a la concessió de subvencions públiques."

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent
de la seva publicació.

Alcanar, 5 d'octubre de 2009. --- L'ALCALDE, Alfons Montserrat
Esteller.

2009/13347 – AJUNTAMENT D’ALCANAR

ANUNCI

Vist que el Ple de l'Ajuntament d'Alcanar, en sessió de data
24/08/2009, va aprovar inicialment les Bases que regeixen la la
convocatòria pública per a la concessió d'ajuts econòmics, de
caràcter individual, per a l'adquisició de llibres escolars (curs
2009/2010).

Atès que s'ha realitzat el tràmit d'informació pública mitjançant
anunci publicat al BOPT núm. 208, de data 9/09/2009, i no s'hi
han presentat al·legacions ni reclamacions, aquestes Bases han esde-
vingut aprovades definitivament, per la qual cosa es procedeix a la
publicació del seu text íntegre:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A
LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS, DE CARÀCTER INDI-
VIDUAL, PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS 

(CURS 2009/2010):

Primera. Objecte de la convocatòria.
Constitueix l'objecte d'aquestes Bases regular el règim dels ajuts

individuals per l'adquisició de llibres escolars, per al Curs
2009/2010, així com regular llur convocatòria, d'acord amb la
competència en matèria de educació, art 27n) LBRL. 

Es tracta de subvencions en règim de concurrència competitiva i
vocació universal. Aquestes subvencions aniran amb càrrec a la
partida 422-489.01 del pressupost municipal de la Corporació
exercici 2009, amb un crèdit inicial de 15.600,00 euros.

Segona. Destinataris de l'ajut.
Són destinataris dels ajuts els escolars de totes les famílies espe-

cialment amb mancances econòmiques greus, empadronades a
Alcanar (tambe el fill/a), que siguin alumnes de col·legis del terme
municipal que cursen PRE (Educació Infantil), EP (Educació primària),
i ESO (Educació Secundària Obligatòria), batxillerat i Mòduls, que
estiguin matriculats a l'IES Sòl-de-Riu, i al CEIP "Joan Bta. Serra". 

Els i les alumnes matriculats/des al CEIP Marjal no són benefi-
ciaris/àries d'aquest ajut per no tenir llibres, sinò que realitzen l'apre-
nentatge amb material pedagògic preparat pel professorat del centre,
que és objecte d'una altra subvenció. 

Tercera. Criteris de priorització en la concessió d'ajut.
Es prioritzaran les concessions en funció dels criteris següents:
1.a) Característiques sòcio-econòmiques de la família: fins a 8

punts, segons la renda per càpita anual (ingressos nets).
Menys de 844,99 euros/RPC/anual 8 punts
Entre 845,00 euros i 1.894,99 euros/RPC/anual 6 punts
Entre 1.895,00 euros i 2.344,99 euros/RPC/anual 5 punts
Entre 2.345,00 euros i 2.794,99 euros/RPC/anual 4 punts
Entre 2.795,00 euros i 3.245,00 euros/RPC/anual 3 punts

1.b) Condició de família monoparental: 3 punts
1.c) Fills (alumne o altres germans) amb disminució física o

psíquica: 3 punts
1.d) Germans cursant també ensenyaments obligatoris

(PRE, EP i ESO), o altres estudis acadèmics: 1 punt
1.e) Condició de família nombrosa:2 punts
Excepcionalment, en fase de valoració de les sol·licituds, la

puntuació obtinguda en base a la documentació aportada pot ésser
modificada d'ofici, a l'alça o a la baixa, en funció de la realitat socio-
econòmica del nucli familiar de què es tingui coneixement directe
com a conseqüència de l'exercici professional de l'assistència social
a la comarca. En aquests supòsits, es farà constar expressament
aquesta modificació tot afegint al quadre valoratiu de cada sol·licitud
l'expressió "informe social" i especificant la modificació de puntuació
que s'hi introdueix com a conseqüència d'aquest informe.

Tercera. Segons la puntuació obtinguda s'obtindran els següents
grups, de caràcter preferencial pel nombre de punts:

- De 0 a 7 punts grup B
- Més de 7 punts grup A
D'acord amb la franja, A, B s'anirà fent efectiva la subvenció

d'acord amb el nombre de sol·licituds presentades, els imports justi-
ficats i les disponibilitats pressupostàries.

Quart. Import dels ajuts:
L'import màxim dels ajuts per alumne és de: 
- Ajuda 30% sobre l'import justificat: per al grup B.

I fins al 80% per al grup A
Fins a un màxim (segons el nombre de llibres): 

Grup B Grup A
3 22,08 euros/beneficiari 58,88 euros/beneficiari

P 4 28,65 euros/beneficiari 76,40 euros/beneficiari
5 29,10 euros/beneficiari 77,60 euros/beneficiari
1 54,35 euros/beneficiari 144,94 euros/beneficiari

EP 2 54,35 euros/beneficiari 144,94 euros/beneficiari
3 77,44 euros/beneficiari 206,50 euros/beneficiari
4 66,92 euros/beneficiari 178,46 euros/beneficiari
5 76,22 euros/beneficiari 203,25 euros/beneficiari
6 72,86 euros/beneficiari 194,29 euros/beneficiari
1 72,81 euros/beneficiari 194,16 euros/beneficiari

ESO 2 80,52 euros/beneficiari 214,72 euros/beneficiari
3 79,13 euros/beneficiari 211,02 euros/beneficiari
4 51,89 euros/beneficiari 138,37 euros/beneficiari

BATXILLERAT 1 90,00 euros/ beneficiari 240,00 euros/beneficiari
2 90,00 euros/beneficiari 240,00 euros/beneficiari

1º mant. 24,00 euros/beneficiari 64,00 euros/beneficiari
MÓDULS 2º mant. 24,00 euros/beneficiari 64,00 euros/beneficiari

comerç 75,00 euros/beneficiari 200,00 euros/beneficiari

En cap cas, l'import de l'ajut superarà la despesa ocasionada per
l'adquisició de llibres.

Cinquena. Incompatibilitats.
Amb qualsevol ajut d'un altre organisme públic o privat, rebut pel

mateix concepte, és a dir, els concedits pel Consell Comarcal, o el
Ministeri d'educació, o qualsevol altre ens o organisme públic.

En cas d'infracció s'iniciarà procediment de constrenyiment per
l'import de l'ajut.

Es declararan expressament compatibles fins al 100% despesa
els supòsits d'informe social.

Sisena. Tramitació dels ajuts.
6.1.- Les sol·licituds individuals les presentaran els representants

legals dels alumnes al Registre General del Ajuntament d'Alcanar. Les
sol·licituds s'han de formular en el model normalitzat que es repro-
dueix com a annex 1, el qual serà proporcionat al mateix col·legi, en
el cas dels alumnes que assisteixen a l'Institut s'haurà de recollir al
mateix ajuntament.

BOP  DE  TARRAGONA – Núm. 234 7Dimarts, 13 - 10 - 2009



6.2.- Amb la sol·licitud s'ha d'acompanyar el següent:
6.2.1. Factura original o tiquet de caixa que acrediti la

despesa efectuada per l'adquisició dels llibres a
partir del juny de 2009 per al curs 2009-2010.

6.2.2. Documentació necessària que acrediti la situació
econòmica i familiar (Annex I):

6.2.3. Fotocòpia acreditativa del número de compte.
6.3.- S'hauran d'acompanyar (només en cas de primera

sol.licitud o canvi de dades) de:
6.3.1. Fotocòpia del llibre de família.

6.4.- No es tramitarà cap sol·licitud que no s'acompanyi de la
documentació. 

6.5.- No concedirà cap dret la simple presentació de la
sol·licitud, ni es tindran en compte altres materials inclosos en la
factura.

6.6.- D'acord amb l'article 13 de Llei General de Subvencions,
pel caràcter dels beneficiaris dels ajuts, no serà necessària la presen-
tació del certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social, i pel que fa a les obligacions tributàries amb l'AEAT,
s'acceptarà la declaració jurada dels sol.licitants (part de la pròpia
sol.licitud)

Setena. Termini per presentar les sol·licituds.
El termini per presentar les sol·licituds serà des del 15 d'octubre

fins al 30 d'octubre de 2009.

Vuitena. Concessions o denegacions dels ajuts i notificacions.
8.1.- Correspon a l'Ajuntament la tramitació dels expedients indi-

viduals, fins a la formulació de la proposta de resolució classificant
les sol.licituds d'acord amb els grups de punts de la base TERCERA.
Correspon a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients
dins les disponibilitats pressupostàries.

8.2.- L'eventual falta de suficient disponibilitat pressupostària per
atendre a la totalitat de sol.licituds es resoldrà cobrint les sol.licituds
classificades com a grups A (els de més necessitat social justificada
formalment), i pel que fa a la resta de sol.licituds del grup B es distri-
buirà el crèdit disponible de forma proporcional entre tota la resta de
sol.licituds.

8.3.- Les concessions seran notificadas per edictes i les denega-
cions dels ajuts es notificaran al destinataris i/o responsables indivi-
dualment.

Novena. Pagament dels ajuts.
9.1.- L'import dels ajuts atorgats serà ingressat als comptes

corrents dels responsables dels menors, que hauran estat indicats per
ells mateixos, prèvia comprovació de la justificació i la seua apro-
vació per la junta de govern local.

Desena. Dret supletori.
En tot allò que no es prevegi en aquestes Bases de manera

expressa, serà d'aplicació el que es disposa als articles 239 a 241
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, arts. 18 a 129
del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, i 81 i 82 del text refós de la llei general pressupostària
per RDL 1.091/1988, de 23/09/1988, i també, al RD
2.225/1993, de 7/12/1993, pel qual s'aprova el Reglament de
procediment per a la concessió de subvencions públiques."

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent
de la seva publicació.

Alcanar, 5 d'octubre de 2009. --- L'ALCALDE, Alfons Montserrat
Esteller.

2009/13350 – AJUNTAMENT D’ALCANAR

ANUNCI

Vist que el Ple de l'Ajuntament d'Alcanar, en sessió de data
24/08/2009, va aprovar inicialment les bases que regeixen els
ajuts als joves per a l'adquisició i/o rehabilitació del primer habitatge
al nucli d'Alcanar i de les Cases d'Alcanar (exercici 2009).

Atès que s'ha realitzat el tràmit d'informació pública mitjançant
anunci publicat al BOPT núm. 208, de data 9/09/2009, i no s'hi
han presentat al·legacions ni reclamacions, aquestes bases han esde-
vingut aprovades definitivament, per la qual cosa es procedeix a la
publicació del seu text íntegre:

BASES QUE REGEIXEN ELS AJUTS ALS JOVES PER A L'ADQUISICIÓ
i/o REHABILITACIÓ DEL PRIMER HABITATGE AL NUCLI D'ALCANAR

I DE LES CASES D'ALCANAR (EXERCICI 2009) 

Base 1.- Disposicions generals:
Aquestes bases s'estableixen en ús de la facultat reglamentària i

de les competències que, en matèria d'habitatge, confereix als ajun-
taments l'article 4.1.a) i 25 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i, en matèria de subven-
cions, els arts. 118 a 129 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis,
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny.

Base 2.- Objecte:
Aquestes bases tenen per objecte regular els ajuts destinats a l'ad-

quisició i/o rehabilitació de béns immobles per part de joves, amb
la finalitat de convertir-los en primera residència, els quals es troben
ubicats al nucli d'Alcanar i de les Cases d'Alcanar.

Seran actuacions aptes als ajuts econòmics:
- Adquisició de vivenda rehabilitada
- Adquisició de vivenda usada per a la immediata rehabilitació
- Rehabilitació: les obres de rehabilitació venen determinades en

l'annex 1
A tal efecte, el nucli objecte d'aquesta subvenció es troba deli-

mitat pel perímetre que consta en els plànols adjunts, com a annex 2. 

Base 3.- Caràcter de la subvenció:
L'Ajuntament d'Alcanar crea una línia d'ajut en els seus pressu-

postos per fomentar l'adquisició i/o rehabilitació d'habitatges
destinats a ser habitatge habitual, compatible amb altres línies d'ajut
d'altres administracions, concretament en la partida 451-226.31 (pla
local de joventut) del pressupost municipal de la Corporació.

Aquestes subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, sense
que el beneficiari pugui exigir l'augment o revisió de l'ajut.

La subvenció no pot excedir del 100% dels costos de rehabili-
tació i/o d'adquisició de l'immoble, més les reformes que s'escauen.

Base 4.- Concepte:
S'entén com a habitatge destinat a residència habitual i

permanent aquell que s'adquireixi per a la seua residència o la seua
família, situades en el nucli d'Alcanar i de les Cases d'Alcanar, i
hauran de mantenir aquesta condició durant un termini mínim de 5
anys a comptar des de la data de l'atorgament de l'ajut.

L'immoble adquirit s'ha de destinar a habitatge habitual i
permanent per part de la/ les persona/es peticionària/àries en el
termini màxim d'1 any des de la seva adquisició, tret de casos excep-
cionals que seran resolts discrecionalment per la Corporació, amb
audiència de l'interessat.

Per concòrrer a aquests ajuts, les persones peticionàries no
podran ser titulars, en règim de ple domini, de nua propietat, o dret
real d'úsdefruit o gaudi, de cap altre habitatge en tot el territori de
Catalunya i de la resta de l'estat espanyol. 

Base 5. Àmbit d'aplicació:
L'aplicació d'aquest ajut s'estén a l'adquisició i/o rehabilitació

d'habitatges destinats a residència habitual i permanent de les
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persones peticionàries, sempre i quan es concorrin les següents
circumstàncies:

Que l'habitatge es trobi ubicat al nucli d'Alcanar i/o de les Cases
d'Alcanar. A tal efecte, l'àmbit urbà d'aplicació és el nucli delimitat
pel perímetre que consta als plànols adjunts, com a annex 2.

Que l'immoble objecte de l'ajut tingui una antiguitat mínima de
20 anys.

Que l'immoble pugui reunir, amb o sense reformes, les condicions
mínimes d'habitabilitat.

Que el valor d'adquisició més el de les reformes, per metre
quadrat ,destinat a habitatge, no superi el preu màxim de venda dels
Habitatges de Protecció Oficial a preu concertat (1.733,72
euros/m2, 886,86 euros/m2 garatges i trasters vinculats).

Que l'adquirent ofereixi a l'Ajuntament d'Alcanar el dret de
retracte sobre una futura compravenda. Aquest dret es podrà exercir
durant el termini de 60 dies posteriors en què es produeixi la comu-
nicació de l'operació al Registre de l'Ajuntament d'Alcanar.

La rehabilitació d'habitatges en el nucli, efectuada per promotors
privats, que siguin destinats específicament al col·lectiu a què fan
referència les presents Bases podrà ésser qualificada, amb l'ator-
gament de la llicència d'obres, com a susceptible d'ajut en els condi-
cions i mòduls que s'establiran en desenvolupament de les presents
Bases. En tot cas, l'ajut serà atorgat sempre a la persona o persones
que hagin d'habitar l'immoble.

Base 6.- Beneficiaris:
Requisits personals:
Poden ser beneficiaris d'aquesta línia d'ajuts les persones en què

concorren les circumstàncies següents:
- Ésser ciutadà i tenir la condició de veí d'Alcanar i/o les Cases

d'Alcanar, inscrit degudament al Padró d'Habitants, de forma
ininterrompuda durant un mínim de 2 anys, o 5 anys en un
període de 15 anys.

- Ser major d'edat, capacitat per a contractar, i tenir com a
màxim 35 anys complerts en el moment de la sol·licitud de la
subvenció.

- Ser titular, com a mínim, del 50% de la vivenda objecte de
subvenció.

- No ser titular del ple domini, nua propietat o dret real d'úsde-
fruit propietari, cap membre de la unitat familiar, d'una altra
vivenda.

- No ser deutor de cap concepte amb la Hisenda municipal.
- No trobar-se incurs en cap de les causes d'incompatibilitat

vigents.
- Podran ser beneficiàries d'aquestes subvenciones les persones

físiques que siguin propietàries, i que obtinguin uns ingresos
familiars ponderats que no excedeixin 3,5 vegades l'IPREM
(Indicador Públic de la Renta de Efectes Múltiples).

Per al càlcul dels ingresos ponderats se suma el contingut de las
caselles 476 i 479 i es resta el de la casella 490 de la seva decla-
ració de renda de 2008, presentada el 2009, amb l'entrada corres-
ponent a la seva composició familiar de la següent taula:

1 membre d'unitat familiar: 29.797,76 euros
2 membres: 30.719,35 euros
3 membres: 32.040,61 euros
4 membres: 33.861,10 euros
5 o més membres: 35.900,92 euros
Aquestes circumstàncies hauran de mantenir-se durant els 5 anys

posteriors a la concessió de l'ajut.

Base 7.- Característiques de les subvencions:
L'Ajuntament d'Alcanar concedirà un màxim de 5 ajuts per a l'any

2009.
Els ajuts per a l'adquisició i/o rehabilitació del primer habitatge

per part de joves en el nucli del municipi s'estableix en un import de
10.000,00 euros per immoble, sense que es pugui superar el 100%
del cost d'adquisició i/o rehabilitació, si s'escau. 

L'ajut es lliurarà al beneficiari en 5 anys des de la data de l'ad-
quisició, a raó d'un 20% de la subvenció atorgada/any, exceptuant
si sobrés romanent en la partida corresponent, la qual aleshores es
repartiria entre els corresponents beneficiàris a parts iguals.

Les subvencions objecte de les presents Bases són acumulables a
les d'altres administracions.

Aquestes subvencions es destinaran específicament per a l'adqui-
sició i/o rehabilitació de la primera vivenda en el nucli d'Alcanar i
les Cases d'Alcanar, sense que puguin aplicar-se a cap altra desti-
nació. En conseqüència, i mentre no s'acrediti la seua aplicació real,
tindran la consideració de préstec refraccionari sense interès, quedant
autoritzat l'Ajuntament d'Alcanar a exigir al beneficiari l'anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de la resolució d'atorgament
d'aquesta i de les seues condicions, en els termes previstos en l'art.
26.2 de la Llei Hipotecària.

Base 8.- Consignació pressupostària:
L'Ajuntament d'Alcanar consignarà anualment en el seu pressupost

una quantitat global, específicament destinada a subvencionar l'ad-
quisició i/o rehabilitació del primer habitatge per part de joves en el
nucli del municipi. Tanmateix, la concessió de la subvenció queda
condicionada a l'existència del crèdit adequat i suficient.

Base 9.- Formalització de la sol·licitud:
Es presentarà un model d'instància normalitzada al Registre

General de l'Ajuntament d'Alcanar abans de l'adquisició o de la reha-
bilitació de l'immoble, amb la següent DOCUMENTACIÓ, requerida
per a justificar les condicions del sol·licitant i de l'immoble:

- Fotocòpia del DNI del/s sol·licitant/s, que hauran de ser els
futurs titulars de l'habitatge objecte de subvenció.

- Contracte de compravenda o document de promesa de venda
o opció de compra. Aquests contractes podran pactar-se amb
la condició resolutòria per al cas de no obtenció de la
subvenció municipal que se sol·licita. Hi haurà de constar la
superfície útil de la vivenda, així com el/s titular/s futurs
d'aquesta.

- Declaració responsable, subscrita pel/s sol·licitant/s, en la
qual consten les dades personals i familiars i quantes
circumstàncies personals i de la vivenda que s'adquireix
permeten justificar el compliment de les condicions establertes
en el present reglament.

- Declaració en què el sol·licitant faci constar la seua voluntat de
mantenir la vivenda a què es refereix la petició com la seua
residència familiar i habitual durant un mínim de 5 anys a partir
de la data en què, en el seu cas, se li atorgui la subvenció i de
què serà titular, com a mínim, del 50% de la vivenda a adquirir.

- Certificat de Béns del Cadastre Municipal
- Per a la rehabilitació d'un habitatge al nucli és obligat adjuntar: 

Avantprojecte/ Memòria:
- Projecte de rehabilitació signat per un arquitecte 
- Sol·licitud de la llicència municipal d'obres 
L'import mínim del pressupost de rehabilitació del projecte ha de

ésser d'un mínim de 2.000,00 euros.
En cas que la rehabilitació ja s'estigui duent a terme, serà

necessari aportar certificat de l´acord de concessió de llicència muni-
cipal vigent.

En el cas que la llicència municipal no es doni, l'adjudicatari del
corresponent ajut decaurà en el seu dret de beneficiari.

DATA DE PRESENTACIÓ:
La data de presentació límit de la documentació és el 15 de

desembre de 2009.

Base 10.- Selecció i atorgament dels ajuts:
La Comissió de Valoració, estarà formada pel regidor de Joventut

i amb l'assistència del regidor d'Urbanisme, assistida pel/per la
Secretari/a i el/la Interventor/a de la Corporació, i els tècnics que
puguin considerar-se necessaris, per analitzar i valorar les sol·licituds
presentades.
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Aquesta Comissió comprovarà el compliment de les condicions
requerides, sense perjudici que pugui adoptar les mesures que
consideri convenients per una millor apreciació de la situació
personal i de les característiques de la vivenda a adquirir pel/s
sol·licitant/s.

La Comissió elaborarà i aprovarà un llistat de les persones peti-
cionàries que compleixin els requisits assenyalats en aquestes Bases.
La Comissió proposarà l'adjudicació d'aquests ajuts atenent al criteri
de la renda de menor a major nombre d' ingressos, atenent als límits
de la Base 6.7; en cas d' empat, s´atendrà al criteri de l'ordre
cronològic d'entrada al registre de les sol.licituds.

En el seu conjunt, les subvencions no podran superar els crèdits
existents en el pressupost municipal per aquesta finalitat.

La proposta emesa per aquesta comissió serà aprovada per la
Junta de Govern Local de l'Ajuntament.

Les sol·licituds que compleixin els requisits d'aquestes Bases i que
no són objecte de subvenció per esgotament dels fons, podran ser
acumulades a la convocatòria de l'exercici posterior.

Base 11.- Justificació dels ajuts:
El lliurament del primer 20% es farà efectiu prèvia presentació de

l'escriptura de compravenda de l'immoble per al qual ha estat
atorgada la subvenció, en el termini màxim d'1 any des de l'ator-
gament de l'ajut.

En cas de rehabilitació, a partir de l'atorgament de la llicència.
El lliurament dels 20% anuals, fins arribar al 100% de l'import

concedit, es realitzarà per part de l'Administració cada any natural
després del primer pagament. L'Ajuntament haurà de comprovar que
els beneficiaris de la subvenció s'han empadronat en la vivenda en
el termini de 2 mesos a comptar des de la data de l'escriptura o de
finalització de les obres, i que estiguin al corrent de les obligacions
fiscals amb l'Ajuntament.

Base 12.- Revocació de les subvencions:
L'alteració de les condicions que van determinar la concessió de

la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o
ajudes d'altres administracions superant els límits legalment establerts,
donen lloc a la modificació de la resolució d'atorgament.

La falsedat en la declaració de qualsevol de les dates que hagi
servit per a la concessió de la subvenció, implicarà la seua devolució.

Base 13.- Força major:
Si el beneficiari d'una subvenció obtinguda d'acord amb la regu-

lació que s'estableix en aquestes Bases es veiés obligat, per causa de
força major, a vendre l'habitatge abans de transcórrer el termini de 5
anys comptats des de l'atorgament de l'ajut, ho haurà de comunicar
a l'Ajuntament d'Alcanar, a fi i efecte que aquest pugui oferir l'habi-
tatge a possibles beneficiaris que haguessin quedat exclosos de
subvenció, a l'objecte que puguin exercir el dret de tempteig sobre
l'habitatge.

En aquest cas, es descomptarà del preu de venda l'import de la
subvenció que s'hagués lliurat efectivament al beneficiari inicial, i el
nou adquirent si compleix els requisits establerts en la present orde-
nança podrà gaudir dels ajuts per a l'adquisició i/o rehabilitació de
l'habitatge en qüestió, que encara no haguessin estat desemborsats
per l'Ajuntament.

Base 14.- Interpretació de les presents Bases:
Correspon al regidor de Joventut de l'Ajuntament, amb l'assesso-

rament legal pertinent, la interpretació d'aquesta normativa.

Disposició final:
Aquestes Bases, que consten de 14 bases i una disposició final,

entrarann vigor un cop aprovat definitivament per l'Ajuntament i
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, un cop transcorregut el termini previst per l'art. 65.2 de

la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local."

ANNEX 1

ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ:

1.- Les actuacions en elements exteriors segons la tipologia de la
zona:

- Acabats de façanes.
- Fusteria exterior.
- Cobertes.

2.- Condicions estructurals-seguretat:
- Elements estructurals i constructius.
- Adequació o realització d'instal.lacions en general.
- Millora de les condicions d'aïllaments en general.
- Mesures de seguretat (incendis, sinistres).
- Acabats d'elements comuns.

3.- Habitabilitat:
Millora en el programa funcional dels habitatges tenint
presents els possibles elements de valor patrimonial.
Adecuació de les dimensions de la vivienda i les estances.
Millora en la funcionalitat de les diferents instal.lacions. En
general, obres adreçades a adequar les condicions higiènico-
sanitàries.
Millora de les condicions de ventilació, il.luminació i venti-
lació.
Millora del revestiment tèrmic de l'habitatge tendents a reduïr
la seua demanda energètica, mitjançant actuacions com l'in-
crement de l'aïllament tèrmic, la substitució de fusteria dels
forats

4.- Condicions de protecció patrimonial:
- Millores del volumen extern.
- Millores d'elements singulars.
- Millora i manteniment de materials segons la tipologia de la
zona: fusta....

5.- Accessibilitat. Altres actuacions:
- Adaptació de la vivenda o de l'edifici per a ús de les
persones amb discapacitat.

- Acabats interiors.
- Supressió d'elements afegits.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent
de la seva publicació.

Alcanar, 5 d'octubre de 2009. --- L'ALCALDE, Alfons Montserrat
Esteller.

2009/13351 – AJUNTAMENT D’ALCANAR

ANUNCI

Vist que el Ple de l'Ajuntament d'Alcanar, en sessió de data
24/08/2009, va aprovar inicialment les Bases generals de
subvencions per a l'exercici 2009. Atès que s'ha realitzat el tràmit
d'informació pública mitjançant anunci publicat al BOPT núm.
208, de data 9/09/2009, i no s'hi han presentat al·legacions ni
reclamacions, aquestes Bases han esdevingut aprovades definiti-
vament, per la qual cosa es procedeix a la publicació del seu text
íntegre:
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BASES GENERALS SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT 
D'ALCANAR EXERCICI 2009

TÍTOL I (DISPOSICIONS GENERALS)

Article 1. Objecte: constitueix l'objecte d'aquestes normes la regu-
lació del procediment aplicable per a l'atorgament de subvencions
municipals, en el marc del règim jurídic definit en la Llei general de
subvencions, aprovada per Llei 38/2003, de 17 de novembre
(L.G.S.) S'entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per
l'ajuntament d'Alcanar, a favor de persones públiques o privades, i
que compleixi els següents requisits: 

- Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels
beneficiaris. 

- Que el lliurament estigui subjecta al compliment d'un determinat
objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat,
l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desen-
volupar, o la concurrència d'una situació, havent de complir el
beneficiari les obligacions materials i formals que s'haguessin
establert.

- Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui
per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès
social o de promoció d'una finalitat pública. 

Article 2. Règim de concurrència: les subvencions a què es refe-
reixen les presents normes, es convocaran en règim de concurrència,
requerint per a la seva concessió, la comparació, en un únic proce-
diment, d'una eventual pluralitat de sol·licituds entre si, d'acord amb
els criteris establerts en aquestes normes i en les bases que, si escau,
poguessin regir la convocatòria corresponent. S'exceptuen, aixi
mateix, les subvencions previstes nominativament en el pressupost
municipal.

Article 3. Quantia de la subvenció: les subvencions previstes en
les corresponents convocatoòies estaran degudament consignades en
els pressupostos municipals. Si bé la corresponent partida podrà ésser
suplementada en els casos de subvencions per mòduls, davant el
nombre de sol.licituds presentades. En el cas de convocatòries realit-
zades en regim de concurrència, es podran estimar les sol·licituds a
les quals s'hagi atorgat major valoració, sempre que reuneixin els
requisits determinats en aquestes normes i, si escau, en les bases de
la convocatòria, fins que s'extingeixi el crèdit pressupostari.

L'import de les subvencions regulades en les presents normes, en
cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència
amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o
d'altres ens públics o privats, ja siguin nacionals o internacionals,
superior al pressupost del projecte per al qual se sol·licita. Les subven-
cions municipals es destinaran a finançar programes d'actuació que
vagin a realitzar les entitats ciutadanes sempre que coadjuvin o
complementin les activitats de competència municipal.

Article 4. Perceptors de subvencions: les entitats i col·lectius
ciutadans que sol·licitin les subvencions que es refereixen aquestes
normes, a més de mancar d'ànim de lucre, hauran de complir els
requisits exigits en la corresponent convocatòria. Quan es tracti d'as-
sociacions, hauran d'estar inscrites en el registre de la Comunitat
Autònoma i en el registre d'entitats de l'Ajuntament d'Alcanar.
Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres docu-
ments degudament auditats en els termes exigits per la legislació
mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com
quants estats comptables i registres específics siguin exigits per les
bases reguladores de la subvenció, amb la finalitat de garantir
l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts,
inclosos els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les
actuacions de comprovació i control.

Article 5. Drets i obligacions dels perceptors: l'entitat o col·lectiu
perceptor de la subvenció tindrà dret a recaptar i obtenir en tot

moment el suport i la col·laboració de l'entitat local en la realització
de l'activitat o projecte que se subvenciona (permisos, autoritzacions,
llicencies, etc.). Els perceptors de la subvenció estan obligats a: 

- Acceptar la subvenció. en cas que això no sigui possible
hauran de renunciar-hi expressament i motivada, en el termini
de quinze dies, comptats a partir d'aquell en que rebin la noti-
ficació de concessió de la subvenció.

- Realitzar l'activitat per a la qual va ser concedida la subvenció,
ajustant-se als termes del projecte. 

- Acreditar davant d'aquest ajuntament la realització de l'activitat
i complir amb els requisits i condicions que hagin determinat la
concessió de l'ajuda. 

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació i facilitar les dades
que se li requereixin.

- Donar compte de les modificacions que puguin sorgir en la
realització del projecte, justificant-les adequadament.

- Excepte previsió expressa contemplada en les bases regula-
dores, els perceptors no subcontrataran els projectes objecte
d'aquestes subvencions.

- Comunicar, tan aviat com es conegui, l'obtenció de subven-
cions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents d'altres
administracions i entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals. 

- Justificar adequadament la subvenció en la forma en què es
preveu en aquesta ordenança. 

- Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució
de concessió que es troba al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. 

TÍTOL II - PROCEDIMENT

CAPÍTOL I (INICIACIÓ)

Article 6. Convocatòria: llevat dels supòsits previstos en l'article
2, el procediment s'iniciarà mitjançant convocatòria efectuada per
l'òrgan competent per a la seva resolució i publicada en el tauler
d'edictes de la corporació. Si l'import total de les subvencions a
atorgar en un mateix procediment excedeix de 60.000 euros, es
publicarà també un extracte en el Butlletí Oficial de Tarragona. En
l'anunci de la convocatòria s'indicarà almenys:

- Objecte i finalitat de la subvenció. 
- Requisits per a sol·licitar la subvenció. 
- Lloc de les oficines municipals on els interessats puguin obtenir

les bases de la convocatòria. 
- Lloc i termini de presentació de les sol·licituds. 

Article 7. Bases de la convocatòria: prèviament a la publicació
de la convocatòria, l'òrgan competent per a la resolució del proce-
diment haurà d'aprovar les bases específiques que han de regir-la. Les
bases hauran de respectar, en tot cas, les presents normes i
contindran com a minim: 

- Definició de l'objecte de la subvenció. 
- Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l'obtenció

de la subvenció, i, si escau, els membres de les entitats contem-
plades en l'apartat 2 i segon paràgraf de l'apartat 3 de l'ar-
ticle 11 de la L.G.S., i forma i termini en que s'han de
presentar les sol·licituds.

- Condicions de solvència i eficàcia que hagin de reunir les
persones jurídiques (apartat 2 de l'article 12 de la LGS).

- Procediment de concessió de la subvenció.
- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i, si escau, la

seva ponderació.
- Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la

seva determinació. 
- Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del

procediment de concessió de la subvenció i el termini en el
qual serà notificada la resolució. 

- Determinació, si escau, dels llibres i registres comptables espe-
cífics per a garantir l'adequada justificació de la subvenció. 
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- Termini i forma de justificació per part del beneficiari o de l'en-
titat col·laboradora, si escau, del compliment de la finalitat per
a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons
percebuts.

- Mesures de garantia que, en el seu cas, es consideri necessari
constituir a favor de l'òrgan concedent, mitjans de constitució i
procediment de cancel·lació.

- Possibilitat d'efectuar bestretes i abonaments a compte, així
com el règim de garanties que, si escau, hauran d'aportar els
beneficiaris. 

- Circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les
condicions tingudes en compte per a la concessió de la
subvenció, podran donar lloc a la modificació de la resolució.

- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, proce-
dents de qualssevol administracions o ens públics o privats,
nacionals, de la unió europea o d'organismes internacionals.

- Criteris de graduació dels possibles incompliments de condi-
cions imposades, amb motiu de la concessió de les subven-
cions. aquests criteris resultaran d'aplicació per a determinar la
quantitat que finalment hagi de percebre el beneficiari o, si
escau, l'import a reintegrar, i hauran de respondre al principi
de proporcionalitat. 

CAPÍTOL II - PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Article 8. Presentació de sol·licituds i terminis: les entitats i
col·lectius interessats hauran de sol·licitar la subvenció dintre del
termini que s'assenyali en la convocatòria, podent-se formalitzar en
imprès normalitzat establert a aquest efecte. Sens perjudici del que
puguin establir les bases de la convocatòria, a la sol·licitud s'hi acom-
panyarà la documentació que s'especifica en els articles següents.

Article 9. Lloc de presentació i òrgan al que es dirigeix la
sol·licitud: les sol·licituds, juntament amb la documentació que
s'acompanyi, es presentaran en el Registre General de l'entitat, i
seran dirigides a l'Ajuntament d'Alcanar o bé a la regidoria
competent en la matèria.

Article 10. Documentació a presentar per les associacions i altres
entitats amb personalitat jurídica; A la sol·licitud de subvenció podran
acompanyar la següent documentació: 

a) Per a comprovar la representativitat de l'associació. 
- Certificació expedida per la Secretaria General d'aquesta

Corporació en la qual s'acrediti la seva inscripció en el
registre municipal d'associacions d'interès veïnal. 

- Declaració responsable expedida pels òrgans representatius
de l'entitat, en la qual es faci constar el nombre de socis al
corrent de quotes i les efectivament cobrades en l'exercici
anual i en l'anterior.

- Les federacions, unions, confederacions o qualssevol altres
formes d'integració d'associacions de base referiran aquesta
certificació a les associacions de base integrades en
aquesta, incloent-hi la seva relació nominal. 
Memòria de les activitats desenvolupades per l'entitat en
l'any anterior.

b) Per a quantificar la subvenció:
- Declaració responsable de les subvencions rebudes d'institu-

cions públiques o privades per a aquest programa. 
- Memòria justificativa de la necessitat de la subvenció que se

sol·licita. 
- Projecte concret per al qual es pretén la subvenció i pres-

supost detallat de les despeses i ingressos a realitzar per a
la seva execució. 

- Sistemes de seguiment i autoavaluació de l'execució del
projecte.

- Qualsevol altre document que es consideri necessari per a
permetre una millor valoració de les subvencions sol·lici-
tades.

Així mateix, hauran de presentar: 
- Declaració del representant legal de l'entitat de no trobar-se

inhabilitat per a contractar amb les administracions
públiques, o per a obtenir-ne subvenció i de trobar-se facultat
per a actuar en nom de l'entitat. 

- Certificació acreditativa de no ser deutor de la hisenda
pública i de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb
la seguretat social.

- Acreditació de trobar-se al corrent de pagament de tot tipus
d'obligacions fiscals amb l'ajuntament. 

- Dades de l'entitat bancària a la qual s'ha de transferir
l'import de la subvenció que pogués concedir-se. 

Article 11. Documentació a presentar pels col·lectius ciutadans:
Quan es preveï expressament en les bases reguladores, podran
accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de persones
físiques o jurídiques, les comunitats de béns o col·lectius ciutadans
que, tot i mancant de personalitat jurídica, puguin realitzar els
projectes, activitats o comportaments o es trobin en la situació que
motiva la concessió de la subvenció. En aquests supòsits, la docu-
mentació exigible serà:

- Projecte concret per al qual es pretén la subvenció i pressupost
detallat del les despeses i ingressos a realitzar per a la seva
execució. 

- Sistemes de seguiment i acte avaluació de l'execució del
projecte. 

- qualsevol altre document que es consideri necessari per a
permetre una millor valoració de la subvenció sol·licitada. 

- Dades personals del representant del col·lectiu (nom i cognoms,
NIF, domicili, telèfon, e-mail, etc.). 

- Relació nominal, amb la seva acceptació expressa, de les
persones que integren el projecte. 

- Declaració jurada del representant legal de no trobar-se inha-
bilitat per a contractar amb les administracions públiques o per
a obtenir-ne subvenció i de trobar-se facultat per a actuar en el
seu nom. 

- Dades d'un compte bancari mancomunat amb, almenys, tres
titulars. 

Article 12. Subsanació de defectes de la sol·licitud: si l'escrit de
sol·licitud no reunís els requisits necessaris per a la seva tramitació, es
requerirà per escrit al sol·licitant perquè subsani els defectes observats
en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, quedant advertit que
de no fer-ho així, es tindrà per desistit de la seva sol·licitud i s'arxi-
varan les actuacions sense més tràmit, d'acord amb allò previst en
l'art. 71 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

CAPÍTOL III - TRAMITACIÓ

Article 13. Remissió al procediment administratiu comú: la trami-
tació de les sol·licituds, emissió dels informes que procedeixin, reque-
riments, resolució, notificacions, recursos, i tots aquells actes que
siguin necessaris fins arribar a la finalització del procediment,
s'ajustarà a l'establert en la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Article 14. Comissions de valoració: per a la valoració dels
projectes podran constituir-se comissions de valoració, la compo-
sició i funcions de la qual es detallaran en les normes específiques
de la corresponent convocatòria. Correspon a la comissió de valo-
ració formular la proposta de resolució. la proposta, que no tindrà
caràcter vinculant, haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de
sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció,
i la seva quantia, expressant els criteris de valoració seguits per a
efectuar-la. 
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CAPÍTOL IV - RESOLUCIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

Article 15. Resolució: serà competent per a resoldre les sol·licituds
de subvenció l'òrgan que ho sigui per a la disposició de la despesa,
sense perjudici de la delegació que pugui efectuar-se a favor de la
junta de govern. a l'efecte del previst en l'article 42 de la llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, el termini
màxim per a resoldre les sol·licituds de subvenció serà de tres mesos
comptats a partir del dia de la finalització del termini establert en la
convocatòria per a presentar-les, i el silenci de l'administració tindrà
caràcter desestimatori. L'acord de resolució de la subvenció serà noti-
ficat a l'entitat sol·licitant. en el cas de concessió, s'expressarà la
quantia de la subvenció, forma de pagament, condicions en les quals
s'atorga i els mitjans de control que, si escau, s'hagin establert. No
es concedirà subvenció fins que no s'hagin justificat adequadament
subvencions anteriors. 

Article 16. Pagament de la subvenció: amb caràcter previ a la
convocatòria de la subvenció o a la seva concessió directa, haurà
d'efectuar-se l'aprovació de la despesa. la resolució de concessió de
la subvenció comportarà el compromís de la despesa corresponent.
El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, pel
beneficiari, de la realització de l'activitat, projecte, objectiu o
adopció del comportament per al qual es va concedir, en els termes
establerts en les bases reguladores de la subvenció. Es produirà la
pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el
supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les
causes previstes en l'article 37 de la L.G.S. 

Quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, podran
realitzar-se pagaments a compte. Aquests abonaments a compte
podran suposar la realització de pagaments fraccionats que
respondran al ritme d'execució de les accions subvencionades,
abonant-se per quantia equivalent a la justificació presentada.
També es podran realitzar pagaments anticipats que suposaran lliu-
raments de fons amb caràcter previ a la justificació, com a
finançament necessari per a poder portar a terme les actuacions
inherents a la subvenció sempre que així es preveï en les bases regu-
ladores de la subvenció. En cap cas podran realitzar-se pagaments
anticipats a beneficiaris quan s'hagi sol·licitat i obtingut la decla-
ració de concurs, hagin estat declarats insolvents en qualsevol proce-
diment, es trobin declarats en concurs, estiguin subjectes a inter-
venció judicial o hagin estat inhabilitats conforme a llei concursal
sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la
sentència de qualificació del concurs, hagin estat declarats en
fallida, en concurs de creditors, insolvent fallit en qualsevol proce-
diment o subjecte a intervenció judicial, haver iniciat expedient de
"quita y espera" o de suspensió de pagaments o presentat sol·licitud
judicial de fallida o de concurs de creditors, mentre, si escau, no
fossin rehabilitats. 

No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció mentre el
beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les seves obli-
gacions tributàries i davant la seguretat social, o sigui deutor per reso-
lució de procedència de reintegrament. 

Article 17. Reformulació de les sol·licituds: quan la subvenció
tingui per objecte el finançament d'activitats a desenvolupar pel
sol·licitant i l'import de la subvenció de la proposta de resolució provi-
sional sigui inferior al que figura en la sol·licitud presentada, es podrà
instar del beneficiari, si així s'ha previst en les bases reguladores, la
reformulació de la seva sol·licitud per ajustar els compromisos i condi-
cions a la subvenció atorgable. Una vegada que la sol·licitud mereixi
la conformitat de l'òrgan col·legiat, es remetrà amb tot l'actuat a
l'òrgan competent perquè dicti la resolució. 

En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds haurà de
respectar l'objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com els
criteris de valoració establerts respecte de les sol·licituds o peticions.
Els convenis contindran com a mínim els següents extrems: 

- Definició de l'objecte de la subvenció, amb la descripció de
l'activitat a desenvolupar.

- Identificació del beneficiari ,amb dades fiscals. 
- Règim de justificació de l'aplicació donada a les subvencions

pels beneficiaris i, si escau, entitats col·laboradores, així com
el termini.

- Possibilitat de concedir una bestreta de fins el 100% a la
signatura del conveni amb caràcter previ a la realització de
l'activitat.

TÍTOL III - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

CAPÍTOL I - OBLIGACIÓ DE JUSTIFICAR I DOCUMENTACIÓ

Article 18. Obligació de justificar: les associacions o entitats
perceptores d'aquestes subvencions a càrrec del pressupost muni-
cipal, hauran de justificar, en tot cas, i, si cal, a requeriment dels
serveis tècnics competents, l'aplicació dels fons percebuts davant la
regidoria que hagi tramitat la concessió, en el termini màxim de tres
mesos, comptats des de la data inicialment prevista per a la realit-
zació del projecte o activitat que es subvenciona. 

Article 19. Forma d'acreditar la realització del projecte: l'acredi-
tació de la realització del projecte o activitat subvencionada, s'efec-
tuarà pels següents mitjans:

- Memòria detallada de la realització de la totalitat del projecte
o activitat conforme al pressupost, amb exprés esment dels
resultats obtinguts, deduïts de l'aplicació dels sistemes de
seguiment i acte avaluació proposats amb la sol·licitud. 

- Certificació, expedida pel perceptor que acrediti que ha estat
complerta la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció,
conforme al projecte presentat.
Així mateix, els perceptors de la subvenció hauran d'aportar un
compte justificatiu de les despeses realitzades que, excepte
disposició expressa en les bases reguladores, s'ajustaran als
següents requisits: 

- Inclourà, sota responsabilitat del declarant, els justificants de
despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica que
permetin acreditar el compliment de l'objecte de la subvenció.

- Comprendrà una declaració de les activitats realitzades que
han estat finançades amb la subvenció i el seu cost, amb el
desglossament de cadascuna de les despeses en què han inco-
rregut.

- Per a justificar les despeses generals d'obres, bens i serveis,
s'aportaran les corresponents factures. les despeses de
personal, dietes, etc. es justificaran a través de les nòmines. i
les restants despeses subvencionables mitjançant factures, o
altres documents de valor probatori en el tràfic jurídic mercantil
o amb eficàcia administrativa. 

- Quan les activitats hagin estat finançades, a mes, amb altres
fons o recursos, s'acreditarà també l'aplicació d'aquests fons a
les activitats subvencionades. 

- En el supòsit d'adquisició de béns immobles, haurà d'aportar-
se, a més a més, certificat de taxador independent degu-
dament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial. 

Article 20. Requisits que han de reunir les factures: les despeses
s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori
equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa, en els termes establerts reglamentariament. Hauran de
presentar-se originals i fotocopies que seran diligenciades per la regi-
doria gestora de la subvenció, retornant-se'ls als interessats a la major
brevetat possible. en les factures es deixarà constància que han estat
utilitzades com a justificant de la subvenció percebuda, tot especi-
ficant la seva utilització per a la justificació de la subvenció de la
convocatòria corresponent. I, en tot cas, les factures hauran d'estar
datades en l'exercici econòmic per al qual s'hagi concedit la
subvenció. 
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Article 21. Altres documents justificatius: es podran presentar, a
l'efecte de justificar adequadament la subvenció concedida, els exem-
plars de la documentació i publicitat generada per l'activitat. qual-
sevol altra documentació que es pugui demanar per tal de justificar
millor la despesa. 

Article 22. Despeses subvencionables: es consideren despeses
subvencionables aquells que de manera indubitada responguin a la
naturalesa de l'activitat subvencionada, i es realitzin en el termini
establert per bases reguladores de la subvenció. en cap cas el cost
d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al
valor de mercat. Excepte disposició expressa en contrari en les
bases, es considerarà despesa realitzada aquella que ha estat efec-
tivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de
justificació, determinat per aquesta normativa reguladora de la
subvenció.

Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de
30.000 euros en el supòsit de cost per execució d'obra, o de
12.000 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o
prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència
tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del
compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que
per les especials característiques de les despeses subvencionables no
existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministrin o
prestin, o tret que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la
sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que
hauran d'aportar-se en la justificació, o, si escau, en la sol·licitud de
la subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia,
havent de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no
recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

En el supòsit d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de
béns inventariables, se seguiran les següents regles: 

- Les bases reguladores fixaran el període durant el qual el bene-
ficiari haurà de destinar els béns per fi concret per al qual es
va concedir la subvenció, que no podrà ser inferior a cinc anys
en cas de béns inscribibles en un registre públic, ni a dos anys
per a la resta de béns. 

- En el cas de béns inscribibles en un registre públic, haurà de
fer-se constar en l'escriptura aquesta circumstància, així com
l'import de la subvenció concedida, havent de ser objecte
aquests extrems d'inscripció en el registre públic corresponent. 

- L'incompliment de l'obligació de destinació referida en el
paràgraf anterior, que es produirà en tot cas amb l'alienació o
el gravamen del bé, serà causa de reintegrament, en els termes
establerts en aquesta ordenança, quedant el bé afecte al
pagament del reintegrament qualsevol que sigui el seu
posseïdor, tret que resulti ser un tercer protegit per la fe pública
registral o es justifiqui l'adquisició dels béns amb bona fe i just
títol o en establiment mercantil o industrial, en cas de béns
mobles no inscribibles.

5) No es considerarà incomplida l'obligació de destinació
referida en l'anterior apartat 4 quan: 

- Tractant-se de béns no inscribibles en un registre públic, fossin
substituïts per uns altres que serveixin en condicions anàlogues
al fi per al qual es va concedir la subvenció, i aquest ús es
mantingui fins completar el període establert, sempre que la
substitució hagi estat autoritzada per l'administració concedent.

- Tractant-se de béns inscribibles en un registre públic, quan el
canvi de destinació, alienació o gravamen sigui autoritzat per
l'administració concedent. en aquest supòsit, l'adquirent
assumirà l'obligació de destinació dels béns pel període restant
i, en cas d'incompliment d'aquesta, del reintegrament de la
subvenció.

- Les bases reguladores establiran, si escau, les regles especials
que es considerin oportunes en matèria d'amortització dels
béns inventariables. en defecte d'això, s'aplicaran els criteris
assenyalats en l'article 31 de la L.G.S.

- Les despeses financeres, les despeses d'assessoria jurídica o
financera, les despeses notarials i registrals i les despeses peri-
cials per a la realització del projecte subvencionat i els d'ad-
ministració específics són subvencionables si estan directament
relacionats amb l'activitat subvencionada i són indispensables
per a l'adequada preparació o execució de la mateixa, i
sempre que així es prevegi en les bases reguladores. amb
caràcter excepcional, les despeses de garantia bancària
podran ser subvencionats quan així ho prevegi la normativa
reguladora de la subvenció. 

En cap cas seran despeses subvencionables: 
- Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
- Les despeses de procediments judicials. 
Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la

subvenció els abona efectivament. En cap cas es consideren
despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin suscep-
tibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre
la renda. Els costos indirectes hauran d'imputar-se pel beneficiari a
l'activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui
d'acord amb principis i normes de comptabilitat generalment
admeses i, en tot cas, en la mesura que tals costos corresponguin al
període que efectivament es realitza l'activitat. 

CAPÍTOL II - PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ

Article 23. Informe dels serveis: Una vegada rebuda la docu-
mentació pertinent, els serveis depenents de la regidoria gestora de
la subvenció podran emetre un informe sobre grau de compliment
dels fins per als quals es va concedir la subvenció, i l'adequació de
les despeses realitzades als mateixos. 

Article 24. Informe de la intervenció de fons municipals: Les
actuacions relatives a la justificació de la subvenció es remetran a la
intervenció municipal per a la seva fiscalització. 

Article 25. Proposta de resolució i elevació a l'òrgan competent:
Una vegada emès informe de la intervenció municipal, s'efectuarà
l'oportuna proposta de resolució que haurà d'elevar-se per a la seva
aprovació a l'alcaldia.

Article 26. Devolució de quantitats: La declaració judicial o
administrativa de nul·litat o anul·lació de la subvenció comportarà
l'obligació de retornar les quantitats percebudes. També procedirà el
reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès
de demora corresponent des del moment del pagament de la
subvenció fins la data que s'acordi la procedència del reinte-
grament, en els casos assenyalats en l'article 37 de la l.g.s, i espe-
cialment: 

- Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o
ocultant aquelles que ho haguessin impedit. 

- Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del
projecte o la no adopció del comportament, que fonamenten la
concessió de la subvenció. 

- Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insu-
ficient, en els termes establerts en l'article 30 d'aquesta llei, i si
escau, en les normes reguladores de la subvenció. 

- Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió
contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 d'aquesta llei. 

- Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de
comprovació i control financer previstes en els articles 14 i 15
de la L.G.S., així com l'incompliment de les obligacions comp-
tables, registrals o de conservacio de documents quan d'això
es derivi la impossibilitat de verificar la utilitzacio donada als
fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regula-
ritat de les activitats subvencionades, o la concurrència de
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa fina-
litat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o
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privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes interna-
cionals. 

- Incompliment de les obligacions imposades per l'administració
a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels
compromisos per aquests assumits, amb motiu de la concessió
de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera
en què s'han d'aconseguir els objectius, realitzar l'activitat,
executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta
la concessió de la subvenció. 

- Incompliment de les obligacions imposades per l'administració
a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels
compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió
de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d'això es derivi
la impossibilitat de verificar l'ocupació donada als fons
percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de
les activitats subvencionades, o la concurrència de subven-
cions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualssevol administracions o ens públics o
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes interna-
cionals. 

- L'adopció, en virtut d'allò establert en els articles 87 a 89 del
tractat de la unió europea, d'una decisió de la qual es derivi
una necessitat de reintegrament. 

- En els altres supòsits prevists en la normativa reguladora de la
subvenció. 

Quan el compliment pel beneficiari o, si escau, entitat col·labo-
radora s'aproximi de manera significativa al compliment total i
s'acrediti per aquests una actuació inequívocament tendent a la satis-
facció dels seus compromisos, la quantitat a reintegrar vindrà deter-
minada per l'aplicació dels criteris enunciats en el paràgraf n) de
l'apartat 3 de l'article 17 de la llei o, en el seu cas, les establertes en
la normativa autonòmica reguladora de la subvenció. Igualment,
quan l'import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb
unes altres, excedeixi el cost de l'activitat d'aquesta llei procedirà el
reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subven-
cionada, així com l'exigència de l'interès de demora corresponent.
Les quantitats percebudes i no invertides en la finalitat per a la qual
va ser concedida la subvenció, així com les quantitats no justificades,
hauran de ser retornades a la hisenda municipal reportant interessos
de demora.

Article 27. Procediment de reintegrament: la devolució de quan-
titats s'ajustarà al procediment de reintegrament contemplat en l'article
42 de la L.G.S. S'iniciarà d'ofici per acord de la junta de govern
local, bé per pròpia iniciativa, bé a sol·licitud raonada de la regi-
doria gestora de la subvenció o per denúncia. També s'iniciarà a
conseqüència de l'informe de control financer emès per la intervenció
municipal. en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas,
el dret de l'interessat a ser escoltat. 

TÍTOL V - CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS

Article 28. Objecte del control financer: el control financer de
subvencions s'exercira per la intervencio municipal, i mancant
aquesta dels mitjans necessaris, en l'empresa d'auditoria contractada
a aquest efecte respecte de beneficiaris i, si escau, entitats col·labo-
radores. sense perjudici de les funcions atribuïdes al tribunal de
comptes. Tindrà com a objecte verificar: 

- L'adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del
beneficiari. 

- El compliment per part de beneficiaris i entitats col·laboradores
de les seves obligacions en la gestió i aplicació de la
subvenció.

- L'adequada i correcta justificació de la subvenció per part de
beneficiaris i entitats col·laboradores. 

- La realitat i la regularitat de les operacions que, d'acord amb
la justificació presentada per beneficiaris i entitats col·labora-
dores, han estat finançades amb la subvenció. 

- L'adequada i correcte finançament de les activitats subvencio-
nades, en els termes establerts en l'apartat 3 de l'article 19 de
la L.G.S.

- L'existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a
l'administració per beneficiaris i entitats col·laboradores i que
poguessin afectar al finançament de les activitats subvencio-
nades, a l'adequada i correcta obtenció, utilització, gaudiment
o justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat
de les operacions finançades amb aquesta. 

Article 29. Activitats de control financer: el control financer de
subvencions podrà consistir en: 

- L'examen de registres comptables, comptes o estats financers i
la documentació que els suporti, de beneficiaris i entitats
col·laboradores. 

- L'examen d'operacions individualitzades i concretes relacio-
nades o que poguessin afectar les subvencions concedides.

- La comprovació d'aspectes parcials i concrets d'una sèrie
d'actes relacionats o que poguessin afectar a les subvencions
concedides. 

- La comprovació material de les inversions finançades. 
- Les actuacions concretes de control que hagin de realitzar-se

d'acord amb el que en cada cas estableixi la normativa regu-
ladora de la subvenció i, en el seu cas, la resolució de
concessió.

- Qualsevol altres comprovacions que resultin necessàries en
atenció a les característiques especials de les activitats subven-
cionades.

- El control financer podrà estendre's a les persones físiques o jurí-
diques a les quals es trobin associats els beneficiaris, així com
a qualsevol altra persona susceptible de presentar un interès en
la consecució dels objectius, en la realització de les activitats,
en l'execució dels projectes o en l'adopció dels comporta-
ments. 

Article 30. Obligació de col·laboració: els beneficiaris, les
entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l'objecte de la
subvenció o la seva justificació estaran obligats a prestar col·labo-
ració i facilitar tota aquella documentació que sigui requerida en
l'exercici de les funcions de control que corresponen a la intervenció
municipal. Per a exercir aquest control, la intervenció municipal tindrà
les següents facultats: 

- El lliure accés a la documentació objecte de comprovació,
inclosos els programes i arxius en suports informàtics. 

- El lliure accés als locals de negoci i altres establiments o llocs
en els quals es desenvolupi l'activitat subvencionada, o es
permeti verificar la realitat i regularitat de les operacions
finançades a càrrec de la subvenció. 

- L'obtenció de còpia o la retenció de les factures, documents
equivalents o substitutius i de qualsevol altre document relatiu a
les operacions en les quals es dedueixin indicis de la incorrecta
obtenció, gaudiment o destinació de la subvenció. 

- El lliure accés a informació dels comptes bancaris en les entitats
financeres on es pugui haver efectuat el cobrament de les
subvencions, o amb càrrec de les quals es puguin haver
realitzat les disposicions de fons. La negativa al compliment
d'aquesta obligació es considerarà resistència, excusa,
obstrucció o negativa als efectes prevists en l'article 37 de la
L.G.S., sense perjudici de les sancions que, si escau, poguessin
correspondre.

Article 31. Efectes del control financer: quan en l'exercici de les
funcions de control financer es dedueixin indicis de la incorrecta
obtenció, destinació o justificació de la subvenció percebuda, la inter-
venció municipal proposarà l'adopció de les mesures cautelars que
s'estimin necessàries a fi d'impedir la desaparició, destrucció o alte-
ració de les factures, documents equivalents o substitutius i de qual-
sevol altre document relatiu a les operacions que tals indicis es mani-
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festin. Les mesures hauran de ser proporcionades per fi que es perse-
gueixi. En cap cas s'adoptaran aquelles que puguin produir un
perjudici de difícil o impossible reparació. 

TÍTOL VI - INFRACCIONS I SANCIONS

Article 32. Infraccions i responsables: constitueixen infraccions
administratives en matèria de subvencions, les accions i omissions tipi-
ficades per la llei. Seran responsables de les infraccions administra-
tives en matèria de subvencions les persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, així com els col·lectius ciutadans i ens sense
personalitat, que tinguin la condició de beneficiaris de subvencions.
Així com, en el seu cas, les entitats col·laboradores i els representants
legals dels beneficiaris de subvencions que no tinguin capacitat
d'obrar. 

Article 33. Procediment sancionador: el procediment sancionador
s'ajustarà al previst en els articles 54 a 58 i 66 a 69 de la L.G.S.
Podran imposar-se les sancions que es tipifiquen en els articles 59 a
63 de la Llei. Les infraccions i sancions prescriuran transcorreguts els
terminis que assenyala l'article 65 de la Llei.

Disposició final: entraran en vigor un cop aprovat definitivament
per l'Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, un cop transcorregut el termini previst per
l'art. 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent
de la seva publicació.

Alcanar, 5 d'octubre de 2009. --- L'ALCALDE, Alfons Montserrat
Esteller.

2009/13361 – AJUNTAMENT DE L’ALDEA

Edicte

Es fa públic als oportuns efectes, que després de la corresponent
oposició, han resultat nomenats per exercir les tasques de peons en
règim de personal laboral eventual, de l'Ajuntament de l'Aldea:

- Anna Maria Paredes Hernando.
- Pablo Monteso Garriga
- Pedro Doménech Pérez
- Ismael Puvill Barberà

L'Aldea, 30 de setembre de 2009. --- L'alcalde, Daniel Andreu i
Falcó.

2009/13377 – AJUNTAMENT D’ALIÓ

Anunci

En data 1 d'octubre de 2009 Ple de l'Ajuntament va aprovar
provisionalment l'expedient de suplement de crèdit i crèdit extraor-
dinari núm. 1, finançat mitjançant el romanent de Tresoreria per a
despeses generals majors i nous ingressos recaptats del pressupost
vigent de la corporació, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de
l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació
al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta
corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior. 

Alió, 2 d'octubre de 2009. --- L'alcalde, Francesc Jofré Vallvé.

2009/13379 – AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Anunci sobre contractació de personal laboral temporal

Per resolució de la Presidència de data 30 de setembre de 2009
s'ha procedit a contractar com a personal laboral temporal als
següents Srs. com a professors de música:

Nom DNI Hores/Setmanals
Josep Maria Raja Juncosa 39832527T 36
José Manuel Marin Navarrete 40967176J 20,5
Luis Chacon Nieto 39687016X 26
Francisco A. Jurado Tello 75012600D 13
Ricardo Alba Lago 39683799J 14
Isis Vives Relats 47773706S 18
Yanela Blanca Lojos X6280546M 13,5
Àgata FortunyPalau 38107071G 20

Pel present es dóna compliment a l'establert a 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 298.3 de la
Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya.

Altafulla, 30 de setembre de 2009. --- El president, Josep Ma
Gené Torrell.

2009/13380 – AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Anunci sobre contractació de personal laboral temporal

Per resolució de la Presidència de data 30 de setembre de 2009
s'ha procedit a contractar com a personal laboral temporal a la Sra.
MARTA RIBAS CASALS, amb NIF núm. 36937071Z, com a
professora de l'escola d'adults.

Pel present es dóna compliment a l'establert a 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 298.3 de la
Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya.

Altafulla, 1 d'octubre de 2009. --- El president, Josep Ma Gené
Torrell.

2009/13381 – AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Anunci sobre contractació de personal laboral temporal

Per resolució de l'Alcaldia - Presidència de data 30 de setembre
de 2009 s'ha procedit a contractar com a persona laboral temporal
al Sr. IGNASI FALCÓ ANGLÈS, amb NIF núm. 39720951C com a
informàtic.

Pel present es dóna compliment a l'establert a 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, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Altafulla, 2 d'octubre de 2009. --- El president, Josep Ma Gené
Torrell.
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2009/13356 – AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR

Edicte

El Ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, en sessió de data
01/10/2009, va acordar introduir les següents modificacions en la
proposta d'estatuts reguladors de la societat de responsabilitat
limitada "La Cala Serveis Municipals SL", en constitució, publicats al
Butlletí Oficial de la Província número 167/2009, de
21/7/2009, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 5427 de 23/7/2009, i aprovats definitivament en data
18/9/2009:

1. L'article 4 queda redactat de la següent manera:
"La durada de la societat és indefinida i dóna inici a les seves

operacions el mateix dia d'atorgament de l'escriptura pública de
constitució."

2. L'article 6 queda redactat de la següent manera:
"El capital social es fixa en 3.005,06 euros, constituït per una

única participació social del mateix valor nominal, indivisible,
totalment desemborsada, i intransferible a persona diferent del seu
únic titular, l'ajuntament de l'Ametlla de Mar."

3. L'article 8 queda redactat de la següent manera:
"Els òrgans de govern de la societat seran:
a) La Junta General de Socis.
b) El Consell d'Administració.
c) La Gerència."

4. L'article 11 apartat primer queda redactat de la següent
manera:

"L'òrgan d'administració i de representació permanent de la
Societat és el Consell d'Administració, composat per un nombre de
membres determinat per la Junta General, no superior a 9 ni inferior
a 5, en el qual estaran representats tots els grups polítics de la corpo-
ració que ho desitgin."

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

L'Ametlla de Mar, 02/10/2009. --- L'alcalde, Andreu Martí i
Garcia.

2009/13410 – AJUNTAMENT DE L’ARGENTERA

EDICTE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA

S'ha retut el compte general de l'Ajuntament de l'Argentera
corresponent a l'exercici 2008, 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 opor-
tunes.

L’Argentera, 5 d'octubre de 2009. --- La secretària, M. Dolors
Cabré Llaberia.

2009/13411 – AJUNTAMENT DE L’ARGENTERA

Anunci

Normativa reguladora: article 169.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals i article 20.1 del RD 500/90.

PRESSUPOST General
Exercici 2009
A la Intervenció d'aquesta entitat local i de conformitat amb el

que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i 169.1
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba
exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general
per a l'exercici 2009, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en
la sessió del dia 2 d'octubre  de  2009.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa
l'article 170.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motiu
enumerats en el punt 2 de l'article 151, podran presentar reclama-
cions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze dies
hàbils a partir del següent des de la data de publicació
d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.

b) Oficina de presentació: Registre General.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es

considerarà definitivament aprovat.

L’Argentera, 5 d'octubre de 2009. --- L'alcalde, Lluís M. Castellví.

2009/13397 – AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP

EDICTE

Vist l'expedient núm. 4/2009 de modificació del pressupost per
a l'exercici 2009 corresponent a l'Ajuntament, així com els respectius
informes, i d'acord amb allò que disposa l'article 177 del RDL
2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, el Ple de l'Ajuntament, en
sessió extraordinària realitzada el dia 17 de setembre de 2009
adoptà, per majoria absoluta, el següent acord:

1. Aprovar inicialment la modificació núm. 4/2009 de modifi-
cació del pressupost per a l'exercici 2009 corresponent a
l'Ajuntament de les Borges del Camp.

2. Exposar-lo al públic durant un termini de quinze dies per tal que
es puguin presentar les al·legacions que es considerin pertinents.

3. En el supòsit que no es presentin al·legacions, el present acord
s'entendrà com a definitiu.

Les Borges del Camp, 21 de setembre de 2009. --- L’alcalde,
Joaquim Calatayud Casals.

2009/13358 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Anunci

L'Ajuntament de Calafell, en sessió plenària realitzada el dia 25
de juny de 2009, va aprovar inicialment l'Ordenança municipal per
a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit
tigre. Aquest acord es va exposar al públic pel termini de trenta dies,
durant els quals no s'ha presentat cap al·legació, per la qual cosa
l'acord ha esdevingut definitiu. Es transcriu tot seguit el text definitiu
del Reglament aprovat:

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS
MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE 

(Aedes Albopictus)

PREÀMBUL
L'estiu del 2004 es va detectar per primer cop la presència de

l'espècie de mosquit Aedes albopictus, més conegut com a Mosquit
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Tigre, al nostre país. Des de llavors s'ha pogut detectar la seva
presencia en nombre significat, per determinades zones del nostre
municipi.

Els mosquits pertanyen a la família dels culícids. Les larves surten
dels ous i són aquàtiques, s'alimenten de matèria orgànica suspesa a
l'aigua. Aquestes fases són vermiformes, sense ales, i tenen entre 1 i
10 mm de llargària. Triguen de 5 a 20 dies en transformar-se en
pupes (depenent de les temperatures) i aquestes triguen uns dos dies
en transformar-se en adults. 

Els mosquits autòctons més freqüents a Catalunya pertanyen a
l'espècie Culex pipiens en medi urbà i també a diverses espècies del
gènere Aedes i Ochlerotatus en medi rural. Tanmateix, el Mosquit
Tigre (Aedes albopictus) és una nova espècie que afegeix una
problemàtica específica i d'alta intensitat a la que causen els mosquits
autòctons. 

Aedes albopictus té un color molt fosc, quasi negre, amb unes
bandes característiques de color blanc platejat a les potes i una ratlla
blanca al dors que baixa des del cap fins al tòrax. La seva mida
oscil·la entre els 5 i els 10 mm, tot i que normalment fa uns 6 o 7
mm. Els ous són negres i ovalats, d'uns 0.5 mm de llargària i 0.16
mm d'amplada. 

Aquesta espècie de mosquit s'ha adaptat molt bé al nostre
territori, colonitzant nous hàbitats i criant en petites masses d'aigua,
naturals o artificials, estancades i tancades com bidons, gerros, plats
de testos, cubells, pneumàtics o altres tipus de recipients que els
recorden el seu hàbitat original, constituït per forats inundats en troncs
d'arbres.

Tot i que aquest mosquit és vector de diverses malalties en alguns
països, a Catalunya no n'és transmissor. Però és una espècie forana
de mosquit que cal controlar i prevenir pels efectes nocius que pot
arribar a causar a la nostra població. És una espècie diürna i molt
activa que fa múltiples picades i ocasiona moltes molèsties.

La forta presència de mosquits en determinades zones del
municipi, fa que s'hagi d'intervenir en espais tant públics com privats
per a poder-hi realitzar les actuacions necessàries per garantir el
benestar de la ciutadania, així com la seguretat en la salut i el
respecte al medi ambient. 

Aquesta ordenança municipal pretén aportar la informació, solu-
cions i consells necessaris als ciutadans per evitar la presència i/o
expansió dels mosquits al municipi i dotar a l'Ajuntament de les eines
necessàries per fer complir les mesures oportunes en aquells espais
que puguin contenir aigües estancades, així com permetre als òrgans
competents sancionar els subjectes responsables de la reproducció
del mosquit tigre, o les altres espècies de mosquits autòctons. 

Respecte al marc competencial l'ordenança s'ajusta a les dispo-
sicions de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local
de Catalunya i a la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació
sanitària de Catalunya. 

Les prescripcions que s'estableixen són conformes a la Llei
7/2003 de protecció de la salut la qual en el seu títol V respecta
escrupolosament les actuals competències de les administracions
locals i de la Generalitat pel que fa a la salut ambiental i defineix
amb concreció quines son les activitats de protecció de la salut que
abasta i quina és la intervenció administrativa concreta que caldrà
realitzar-hi dins d'aquest marc competencial, 

TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I: objecte i àmbit d'aplicació

Article 1
Objecte
Aquesta ordenança té per finalitat establir les mesures

necessàries de control de les poblacions de mosquits i prioritàriament
de l'espècie Aedes albopictus, per tal de minimitzar els efectes
negatius que aquests mosquits puguin ocasionar a la nostra població
en tot el terme municipal de Calafell d'acord amb la legislació
estatal i autonòmica.

Article 2
Àmbit d'aplicació i usos afectats
Queden inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança,

totes les persones naturals o jurídiques que siguin propietàries o
posseïdores d'espais, béns o objectes susceptibles de crear les condi-
cions de proliferació del mosquit tigre o d'altres espècies, ubicats al
municipi de Calafell. 

CAPÍTOL II: de les obligacions

Article 3
Actuacions generals
Les persones que es trobin sotmeses dins de l'àmbit d'aplicació

d'aquesta ordenança hauran de prendre mesures per tal que els
objectes i contenidors o elements que estiguin a l'exterior no s'hi pugui
acumular aigua, i en general, ajustar llurs actuacions a les prescrip-
cions següents:

- Buidar i posar sota cobert tots aquells objectes i contenidors
en els que s'hi pugui acumular aigua, i evitar llur inundació,
per exemple invertint-los. En el cas d'elements fixes i objectes
que no es puguin retirar, s'hauran de revisar atentament
almenys dos cops per setmana i procedir a eliminar qualsevol
cúmul d'aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a
omplir. En els cas dels plats de test, quan aquests no puguin
retirar-se, caldrà mantenir-los secs. Els pneumàtics s'hauran de
mantenir secs i a cobert. S'ha d'evitar l'acumulació d'aigua als
forats dels arbres (dessecant-los o col·locant-hi algun material
que tapi el forat, no permetent que hi entri l'aigua i que no
aporti pes a la soca).

- En els casos en que es consideri imprescindible tenir algun
tipus de recipient amb aigua i a l'exterior, caldrà que aquests
es mantinguin tapats, mitjançant una tapa o una tela
mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima). En reci-
pients destapats (per exemple, bevedors per animals) caldrà
que aquesta aigua es renovi dos cops per setmana, com a
mínim. Les canaleres de recol.lecció d'aigües de les teulades
han de mantenir-se netes de restes vegetals i en condicions de
funcionament. Els embornals i altres desguassos terrestres que
tinguin sifó, l'aigua hi haurà de ser substituïda dos cops per
setmana.

- En el cas concret de les basses o piscines, cal actuar de forma
que l'aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de
mosquits. Quan estiguin buides s'hauran de mantenir comple-
tament eixutes. En el cas de piscines plenes d'aigua, aquestes
es mantindran tapades o en condicions higienicosanitàries
mitjançant els tractaments de l'aigua adients per tal d'evitar la
proliferació de larves de mosquit. En el cas de basses o
estanys, que no tinguin depredadors naturals dels mosquits,
han d'estar en condicions que no suposin focus de cria per
aquests.

- Per a qualsevol altre tipus d'acumulació d'aigües no
contemplat a la present ordenança, els serveis tècnics de
l'Ajuntament determinaran el seu nivell de risc i les mesures
correctores que caldrà prendre per evitar la reproducció del
mosquit tigre així com d'altres espècies de mosquit. 

Article 4. 
Situacions específiques
Es consideren d'especial atenció les situacions que s'esmenten a

continuació, donat que es tracta d'espais que poden contenir aigües
estancades. Aquests espais caldrà que compleixin a més a més les
actuacions generals especificades a l'article 3.

- Cementiris: tots els recipients contenidors de flors u objectes
ornamentals impediran l'acumulació d'aigua lliure, accessible
als mosquits que necessiten una làmina d'aigua per pondre.
Per exemple, es pot mantenir la humitat mitjançant esponges o
gels hidropònics, foradar els recipients per la base, o bé
introduir sorres o d'altres materials com ara perlita que
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permetin la presència d'aigua però la facin inaccessible als
mosquits.

- Horts, solars i finques en desús: cal mantenir aquests espais
lliures de possibles focus de cria de mosquits, amb especial
atenció a brossa, eines de treball i elements de mobiliari aban-
donats.

- Escoles: Els elements de joc no han de tenir aigua estancada,
especialment, en èpoques de vacances. En cas d'existència
de pneumàtics, destinats al jocs, aquests han de mantenir-se
secs, preferentment mitjançant perforació.

- Altres espais susceptibles d'atenció especial són els centres de
jardineria i determinades activitats comercials i industrials que
puguin acumular aigua i en les que cal vigilància periòdica
per evitar la proliferació dels mosquits. En aquests àmbits, el
control dels possibles focus de cria de mosquits ha d'incor-
porar-se amb caràcter obligatori als plans interns de seguretat
I higiene de les empreses.

TÍTOL SEGON: CONTROL I INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

CAPÍTOL I: de la informació a l'autoritat sanitària.

Article 5
En el cas que els titulars d'instal·lacions, establiments o

dependències detectin l'existència de riscs per a la salut per una
possible proliferació o propagació de mosquits, i en particular del
mosquit tigre, n'han d'informar immediatament l'autoritat sanitària
corresponent i procedir si escau a retirar de l'espai, els bens u objectes
que segons aquesta ordenança puguin suposar una font de risc.

CAPÍTOL II: de la intervenció administrativa

Article 6
1. La inspecció
L'Ajuntament de Calafell, en l'exercici de les seves competències

respectives, haurà de dur a terme les inspeccions necessàries per al
compliment de les disposicions establertes en aquesta ordenança,
així com d'altres normatives especifiques, per tal de preservar la salut
de la seva població de l'existència de mosquits, i en particular del
mosquit tigre dins del seu àmbit territorial.

2. Control de les actuacions
a. L'actuació inspectora podrà ser realitzada pels tècnics muni-

cipals designats a l'efecte, pels funcionaris de la policia
local o per personal d'entitats supramunicipals que tinguin
la condició d'agents de l'autoritat sanitària en funcions d'as-
sistència tècnica al municipi, els quals podran, acreditats
degudament i en el compliment de les seves funcions,
accedir a qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titu-
laritat pública o privada, així com ordenar que les persones
obligades, adoptin les mesures necessàries per a la
prevenció o per al restabliment de les condicions que evitin
la proliferació i/o la propagació de mosquits, i en parti-
cular del mosquit tigre.
En el supòsit d'entrada a domicilis, es requerirà el previ
consentiment del titular, o bé aquesta es podrà realitzar
mitjançant una resolució judicial autoritzant-la. 
Finalitzada la inspecció, els inspectors lliuraran còpia de
l'acta d'inspecció al titular o persona responsable que es
trobi en aquell moment en les dependències o instal·lació. 

b. Les persones que fa referència l'article 2 resten obligades
durant la inspecció, a facilitar informació exacta i veraç de
llurs espais, béns i objectes afectats pels preceptes
d'aquesta ordenança i permetre el correcte exercici de l'ac-
tivitat inspectora.

c. En exercici de les funcions respectives, els inspectors
podran sol·licitar el suport, l'auxili i la col·laboració d'altres
inspectors de protecció de la salut i d'altres agents de l'au-
toritat que tinguin encomanades funcions de seguretat.

3. Mesures cautelars
1. En el cas d'incompliment per part dels obligats, els tècnics

inspectors aixecaran acta dels fets, que servirà de base per a la deter-
minació d'una possible infracció conforme als preceptes establerts en
la present ordenança, amb la consegüent incoació de l'expedient
sancionador, sense perjudici què, com a conseqüència de les acti-
vitats d'inspecció i control es comprovi que hi ha un risc per a la salut
de la població, o indicis raonables, per a que aquests considerin
necessària una intervenció immediata. En aquests casos l'Ajuntament
podrà adoptar les mesures cautelars i actuacions que consideri opor-
tunes amb la finalitat de corregir les deficiències detectades.

2. Les mesures cautelars s'ajustaran a la intensitat, a la propor-
cionalitat i seran les adequades als objectius que es pretengui
garantir en cada supòsit. 

3. La durada de les mesures cautelars no ha d'excedir el que
exigeix la situació de risc que les justifica i, en cap cas, aquestes
mesures no es poden mantenir provisionalment més de divuit mesos.

TÍTOL TERCER: DEL RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I: del procediment sancionador i de l'exercici de 
la potestat sancionadora

Article 7
1. Procediment sancionador. Principis generals
El procediment sancionador s'ajustarà a les disposicions legals

relatives al procediment administratiu, als principis establerts en la Llei
30/1992, LRJPAC, de 26 de novembre, i al procediment establert
en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat
de Catalunya amb les especificacions corresponents establertes a la
Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut de Catalunya.

2. Competència per a sancionar
- Correspon als ens locals municipals a tenor de l'establert en

aquesta ordenança, l'exercici de la potestat sancionadora
dins del seu àmbit territorial i en l'exercici de les seves
competències.

- L'alcalde i el ple podran delegar o desconcentrar les seves
competències en altres òrgans de la corporació en els
termes i condicions fixats per la normativa de règim local, i
si és el cas, per la normativa bàsica sobre règim jurídic de
les administracions públiques.

- Els ens locals podran encomanar a l'Agència de Protecció
de la Salut, mitjançant els convenis pertinents, la gestió de
la instrucció d'expedients sancionadors en l'àmbit de llurs
competències. La formalització d'aquest encàrrec no altera
en cap cas, la titularitat de la potestat sancionadora que
correspon a l'òrgan local competent en la matèria.

CAPÍTOL II: de les infraccions

Article 8
Infraccions
Es considerarà infracció, les accions i omissions antijurídiques tipi-

ficades en aquesta ordenança i en les demés disposicions especi-
fiques dictades sobre aquesta matèria que seran objecte de les
sancions administratives corresponents, prèvia instrucció de l'oportú
expedient. 

Seran responsables de les infraccions administratives tipificades
en la present ordenança totes aquelles persones, siguin naturals o jurí-
diques, que hagin participat, per acció o per omissió, en la comissió
del fet infractor.

Article 9
Criteris per a la qualificació de les infraccions
Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus o molt greus,

tenint en compte els criteris de risc per a la salut, la quantia de
l'eventual benefici obtingut, el grau d'intencionalitat, la gravetat de
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l'alteració sanitària i social produïda, la generalització de la infracció
i la reincidència. Aquest criteris poden ésser valorats separadament o
conjuntament.

Article 10
Qualificació de les infraccions
1. En funció dels criteris establerts a l'article 9, es consideren

infraccions lleus:
- Les comeses per simple irregularitat en l'observança

d'aquesta ordenança.
- L'incompliment dels requeriments específics que formulin els

tècnics inspectors sense repercussió directa en la salut.
- Les comeses per simple negligència, sempre que l'alteració

o el risc sanitari produïts hagin estat d'escassa incidència.
- Tenir aigua estancada amb larves o pupes de mosquit per

incompliment de les prescripcions de l'article 3 d'aquesta
ordenança. 

2. Es consideren infraccions greus
- Les que reben expressament aquesta qualificació segons la

normativa específica aplicable en cada cas, quan tenen
repercussió en la salut.

- La reincidència en la comissió d'infraccions lleus, en el
període dels dos anys anteriors 

- Les que són concurrents amb altres infraccions sanitàries
lleus, o han servit per facilitar-les o encobrir-les.

- Les que produeixin un risc o dany greu per a la salut.
3. Es consideren infraccions molt greus:

- Les que reben expressament aquesta qualificació segons la
normativa específica aplicable en cada cas, quan tenen
transcendència en la salut.

- La reincidència en la comissió d'infraccions greus en el
període de cinc anys anteriors. 

- Les que són concurrents amb altres infraccions sanitàries
greus, o han servit per facilitar-les o encobrir-les.

- Les que produeixin un risc o dany molt greu per a la salut.

CAPÍTOL III: de les sancions

Article 11
Sancions
Les infraccions a que fa referència l'article 10 d'aquesta orde-

nança, han d'ésser sancionades amb multes, d'acord amb les pres-
cripcions establertes al títol VI de la Llei 7/2003, de 25 d'abril, de
protecció de la salut de Catalunya.

Article 12
Òrgans competents de l'Administració local per a imposar les

sancions
En l'àmbit municipal, l'alcalde o alcaldessa és competent per a

imposar les sancions de fins a 100.000 euros, i el ple de la corpo-
ració és competent per a imposar les sancions de fins a 300.000
euros, i en cas que es superés aquesta quantia s'haurà de remetre's
l'expedient sancionador a l'òrgan competent.

Article 13
Graduació i atenuació de les sancions
Per a la determinació de la quantia de la sanció, l'Ajuntament

tindrà en compte la deguda adequació entre la gravetat del fet cons-
titutiu de la infracció i la sanció imposada, tenint especial conside-
ració per a la graduació de la sanció l'existència d'intencionalitat o
reiteració i la natura dels perjudicis causats.

Article 14
Apreciació de delicte o falta
Si en el decurs de la tramitació del procediment sancionador

s'apreciés que determinats fets poden ser constitutius de delicte o falta
penal, l'instructor ho notificarà immediatament a l'Alcalde, el qual
passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal. Un cop l'autoritat judicial

hagi incoat el procés penal que correspongui, si hi ha identitat de
subjecte, fet i fonament haurà de suspendre el procediment adminis-
tratiu.

Article 15
De les multes coercitives
1. L' Ajuntament a l'efecte de garantir l'aplicació i l'eficàcia de

les mesures cautelars, un cop fet l'oportú requeriment, podrà imposar
reiterades multes coercitives. 

2. El termini assenyalat en el requeriment ha d'ésser, en qualsevol
cas, suficient per al compliment de l'obligació què es tracti i al mateix
temps, el necessari per evitar la producció de perjudicis majors en cas
de no executar l'obligació requerida.

3. En cas d'incompliment es podran efectuar requeriments
successius fins a un màxim de tres.

4. La multa coercitiva és independent de les sancions que pugui
imposar-se amb tal finalitat i compatible amb elles.

Article 16
De l'execució subsidiària
1. En el compliment de l'establert en la present ordenança, quan

es tracti d'obligacions que no siguin personalíssimes i es puguin
realitzar per subjectes diferents als obligats, l'Ajuntament, seguint el
procediment corresponent, podrà executar aquestes obligacions per
si mateix o mitjançant les persones que determini.

2. L'import de les despeses, els possibles danys i perjudicis aniran
a càrrec dels obligats.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança, s'estarà
al que prevegin les ordenances reguladores corresponents i sense
perjudici de l'establert per altres normes sectorials. 
Segona
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança s'hauran
d'adaptar les altres ordenances i reglaments municipals que
regulin matèries que s'oposin a les prescripcions d'aquesta.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els recipients contenidors de flors ja ubicats als cementiris tindran

1 any per adaptar-se a la nova normativa, la resta s'han d'adaptar
des del moment d'entrada en vigor de la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
Els preceptes d'aquesta ordenança que per sistemàtica incorpora

aspectes de la legislació estatal i autonòmica, s'entén que resten
automàticament modificats en el moment que es produeixi la revisió
d'aquesta legislació. En el supòsit de modificació de la legislació
estatal i autonòmica continuaren essent vigents els preceptes
d'aquesta ordenança si son compatibles i permeten una interpretació
harmònica amb els nous preceptes de la legislació de referència,
mentre no hi hagi adaptació expressa.

Aquesta ordenança entrarà en vigor a l'endemà de la seva publi-
cació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Calafell, 24 de setembre de 2009. --- La secretària accidental,
Àgueda Subirana Àlvarez.

2009/13359 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Anunci

L'Ajuntament de Calafell, en sessió plenària realitzada el dia 26
de febrer de 2009, va aprovar inicialment la modificació de l'orde-
nança sobre la tinença d'animals de companyia al municipi de
Calafell. Aquest acord es va exposar al públic pel termini de trenta
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dies, durant els quals no s'ha presentat cap al·legació, per la qual
cosa l'acord ha esdevingut definitiu. Es transcriu tot seguit el text defi-
nitiu del Reglament aprovat:

"ORDENANÇA SOBRE LA TINENÇA D'ANIMALS AL 
MUNICIPI DE CALAFELL

PREÀMBUL
Aquesta Ordenança té per objecte la regulació de la tinença,

comerç i recollida d'animals de Calafell per tal de protegir la salut i
la seguretat de les persones, garantir el màxim respecte als drets dels
animals, el bon nivell de convivència entre animals i persones en el
medi urbà i el màxim nivell possible de qualitat de vida per a tots.

La present Ordenança es basa en el Decret legislatiu 2/2008,
de 15 d'abril, la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels
animals, la Llei 3/1994, de 20 d'abril, que la modifica, i les normes
que la desenvolupen, la Llei 10/1993, de 8 d'octubre, que regula
l'accés a l'entorn de les persones amb disminució visual acompan-
yades de gossos pigall, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i els tractats i
convenis internacionals signats per l'Estat Espanyol en aquesta
matèria.

Aquesta Ordenança s'aplicarà sens perjudici de l'aplicació de les
lleis i normes reguladores actuals i les que puguin aprovar-se amb
posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança.

TÍTOL PRELIMINAR. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1
1.1. Aquesta ordenança regula la tinença, comerç i recollida

d'animals al terme municipal de Calafell.
1.2. Afecta a totes les persones particulars i/o entitats o persones

jurídiques que en posseeixen.
1.3. Amb aquesta intenció, l'ordenança té en compte les molèsties

i els perills que poden ocasionar els animals, a banda del valor i el
benefici que pot representar la seva companyia per a les persones.

Article 2
2.1. Els animals a què fa referència aquesta ordenança

s'agrupen d'acord amb la finalitat que usualment se'ls dóna. Així
podem establir els següents grups:

a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habi-
tualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb
persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També
tenen aquesta consideració els animals que es crien per
a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte
útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que
treballen a l'agricultura.

b) Animals de companyia: animal domèstic que les
persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat
d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta orde-
nança gaudeixen sempre d'aquesta consideració els
gossos, els gats i les fures.

c) La tinença d'animals salvatges, que ja no siguin cadells,
fora dels parcs zoològics o àrees específiques per a
ells, haurà de ser expressament autoritzada d'acord
amb les disposicions legals vigents i requerirà el
compliment de les condicions de seguretat i higiene,
com també la total absència de molèsties i perills.
Les persones propietàries o posseïdores d'animals que
pertanyen a les espècies de fauna salvatge no
autòctona que es determinin per reglament han de tenir
l'autorització prèvia del departament competent en
matèria de medi ambient.

2.2. Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals de
companyia. Els domicilis particulars on es fan vendes o altres tran-
saccions amb animals de companyia estan sotmesos a la constitució

de nucli zoològic, d'acord amb l'Ordre de 28 de novembre de
1988, de creació del registre de nuclis zoològics de Catalunya.
L'Ajuntament emetrà al respecte la corresponent autorització.

2.3. La tinença d'altres animals domèstics en domicilis particulars
estarà sotmesa a l'autorització expressa d'aquest Ajuntament, sempre
que les circumstàncies de l'allotjament en l'aspecte higiènic ho
permetin, i que no es produeixi cap situació de perill o molèstia als
veïns o per a les persones que hi conviuen i per altres persones en
general, o per al mateix animal, que no siguin les derivades de la
seva naturalesa. L'autorització determinarà les obligacions del
propietari de l'animal no considerat de companyia. Es farà referència
a les condicions higienicosanitàries i les referents a l'absència de
molèsties per part de l'animal.

2.4. En tot allò que no estigui regulat en la present ordenança,
s'estarà al que marqui el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

TÍTOL I. NORMES GENERALS

CAPÍTOL 1: LLICÈNCIA MUNICIPAL

Article 3
3.1. El règim de comunicació previst amb caràcter general per la

Llei 3/1998, de la intervenció integral de l'Administració ambiental,
i en aplicació de la previsió que sobre aquest aspecte fa aquesta
mateixa Llei, se substitueix per la subjecció a l'obtenció de la prèvia
llicència ambiental, en el cas de les activitats següents: 

a. Els establiments hípics, siguin o no de temporada, amb
instal·lacions fixes o no, que alberguin cavalls per a la
pràctica de l'equitació amb fins esportius, recreatius o
turístics, llevat de les instal·lacions de carrussels-sínies de
fira. 

b. Els centres per a l'atenció d'animals de companyia i els
destinats a la reproducció, allotjament temporal o
permanent i/o subministrament d'animals destinats a
viure en domesticitat a les llars, principalment ocells,
gossos, gats i altres cànids destinats a la caça i a
l'esport, i que es divideixen en: 
- Llocs de criança: per a la reproducció i subminis-

trament d'animals a tercers. 
- Residències: establiments destinats a allotjament

temporal. 
- Caneres esportives: establiments destinats a la

pràctica de l'esport en canòdroms. 
- Canilles o gossades: establiments destinats a guardar

animals per a la caça. 
c. Entitats o agrupacions diverses no compreses entre les

esmentades anteriorment. Es divideixen en: 
- Ocelleries: per a la producció i/o subministrament de

petits animals, principalment ocells destinats a les
llars. 

- Subministradors de laboratoris: per a la producció i/o
subministrament d'animals destinats a experimentació
científica. 

- Zoos ambulants, circs i entitats similars. 
- Botigues per a la venda d'animals. 
- Instal·lacions de criança d'animals per a l'aprofi-

tament de la pell. 
- Clíniques veterinàries. 
- Qualsevol altra que, a criteri dels tècnics de Sanitat i

Medi Ambient, puguin requerir llicència municipal per
tal de garantir les condicions higienicosanitàries i
mediambientals.

CAPÍTOL 2: NORMES SANITÀRIES

Article 4
4.1. La persona posseïdora d'un animal ha de donar-li l'atenció

veterinària bàsica per garantir-ne la salut.
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4.2. Les administracions competents poden ordenar, per raons de
sanitat animal o de salut pública, la vacunació o el tractament obli-
gatori de malalties dels animals. 

4.2. Els veterinaris de l'Administració pública, les clíniques i els
consultoris veterinaris que portin a terme vacunacions i tractaments de
caràcter obligatori han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels
animals atesos, el qual ha d'estar a disposició de les administracions
que ho requereixin per portar a terme actuacions dins el seu àmbit
competencial. Els veterinaris han d'informar la persona propietària o
posseïdora de l'obligatorietat d'identificar el seu animal en el cas que
pertanyi a una espècie d'identificació obligatòria i no estigui identi-
ficat, i també de l'obligatorietat de registrar-lo en el cens del municipi
on resideix habitualment l'animal o en el Registre general d'animals
de companyia. 

Article 5
5.1. Qualsevol veterinari està obligat a comunicar tota malaltia

animal transmissible al Departament de Sanitat i Seguretat Social de
la Generalitat de Catalunya, perquè independentment de les mesures
zoosanitàries individuals, es posin en marxa les corresponents
mesures higienicosanitàries de protecció civil. 

5.2. Si cal sacrificar l'animal, s'haurà de fer, sota control i respon-
sabilitat d'un veterinari, utilitzant mètodes que impliquin el mínim
sofriment, i que provoquin una pèrdua de consciència immediata. 

Article 6
6.1. A partir de l'edat reglamentada en la normativa vigent, els

posseïdors de gossos i/o altres animals domèstics estaran obligats a
vacunar-los contra aquelles malalties objecte de prevenció.

6.2. Cada propietari i/o posseïdor haurà de disposar de la
corresponent cartilla sanitària, en la qual s'especificaran les caracte-
rístiques de l'animal, el seu estat sanitari i les dades precises de la
identitat del propietari.

Article 7 
Es prohibeix alimentar els animals a la via pública - excepte en

llocs especialment designats- i als espais públics i a les portalades,
finestres, terrasses i balcons, especialment aquells que no tenen
propietari legal conegut, com poden ser gats, gossos, coloms,
gavines, ànecs i altres. 

Article 8
El nombre màxim d'animals domèstics permès per habitatge pot

ser establert per tècnics municipals, tenint en compte les caracterís-
tiques de l'allotjament, espai disponible, condicions higienicosa-
nitàries, repercussions i molèsties que puguin generar als veïns o a
l'entorn.

CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL

SECCIÓ 1ª.- NORMES ESPECÍFIQUES PER A ANIMALS 
DE COMPANYIA

Article 9
9.1. Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia estan

obligats a censar-los en el Cens Municipal del municipi on resideixen
habitualment, dins del termini màxim de tres mesos, comptats a partir
de la data de naixement, de l'adquisició de l'animal o del canvi de
residència.

9.2. El propietari que faci la inscripció ha d'aportar les seves
dades, el document acreditatiu de la identificació de l'animal i, si es
tracta d'un gos potencialment perillós, la justificació que disposa
d'una assegurança de responsabilitat civil.

Article 10
10.1. Des del Cens Municipal, es lliurarà al propietari una placa

amb el distintiu censal municipal, la qual s'haurà de col·locar a
l'animal de forma visible i permanent. L'expedició d'aquestes plaques
merita la taxa corresponent.

10.2. Així mateix, el propietari de l'animal està obligat a proveir-
se de la targeta sanitària en complir l'animal els tres mesos d'edat.

Article 11
9.1. D'acord amb l'article 3 del Decret 328/1998, tots els

animals de companyia hauran de poder ésser identificats, mitjançant
la implantació d'un microxip homologat.

9.2. La identificació s'ha de completar mitjançant una placa iden-
tificativa.

Article 12
12.1. Les baixes per mort dels animals han de ser comunicades

per llurs propietaris o posseïdors a l'Ajuntament, en el termini màxim
de 10 dies, a comptar des del dia que es produïssin, acompanyant
a tal efecte la targeta sanitària de l'animal. En el mateix termini,
caldrà comunicar els canvis de domicili o de transferència de la
possessió de l'animal, indicant les dades del nou propietari i la nova
adreça.

12.2. En cas de mort de l'animal s'haurà de presentar una certi-
ficació justificativa del professional veterinari que l'hagués visitat.

12.3. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de
companyia estan obligades a comunicar la desaparició de l'animal
a l'Ajuntament en un termini de quaranta-vuit hores, de manera que
en quedi constància.

Article 13
13.1. Els propietaris de gossos de vigilància han de tenir-los de

manera que els vianants no prenguin cap mal, ni que l'animal pugui
abandonar el recinte i atacar a qui circuli per la via pública.

13.2 S'ha de col·locar , en lloc visible , un rètol advertint del
perill de l'existència d'un gos vigilant el recinte.

SECCIÓ 2ª.-NORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS

Article 14
14.1. D'acord amb l'establert al Reial Decret 287/2002 de 22

de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals poten-
cialment perillosos, i el Decret 170/ 2002170/2002, sobre
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, es
consideren animals de l'espècie canina potencialment perillosos:

a. Gossos que manifestin un caràcter marcadament
agressiu o que han tingut episodis d'agressions a
persones o altres gossos. La potencial perillositat haurà
de ser reconeguda per l'autoritat competent atenent a
criteris objectius, ja sigui d'ofici o sigui per haver estat
motiu d'una notificació o d'una denúncia, previ informe
d'un veterinari oficial o col·legiat, designat per l'auto-
ritat municipal.

b. Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la
defensa

c. Gossos que pertanyen a una de les races següents o
llur encreuament relacionades a l'annex I del RD
287/2002:
- Pit Bull Terrier
- Staffordshire Bull Terrier
- American Staffodshire Terrier
- Rottweiler
- Fila Brasileiro
- Tosa Inu
- Akita Inu 

d. Gossos les característiques dels quals es corresponguin
en totes o en la seva majoria a les que figuren a l'annex
II del RD 287/2002 i al Decret 170/2002, sobre
mesures en matèria de gossos potencialment perillosos.
- Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configu-

ració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
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- Marcat caràcter i gran valor.
- Pèl curt.
- Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres,

alçada de la creu entre 50 i 70 centímetres i pes
superior a 20 quilograms.

- Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample, i
galtes musculoses i abombades. Mandíbules grans i
fortes, boca robusta, ampla i profunda.

- Coll ample, musculós i curt.
- Pit massís, ample, gran, profund, costelles arque-

jades i llom musculat i curt.
- Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i

extremitats anteriors molt musculoses, amb potes rela-
tivament llargues formant un angle moderat.

14.2. L'obtenció o renovació de la Llicència d'animals poten-
cialment perillosos requereix per part de l'interessat el compliment dels
requisits contemplats a l'article 3 del RD 287/2002, de 22 de març,
i Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos poten-
cialment perillosos.

14.3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles
col·lectius, als transports públics i als llocs i espais d'ús públic en
general, aquests gossos han d'anar lligats i proveïts del corresponent
morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.
Hauran de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja curta no
extensible de menys de 2 metres, sense que pugui portar-se més d'un
d'aquests gossos per persona.

14.4. La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o
espais públics exigeix que la persona que els condueixi i controli porti
la llicència administrativa, així com certificació administrativa de la
inscripció de l'animal en el Registre Municipal d'animals poten-
cialment perillosos.

14.5. L'habitacle habitual d'aquest tipus d'animals ha de complir
les condicions que s'estableixen en l'article 2 de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, o en el seu defecte han d'estar lligats.

14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de
contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la
indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les
persones i als altres animals, no inferior a 120.000 euros.

14.7. No s'autoritza la cria d'aquests gossos als propietaris parti-
culars.

14.8. Els propietaris de gossos que hagin causat lesions a
persones per motius d'agressió, mentre es mantinguin les condicions
epidemiològiques actuals, estan obligats a:

a) Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves
pròpies a la persona agredida, als seus representants
legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.

b) Comunicar-ho en un termini de 24 hores posteriors als
fets, a l'Ajuntament, aportant la cartilla de l'animal, i
posar-se a disposició de les autoritats municipals.

c) Sotmetre l'animal agressor a vigilància veterinària de
14 dies, a qualsevol consulta veterinària d'exercici
lliure, i seguir les disposicions que determini el vete-
rinari, en el termini màxim de 24 hores des de
l'agressió.

d) Presentar a l'Ajuntament el comprovant d'inici de l'ob-
servació veterinària, en el termini màxim de 48 hores
des que s'hagi produït l'agressió, i el comprovant de
finalització de la observació veterinària en el termini
màxim de 48 hores a la finalització d'aquesta.

e) Comunicar a l'Ajuntament qualsevol incidència que es
produeixi (mort de l'animal, robatori, pèrdua, desapa-
rició, trasllat) durant el període d'observació veterinària.

f) Quan les circumstàncies ho aconsellin i ho consideri
necessari l'autoritat sanitària municipal podrà obligar a
recloure l'animal agressor en un centre determinat per
la mateixa autoritat municipal, per realitzar-hi el
període d'observació veterinària.

Si l'animal té propietari conegut, les despeses de mante-
niment aniran al seu càrrec.

g) A petició del propietari i sota el control veterinari, la
vigilància antiràbica dels gossos agressors podrà fer-se
en el domicili del propietari, sempre que el gos estigui
vacunat contra la ràbia i inclòs en el cens municipal.

SECCIÓ 3ª.- CENSOS DE CRIA

Article 15
15.1. Només s'autoritza la cria de gossos inclosos en l'article 14

en els centres de cria autoritzats i inscrits en el Registre Oficial de
Nuclis Zoològics de Catalunya.

15.2. Els animals que es vulguin utilitzar per a la reproducció han
de superar els tests de comportament que garanteixin l'absència de
comportaments agressius anòmals.

Article 16
16.1. L'ensinistrament d'atac i de defensa només es pot autoritzar

en les activitats de vigilància i de guarda d'empreses de seguretat i
dels diferents cossos de seguretat.

16.2 Les activitats relacionades amb l'ensinistrament de gossos
només es poden realitzar als centres o les instal·lacions legalment
autoritzats i per professionals que tinguin la formació i els coneixe-
ments necessaris avalats per la titulació reconeguda oficialment.

16.3 Es prohibeix l'ensinistrament a la via pública d'animals de
companyia per a les activitats de defensa, guarda i similars.

CAPÍTOL 4: NORMES PER A ACTIVITATS SOTMESES A
LLlCÈNCIA MUNICIPAL

Article 17
Les activitats assenyalades a l'article 3 han de reunir, com a

mínim, els següents requisits i obligacions:
a L'emplaçament precís ha d'estar suficientment allunyat del nucli

urbà en els casos que es consideri necessari i quan les
instal·lacions puguin ocasionar molèsties als habitatges
propers.

b Les construccions, instal·lacions i equips han d'afavorir un
ambient higiènic i facilitar les necessàries accions zoosa-
nitàries.

c Cal garantir la correcta eliminació de les excretes i de les
aigües residuals de manera que no comportin perill per a la
salubritat pública ni cap tipus de molèstia.

d Els recintes, locals o gàbies per a aïllament, segrest i obser-
vació d'animals malalts o sospitosos de malaltia han de ser
fàcilment netejables i desinfectables. 

e Cal comptar amb els mitjans per a la neteja i desinfecció dels
locals, materials i estris que puguin estar en contacte amb els
animals i, si s'escau, dels vehicles utilitzats per al seu transport.

f També cal comptar amb els mitjans adequats de destrucció i
eliminació higiènica de cadàvers o restes d'animals.

g La manipulació dels animals ha de ser l'adient perquè es
mantinguin en bon estat de salut.

h Les instal·lacions han d'oferir unes condicions de vida accep-
tables a cadascun dels animals.

i Els establiments dedicats a la venda d'animals i els seus
criadors i guarderies han de comptar amb un veterinari
assessor i han de portar un acurat registre d'entrades i sortides
d'animals.

j El venedor d'un animal viu ha de lliurar al comprador el
document acreditatiu de l'espècie, la raça, l'edat, la
procedència i la resta de característiques que siguin d'interès.

Article 18
Els establiments de tractament, atenció i allotjament d'animals han

de disposar obligatòriament, de sales d'espera amb la finalitat que
aquests no restin a la via pública, escales o accessos abans d'entrar
als esmentats establiments.
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Article 19
Els laboratoris, centres d'investigació i centres docents , per

poder utilitzar animals per a l'experimentació s'han d'atendre a allò
que disposa la Llei 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels
animals utilitzats per a l'experimentació i per a altres finalitats cien-
tífiques.

TÍTOL II. NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE 
DELS ANIMALS DE COMPANYIA

Article 20
Segons el decret 6/1999, de 26 de gener, els propietaris i

posseïdors d'animals de companyia tenen l'obligació de mantenir-los
en adequades condicions higienicosanitàries, i en aquest sentit han
d'estar correctament vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i
controlats.

Article 21
Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals de

companyia domèstics als domicilis particulars, sempre que es
compleixin les condicions següents:

a. La custodia de l'animal no ha de representar cap situació de
perill sanitari, o d'incomoditat per als veïns, altres persones en
general, o pel mateix animal.

b. S'ha de tenir en compte si les comunitats de veïns i/o propie-
taris han previst la possibilitat de tinença d'animals en els habi-
tatges, i no hi hagi cap impediment sobre això en el reglament
de les esmentades comunitats.

Article 22
L'allotjament ha de ser adequat a les exigències de l'espècie, de

la raça i al medi on han de viure. Com a característiques generals
mínimes, ha de ser ventilat, amb llum i que els protegeixi de les condi-
cions climàtiques extremes. S'ha de mantenir net, desinfectat i desin-
sectat. L'allotjament habitual no pot ser un balcó o celobert. 

Article 23
Els animals han de tenir a la seva disposició aigua potable i neta,

protegida de les gelades. L'alimentació ha de ser adequada i sufi-
cient per mantenir un bon nivell de nutrició i salut.

Article 24
24.1. No es poden mantenir animals de companyia en vehicles

estacionats més de 4 hores. Durant els mesos o dies de calor, els
vehicles que alberguin un animal de companyia hauran d'estar esta-
cionats a l'ombra i assegurar la ventilació de l'interior, encara que el
temps previst d'estacionament sigui inferior a 4 hores.

24.2. En cap cas un vehicle pot ser l'allotjament habitual d'un
animal de companyia.

24.3. No es permet tancar animals de companyia en el maleter
de cotxes si aquest no està adaptat per garantir la seva ventilació i
evitar una possible intoxicació dels animals pels gasos originats pel
mateix vehicle.

Article 25
Quan per alguna causa justificada, un animal hagi d'estar

subjecte en un lloc concret durant un espai de temps determinat, se
seguiran les següents normes:

a) La subjecció es farà amb una cadena escorredora. Les
cadenes fixes només s'utilitzaran quan hi hagi la impossibilitat,
degudament justificada, d'instal·lar una cadena escorredora.

b) La cadena escorredora ha d'anar sobre un cable horitzontal i
ha de permetre que l'animal pugui jeure i arribar al seu
aixopluc.

c) El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i la
força de l'animal, no podent tenir un pes excessiu ni impossi-
bilitar els moviments de l'animal. En cap cas la longitud de la
cadena serà inferior a 3 metres.

Article 26
La criança domèstica d'aus de corral, conills, coloms i altres

animals anàlegs, en domicilis particulars o locals i instal·lacions
públiques, tant si és en terrasses, terrats o patis, queda condicionada
a la presentació a aquest Ajuntament d'un projecte explicatiu de la
mateixa; a l'avaluació favorable d'aquest, a la manca d'oposició per
part del veïnat, i en el seu cas a l'atorgament de la corresponent
llicència municipal. 

Article 27
De conformitat amb la legislació aplicable resta expressament

prohibit:
a. Causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments als

animals domèstics o salvatges, en règim de convivència o
captivitat.

b. Utilitzar animals en teatres, sales de festes, filmacions o acti-
vitats de propaganda que suposin un dany, sofriment o degra-
dació de l'animal.

c. Realitzar actes públics o privats de baralles d'animals o
parodies en les quals es mati, fereixi o hostilitzi els animals,
així com els actes públics no regulats legalment, Ia finalitat
dels quals sigui la mort de l'animal.

d. Abandonar-los. 
e. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista

higiènic sanitari i de benestar.
f. Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veteri-

naris, en cas de necessitat o per mantenir les característiques
de la raça.

g. No facilitar-los l'alimentació necessària per subsistir.
h. Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compen-

sació per altres adquisicions de naturalesa distinta a la tran-
sacció onerosa d'animals.

i. Vendre'ls a laboratoris o clíniques, sense control de
l'Administració.

j. Vendre'ls als menors de catorze anys i a incapacitats sense
autorització dels qui tenen la pàtria potestat o la custodia.

k. Exercir la venda ambulant d'animals de companyia.
l. Qualsevol altre prohibició contemplada al Decret 2/2008 de

15 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció
dels animals.

Article 28
El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat

subsidiària del propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i
les molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies,
espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que esta-
bleix l'article 1905 del Codi Civil.

TÍTOL III. PRESENCIA D'ANIMALS A LA VIA PÚBLICA

Article 29
29.1. Els animals domèstics i de companyia que circulin per les

vies publiques han de fer-ho, en tot cas, acompanyats i conduïts per
persones que puguin respondre del comportament de l'animal.

29.2.Els gossos han d'anar proveïts de collar i corretja, amb la
seva identificació, mitjançant la xapa censal actualitzada.

29.3. Els gossos qualificats com potencialment perillosos, han
de portar un morrió i en cap cas poden ésser conduïts per menors
de setze anys; a la via pública, les parts comunes dels immobles
col·lectius, els transports públics i en els espais públics en general.

29.4. L'ús de morrió pot ser ordenat per l'autoritat municipal quan
es donin circumstàncies de perill manifest i mentre aquestes durin.

29.5. Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar
les indicacions contingudes en els rètols informatius col·locats en el
municipi.

Article 30
Els gossos i gats, i d'altres animals domèstics es poden traslladar

en transport públic, sempre i quan el seu volum permeti els seu trasllat
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a l'interior d'una cistella transportadora. El trasllat de gossos el volum
dels quals no permeti l'ús del transport públic s'ha de realitzar d'acord
amb les disposicions vigents i les que dictin des de l'administració de
la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents en cadascun
dels casos. 

Article 31
A les zones d'ús comú d'habitatges i comunitats de veïns, els

animals han d'anar lligats i, si és pertinent, proveïts de morrió.

Article 32
L'entrada de gossos i altres animals a tota mena de locals

destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació i
consum d'aliments i/o begudes, resta expressament prohibida. Els
propietaris dels esmentats locals, han de col·locar a l'entrada i en lloc
ben visible un rètol indicatiu d'aquesta prohibició.

Article 33
Els propietaris d'establiments públics com hotels i pensions,

poden, segons el seu criteri, prohibir I'entrada de gossos i altres
animals de companyia en llurs establiments. Encara comptant amb la
seva autorització, s'exigeix per a I'esmentada entrada i permanència,
que els gossos portin en el seu collar, la xapa numerada de la seva
identificació, i que vagin subjectes per corretja o cadena i portin el
morrió posat.

Article 34
Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres

animals a les piscines públiques, platges, llocs de bany, parcs infantils
i zones de jocs.

Article 35
Les anteriors limitacions i prohibicions d'aquest Títol, no són apli-

cables als gossos pigall i als de seguretat, que poden circular lliu-
rement en els transports públics urbans, sempre que vagin acom-
panyats pel seu amo o agent de seguretat i gaudeixin de les condi-
cions higienicosanitàries que preveuen les ordenances.

Article 36
Els posseïdors de gossos han d'adoptar mesures per a no

embrutar amb les deposicions fecals les voravies, zones de vianants,
parcs, parcs infantils i en general, qualsevol lloc destinat al trànsit de
vianants. Els posseïdors de gossos són responsables de recollir els
excrements convenientment, mitjançant bosses de plàstic o paper, i
dipositar-les en recipients d'escombraries.

Article 37
Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les

vies publiques i, en general a qualsevol lloc destinat al trànsit de
vianants. Els propietaris dels animals són responsables de I'eliminació
correcta d'aquestes deposicions. Cas que es produeixi la infracció
d'aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal, inspectors i
Policia Local, poden requerir el propietari o la persona que condueixi
el gos, perquè procedeixi a retirar les deposicions de l'animal. En el
cas de no ser atesos en el seu requeriment, podran imposar la sanció
pertinent.

Article 38 
No es permet rentar animals a la via pública ni a les fonts, rius,

llacs o platges del terme municipal, ni fer-los beure aigua en contacte
amb els sortidors de les fonts públiques, dutxes o rentapeus.

Article 39
L'Ajuntament, d'ofici o a instància de part, mitjançant els serveis

dels inspectors municipals o la Policia Local, ha de realitzar les inspec-
cions que consideri oportunes per tal de vetllar pel compliment de les
normes establertes.

TÍTOL IV. RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS

Article 40
40.1. Es considera que un animal està abandonat si no porta

cap tipus identificació de l'origen o del propietari, ni va acompanyat
de cap persona. En aquest supòsit, l'Ajuntament o, si escau, l'entitat
corresponent es farà càrrec de l'animal, en les instal·lacions que es
consideri adients, i el retindrà fins que es decideixi la destinació.

40.2. El termini per recuperar un animal sense identificació és de
vuit dies.

40.3. En el cas que l'animal estigui identificat, per part de
l'Administració avisarà el propietari, el qual disposa d'un termini de
vint dies per recuperar-lo, abonant prèviament les taxes i despeses
que hagi originat la recollida, manutenció i vigilància de l'animal,
desparasitació, vacunació, esterilització i altres atencions que es
creguin oportunes, independentment de les sancions pertinents.

40.4. Transcorreguts els terminis respectius, en ambdós supòsits,
l'animal pot ser cedit, acollit temporalment o donat en adopció,
efectes que han d'estar advertits en la notificació esmentada.

40.5. Per recuperar un animal, el seu propietari ha d'acreditar la
seva propietat, inscriure'l en el cens d'animals domèstics, en el cas
que no ho estigui, abonar les despeses que hagi originat segons les
ordenances fiscal. Si aquests tràmits no es realitzen en el temps esti-
pulat, l'animal es considerarà legalment abandonat.

Article 41
Els mitjans emprats en la captura i transport dels animals aban-

donats han de tenir les condicions higienicosanitàries i de seguretat
adequades, tant per l'animal com per la persona que ha de fer la
captura, i han de ser atesos per personal degudament capacitat.

Article 42
L'Ajuntament solament pot delegar la recollida d'animals aban-

donats a societats protectores d'animals legalment constituïdes o a
entitats municipals o supramunicipals creades per a aquest fi.

Article 43
43.1. L'Ajuntament pot comissar els animals de companyia si hi ha

indicis que hom els maltracta o tortura, si presenten símptomes
d'agressió física o desnutrició o si es troben en instal·lacions indegudes.

43.2. També pot ordenar l'aïllament o comissar els animals de
companyia en cas d'haver-los diagnosticat malalties transmissibles a
l'home, bé per sotmetre'ls a un tractament curatiu adequat, bé per
sacrificar-los, si fos necessari.

Article 44
Els propietaris de gossos i gats que no vulguin continuar tenint-los,

poden lliurar-los al Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de
Calafell sota les condicions que aquest determini i previ pagament de
la taxa corresponent.

TÍTOL V. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 45
45.1. D'acord amb el que disposa l'article 21 de la Llei

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, la
infracció dels preceptes d'aquesta ordenança serà sancionada per
aquest Ajuntament o proposada per aquest a altres instàncies de l'ad-
ministració quan, per la naturalesa o la gravetat de la infracció, la
sanció a imposar sigui superior, segons la legislació específica que
fos aplicable, segons el quadre de sancions especificat.

45.2. El règim d'infraccions i sancions d'aquesta ordenança
s'adapta al que disposa en els articles del títol VII del Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, i la Llei 19/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, acordant-se la
condició d'interessat en els procediments sancionadors establerts a les
associacions de protecció dels animals.
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45.3. En situacions d'infracció reiterativa (més de 4 vegades en
les faltes lleus, 2 vegades en les faltes greus i en les faltes molt
greus), en un termini no inferior a un any, l'animal podrà ser comissat
per l'Ajuntament.

45.4. La tramitació dels expedients sancionadors serà duta a
terme pel departament de sancions de l'àrea de via pública, previ
informe de l'àrea de medi ambient.

Article 46
Són responsables de les infraccions d'animals, els seus propie-

taris o posseïdors, que ho siguin per qualsevol títol.

Article 47
47.1. A I'efecte d'aquesta Ordenança, i d'acord amb la legis-

lació vigent, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.

47.2. Es qualifiquen com a infraccions lleus: 
A. No col·locar el rètol assenyalat en l'article 13.2
B. No comunicar la mort, desaparició o transferència de

l'animal. (art. 12).
C. Donar aliments als animals en la via pública, o deixar-

hi aliments per a animals sense amo. (art. 7)
47.3. Són infraccions greus:

A. No disposar de la cartilla sanitària de l'animal.
B. No tenir els gossos de vigilància amb les degudes

condicions de seguretat.
C. No comunicar l'agressió d'un animal a l'Ajuntament.
D. No facilitar les dades de l'animal agressor.
E. No sotmetre un animal agressor a la vigilància vete-

rinària obligatòria.
F. f. No presentar la documentació sanitària i el certificat

veterinari d'un animal que ha causat lesions.
G. No comunicar a l'Administració Municipal, qualsevol

incidència que es produeixi en un animal durant el
període d'observació veterinària.

A. Mantenir els animals en condicions higienicosanitàries
no adequades.

B. Donar-los com a premi, recompensa o regal de
compensació per altres adquisicions.

C. j. La venda ambulant d'animals de companyia.
D. k. L'entrada de gossos als locals assenyalats en l'ar-

ticle 24.
47.4. Són infraccions molt greus:

A. La tinença d'animals domèstics no qualificats com de
companyia, i d'animals salvatges sense autorització.

B. No comunicar les malalties transmissibles a
l'Ajuntament.

C. Sacrificar un animal sense control veterinari.
D. No tenir l'animal de companyia perfectament vacunat.
E. No tenir l'animal inscrit en el cens municipal, i degu-

dament identificat.
F. f. Maltractar els animals.
G. g. L'ús d'animals en espectacles, lluites i altres acti-

vitats que els poden ocasionar sofriment, o poden ser
objecte de burles o tractaments antinaturals, o be si
pot ferir la sensibilitat de les persones que els
contemplen.

H. h. Abandonar-los
I. Practicar-los mutilacions, excepte les controlades pels

veterinaris en cas de necessitat o per mantenir les
característiques de la raça.

J. No alimentar-los adequadament.
K. k. Vendre'ls a laboratoris o clíniques, sense control de

l'administració.
L. Vendre'ls als menors de 16 anys i/o incapacitats.
M. Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al

trànsit o esbarjo dels ciutadans amb deposicions
fecals dels gossos.

N. No portar corretja ni collar amb la xapa numerada
del cens a la via pública.

O. Circulació de gossos a les piscines publiques, platges,
llocs de bany, parcs infantils i zones de jocs.

Article 48
48.1. Pel que fa als gossos perillosos, són infraccions lleus, 

A. No inscriure el gos al registre específic del municipi.
B. No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos

potencialment perillosos
48.2. Pel que fa als gossos perillosos, són infraccions greus: 

A. No complir les mesures de seguretat establertes per a
les instal·lacions que alberguin gossos potencialment
perillosos.

B. No contractar l'assegurança de responsabilitat Civil.
C. Fer activitats d'ensinistrament sense acreditació profes-

sional oficial.
D. No dur a terme els tests de comportament dels gossos

progenitors en els centres de cria.
E. Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies

públiques, a les parts comunes dels immobles
col·lectius i als llocs i als espais públics en general.

F. Adquirir un gos potencialment perillós persones menors
d'edat o privades judicialment o governativament de
tenir-ne.

48.3. Pel que fa als gossos perillosos, són infraccions molt greus, 
A. Fer activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades.
B. Participar en la realització de combats de gossos, en

els termes que s'estableix legalment.

Article 49
49.1. Pel que fa a les infraccions catalogades en l'article 47,

segons la seva tipologia podran ser sancionades:
- Infraccions lleus: fins a 100 euros
- Infraccions greus: fins a 400 euros
- Infraccions molt greus: fins a 1.000 euros.

49.2. Les infraccions comeses segons s'especifica en l'article 48,
són sancionades amb multes de:

- Infraccions lleus: de 100 euros fins a 400 euros
- Infraccions greus: de 401 euros fins a 2.000 euros
- Infraccions molt greus: de 2.001 euros a 20.000 euros.

49.3. La imposició de la sanció pot comportar el comís dels
animals objecte de la infracció.

Article 50
Per la imposició de multes superiors a la màxima permesa en

aquesta Ordenança, són d'aplicació el Decret 2/2008, de 15
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de protecció dels animals i la
Llei 7/85, reguladora de bases de règim local.

Article 51
En la imposició de les sancions s'ha de tenir en compte, per a

graduar la quantia de les multes i la imposició de les sancions
accessòries, els criteris següents:

a. La transcendència social i el perjudici causat per la infracció
comesa.

b. L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la
comissió de la infracció.

c. La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.

Article 52
52.1. Els terminis de prescripció de les infraccions són de tres

anys per a les molt greus, dos anys per a les greus i sis mesos per a
les lleus, comptats des de la data de la comissió de la infracció.

52.2. Els terminis de prescripció de les sancions són de tres anys
per a les molt greus, dos anys per a les greus i un any per a les lleus,
comptats des de la data en que la resolució sancionadora esdevé
ferma.
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Article 53
53.1. Són aplicables a les sancions establertes per aquesta

Ordenança els principis de potestat sancionadora i del procediment
sancionador establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel que
s'aprova el reglament del procediment per a l'exercici de la potestat
sancionadora, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre
procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de
la Generalitat i altres normes concordants i precedents previstes a l'or-
denament jurídic.

53.2. Es pot prescindir del tràmit d'audiència quan no figuri en
el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets, al·legacions o
proves que les aportades per l'interessat, conforme les previsions de
la normativa de procediment esmentada.

53.3. En els casos d'infraccions no previstes per aquesta
Ordenança, però sancionables a tenor del Decret 2/2008, de 15
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de protecció dels animals i la
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, l'Ajuntament pot instruir, en qualsevol cas, els
expedients infractors i elevar-los a l'autoritat administrativa competent
perquè els resolgui.

Article 54
54.1 Si la persona que hi està obligada no compleix les obliga-

cions establertes per aquesta ordenança, l'autoritat competent la pot
requerir perquè, en un termini suficient, les compleixi, amb l'adver-
timent que, en el cas contrari, se li imposarà una multa coercitiva amb
assenyalament de quantia, si escau, i fins a un màxim de 500 euros,
sens perjudici de les sancions aplicables.

54.2 En cas d'incompliment, l'autoritat competent pot dur a terme
requeriments successius fins a un màxim de tres. En cada requeriment,
la multa coercitiva pot de ser incrementada el 20% respecte de la
multa acordada en el requeriment anterior.

54.3 Els terminis concedits han de ser suficients per poder dur a
terme la mesura de què es tracti i per evitar els danys que es puguin
produir si no s'adopta la mesura en el temps corresponent.

Article 55
La imposició de qualsevol de les sancions, establertes per la Llei

10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, no exclou de la responsabilitat civil de la
persona sancionada ni la indemnització que se li pugui exigir per
danys i perjudicis.

Article 56
56.1. Mitjançant els seus agents, l'Administració pot comissar els

animals objecte de protecció en el mateix moment en què hi hagi
indicis racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta llei.

56.2.- El comís a que es refereix l'apartat 1 té caràcter de
preventiu fins a la resolució de I'expedient sancionador corresponent,
que en tot cas ha de determinar la destinació final que s'ha de donar
als animals comissats.

56.3. Les despeses ocasionades pel comís a que es refereix
I'apartat 1 i les actuacions relacionades amb aquest són a compte de
qui comet la infracció.

Article 57
57.1. L'Ajuntament és competent per imposar les sancions

degudes a l'incompliment d'aquesta ordenança i catalogades en l'ar-
ticle 47

57.2. Són competents per imposar les sancions els òrgans
següents d'acord amb la Llei 10/1999 del que preveu l'article 48
d'aquest reglament: 

a. Alcalde/ssa per les lleus.
b. El Plenari de l'Ajuntament per les greus i molt greus

57.3. Aquestes competències podran ser delegades

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
Per tot allò que no prevegi aquesta ordenança, caldrà tenir en

compte el que disposi la Llei 3/1998 de la intervenció integral de
l'Administració ambiental i la legislació vigent en aquesta matèria de
la Generalitat de Catalunya, especialment el Decret 2/2008, de 15
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de protecció dels animals, i la
Llei 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per
a l'experimentació i per a altres finalitats científiques, i també tots els
convenis internacionals sobre tràfic d'espècies protegides que siguin
d'aplicació a l'estat espanyol.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Aquesta ordenança deroga qualsevol altra de data anterior en

allò que faci referència a la tinença d'animals. 

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop aprovada definiti-

vament i transcorregut el termini a què fa referència l'article 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril."

Calafell, 24 de setembre de 2009. --- La secretària accidental,
Àgueda Subirana Àlvarez.

2009/13360 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Anunci

L'Ajuntament de Calafell, en sessió plenària realitzada el dia 25
de juny de 2009, va aprovar inicialment el Reglament del servei
municipal d'abastament d'aigua potable al municipi de Calafell.
Aquest acord es va exposar al públic pel termini de trenta dies, durant
els quals no s'ha presentat cap al·legació, per la qual cosa l'acord
ha esdevingut definitiu. Es transcriu tot seguit el text definitiu del
reglament aprovat:

"REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT 
D'AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE CALAFELL

TÍTOL I
Disposicions generals

Capítol 1
Objecte i gestió

Article 1
1.1. Aquest Reglament té per objecte regular les relacions entre

el servei i els abonats o abonades, dins l'àmbit territorial del terme
municipal de Calafell, els aspectes tècnics, sanitaris i contractuals que
afecten l'activitat d'abastament d'aigua, així com també determinar
les altres obligacions de cadascuna de les parts, sense perjudici de
les atribucions que en aquesta matèria competeixen a la Generalitat
de Catalunya i d'altres Administracions Públiques.

1.2. El Servei d'abastament i distribució d'aigua potable és un
servei de recepció obligatòria per als usuaris, de conformitat amb l'ar-
ticle 247.2 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.

Article 2
El servei d'abastament domiciliari d'aigua potable és un servei

públic de titularitat municipal. Les activitats inherents a aquest servei
resten assumides per la corporació municipal com a pròpies; en
conseqüència, correspon en tot cas a l'Ajuntament de Calafell: 

a) la determinació de la forma de prestació del servei dintre de
les admeses per la legislació de règim local.

b) La planificació i, si s'escau, l'execució i la gestió de la xarxa
municipal de distribució d'aigua potable.
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c) La reglamentació del servei.
d) La supervisió i el control de l'activitat de l'empresa o orga-

nisme que pugui tenir atribuïda la gestió i explotació del
servei.

e) La vigilància de la salubritat i potabilitat de les aigües submi-
nistrades, directament o a través del gestor del servei.

f) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per la legislació
vigent, en la seva condició d'ens titular del servei.

Article 3
3.1. El servei d'abastament domiciliari d'aigua potable és un

servei públic municipal, circumstància per la qual els veïns tenen dret
a utilitzar-lo en els termes, amb les condicions i amb les limitacions
que es desprenen d'aquest Reglament. També gaudeixen d'aquest
dret, en condicions idèntiques, aquelles altres persones -físiques o jurí-
diques- que sol·licitin aquest servei respecte d'instal·lacions, finques o
immobles situats dins el terme municipal de Calafell.

3.2. El servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable
es prestarà dins els límits del terme municipal de Calafell, amb l'ex-
tensió que permeti la xarxa existent. Aquesta ha de garantir, en qual-
sevol cas, en els nuclis de població del municipi, l'abastament
domèstic i la dotació necessària per a indústries i activitats que la
corporació autoritzi.

3.3. Els drets que preveu l'apartat 1 s'exerciran dins dels límits i
sota els requisits i les condicions que estableix aquest Reglament, en
virtut seva, o en mèrits del que puguin disposar altres normes de rang
superior.

3.4. Aquells que desitgin gaudir del servei municipal d'abas-
tament d'aigua potable ho han de sol·licitar expressament i han de
subscriure amb el gestor del servei un contracte o una pòlissa de
subministrament o abonament.

3.5. La pòlissa o contracte de subministrament o abonament resta
configurada com un contracte d'adhesió regit per les condicions
generals estipulades per l'Ajuntament en el marc de la legislació
vigent. Les condicions particulars que pugui contenir el contracte
restaran automàticament sense efectes quan resultin incompatibles
amb les condicions generals estipulades per la corporació.

3.6. Les condicions generals a què fa referència l'apartat anterior
són les que preveu aquest Reglament, i aquelles altres que
l'Ajuntament pugui establir a través del procediment d'aprovació de
les disposicions normatives reguladores dels serveis públics de titula-
ritat municipal.

Capítol 2
Condicions sanitàries

Article 4 
En compliment de la normativa sanitària, l'aigua subministrada

pel servei d'abastament domiciliari d'aigua potable ha de mantenir
les condicions de qualitat necessàries per al consum humà fins al lliu-
rament als consumidors, és a dir, fins a la clau de tall general d'acord
amb el Codi Tècnic de l'edificació i allò que estableix el RD
140/2003, de 7 de febrer, o normativa vigent.

Article 5
El gestor del servei és responsable del compliment de la

normativa sanitària en el cicle de captació, tractament i subminis-
trament de l'aigua a tota la xarxa municipal de distribució, fins al punt
de la clau de registre.

Article 6
El gestor del servei ha d'establir les estacions intermèdies de trac-

tament que resultin necessàries per assegurar la qualitat sanitària de
l'aigua a tota la xarxa municipal de distribució.

Article 7
El gestor del servei ha de dur a terme l'autocontrol de la qualitat

de l'aigua que subministra en els termes que estableix el RD

140/2003, de 7 de febrer, o normativa vigent, i comunicar a
l'Ajuntament, sense perjudici de la resta d'administracions i altres
entitats subministradores que puguin resultar afectades, qualsevol
variació puntual o episodi de contaminació que pugui afectar la
qualitat de l'aigua subministrada, així com les mesures correctores i
preventives adoptades o que hagin d'aplicar-se per tal d'evitar qual-
sevol risc que pugui afectar la salut de la població subministrada.

Article 8
Sens perjudici de les atribucions de les autoritats sanitàries,

l'Ajuntament, com a titular del servei, està facultat per efectuar les
proves que consideri convenients en qualsevol moment per
comprovar la qualitat sanitària de l'aigua que és objecte de submi-
nistrament.

TÍTOL II
Drets i obligacions de l'empresa subministradora i dels abonats

Capítol 1
Drets i deures del gestor del servei

Article 9
9.1. Té la consideració de gestor del servei la persona física o

jurídica que, per encàrrec o disposició del mateix Ajuntament en cas
de gestió directa, o mitjançant l'oportú contracte de gestió de serveis
públics en cas de gestió indirecta, sigui la responsable d'efectuar
materialment l'abastament als usuaris, dedicant la seva activitat a la
recaptació, el tractament, el transport i la distribució de l'aigua
potable.

9.2. El servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable
pot ser prestat mitjançant qualsevol de les formes de gestió de serveis
que preveu la legislació de règim local. En tot cas, el gestor del servei
i el seu personal rebran l'acreditació corresponent del municipi per a
coneixement i garantia dels usuaris. 

9.3. Sens perjudici del que disposen els apartats 1 i 2, el servei
d'abastament domiciliari d'aigua potable es pot garantir emprant les
fórmules associatives que preveu la legislació de règim local, o
mitjançant conveni o acord de delegació amb altres administracions
públiques.

Article 10
És obligació del gestor del servei: 
1. La concessió de subministrament d'aigua a totes les persones

o entitats que ho demanin per a edificis, locals o recintes situats dintre
de l'àrea de la seva competència, sempre que aquests reuneixin les
condicions exigides per les disposicions vigents.

2. El subministrament d'aigua a peu de finca. 
3. L'adopció de les mesures necessàries perquè l'aigua subminis-

trada compleixi les condicions de potabilitat que fixen les disposicions
sanitàries.

4. El manteniment d'un servei d'avisos al qual els abonats poden
dirigir-se per comunicar avaries o rebre informació en casos
d'emergència.

5. La resposta a tota reclamació, petició o consulta que els
abonats facin a l'empresa.

6. La disposició de fulls de reclamacions a disposició dels
abonats

7. La vigilància de la xarxa i conduccions generals, així com
també la reparació de les canonades de conducció en el cas que es
produeixin ruptures.

8. La disposició dels resultats de les lectures dels comptadors a
les oficines del Servei per tal que els abonats les puguin consultar.

9. La conservació dels comptadors i connexions, sempre que no
s'hagi produït cap alteració ni robatori per part de l'abonat o un
tercer, i la substitució dels comptadors avariats per altres en perfectes
condicions.

10. Informar a l'Ajuntament, sempre que aquest així ho reque-
reixi, sobre les particularitats de les relacions amb els abonats.
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11. Prestar el servei d'acord amb aquest Reglament i, si és el cas,
de conformitat amb el contracte de gestió de serveis públics que hagi
subscrit amb la corporació.

12. La resta de drets que preveuen aquest Reglament i la resta de
normes i disposicions aplicables.

Article 11
El prestador del Servei té els següents drets:
1. Cobrament dels serveis prestats tals com mínim de consum,

així com l'aigua consumida per l'abonat, als preus de la tarifa
oficialment aprovada.

2. Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels
abonats. Podrà imposar l'obligació d'instal·lar equips correctors en
cas que aquella produeixi pertorbacions a la xarxa.

3. A la retribució del servei, en els termes que resulten del
contracte de concessió.

Capítol 2
Drets i deures de l'abonat

Article 12
Té la consideració d'abonat del servei tota persona física o

jurídica que hagi contractat i rebi, en el seu domicili o en un altre
lloc fixat de mutu acord, el subministrament, i hagi adquirit per
aquest fet la condició d'abonat. A aquests efectes, la qualitat
d'abonat és independent de la de propietari, arrendatari o ocupant
per qualsevol altre títol, de la finca, la instal·lació o l'immoble de
què es tracti.

Article 13
Són obligacions dels abonats:
1. Respectar les instal·lacions. Per tant, queda prohibida la mani-

pulació o alteració de qualsevol element o infraestructura dels serveis,
xarxes de distribució d'aigua potable i evacuació d'aigües residuals,
pluvials i connexions corresponents. 

2. Mantenir les seves instal·lacions de manera que no produeixin
pertorbació a les xarxes de distribució d'aigua potable i evacuació
d'aigües residuals, pluvials i connexions corresponents. 

3. Abstenir-se d'establir o permetre derivacions en la seva
instal·lació per a subministrament d'aigua a altres locals o habitatges
als consignats a la pòlissa.

4. Respectar els precintes col·locats pel servei o pels organismes
competents de l'administració.

5. Respectar les obligacions, límits i prohibicions establerts en
aquest reglament en matèria de sanejament. 

6. Facilitar la tasca inspectora dels serveis municipals, mitjançant
dret d'accés a aquelles parts de les instal·lacions que es consideri
necessari.

7. Comunicar als subministrador qualsevol modificació en la
instal·lació interior, en especial nous punts de consum que resultin
significatius pel seu volum.

8. Comunicar a l'empresa l'existència de fuites d'aigua a la via
pública. Igualment l'abonat està obligat a notificar a l'Empresa les
manipulacions o usos indeguts de l'aigua que poden ser causa greu
de contaminacions o riscos d'accidents per a persones o béns.

9. L'abonament de les obres per a la connexió a la xarxa.
10. Pagar els càrrecs que se li formulin d'acord amb les tarifes

legalment determinades, inclosos els costos de conservació de comp-
tador i de connexió. Aquesta obligació es considera extensiva als
casos d'abastament d'aigua en què els consums s'hagin originat per
fuita, avaria o defecte de construcció o conservació de les
instal·lacions interiors.

11. Consumir l'aigua subministrada per als usos contractats.
12. L'abonat haurà de preveure al seu càrrec les instal·lacions

adients per al correcte funcionament de les instal·lacions interiors,
necessàries en aquells casos en què no es pot garantir la pressió
adequada.

Article 14
Són drets dels abonats:
1. Disposar de l'aigua en les condicions higièniques sanitàries

que d'acord amb les instal·lacions de l'habitatge, indústries o altres
siguin adequades i de conformitat amb la normativa legal aplicable.

2. Sol·licitar al prestador del servei els aclariments, informacions
i assessoraments necessaris per adequar la seva contractació a les
seves necessitats.

3. Que se li facturin els consums a les tarifes vigents.
4. Subscriure un contracte o pòlissa de servei subjecte a les

garanties de la normativa establerta.
5. Formular les reclamacions administratives que cregui conve-

nients d'acord amb el procediment establert en aquest Reglament. 

TÍTOL III
Les instal·lacions

Capítol 1
Instal·lació exterior

Article 15
Les instal·lacions receptores de la prestació del servei públic de

subministrament d'aigua han d'ajustar-se al Codi Tècnic de l'edifi-
cació i la normativa de desenvolupament que diferencien entre la
instal·lació exterior i la instal·lació particular. 

Article 16
La instal·lació exterior segons definicions del Codi Tècnic resta

composta per la clau de presa en càrrega, un tub de connexió que
enllaça amb la clau de tall general a l'exterior de la propietat. 

La clau de tall general servirà per interrompre el subministrament
a l'edifici i haurà de ser accessible per a la seva manipulació i
senyalada adequadament per permetre la seva identificació. Si es
disposa d'armari o arqueta de comptador general haurà d'instal·lar-
se a l'interior.

Capítol 2
Escomesa

Article 17
17.1. S'entén per ramal de connexió un tram únic de canonada

que va des de la clau de presa en càrrega fins a la clau de tall
exterior de la propietat.

17.2. La connexió de l'abastament entrarà necessàriament pel
lloc d'accés a la finca més pròxim a la via pública.

Article 18. 
18.1. La concessió de les connexions de servei és competència

exclusiva de l'Ajuntament i la seva instal·lació, conservació i mante-
niment seran sempre realitzats per l'empresa subministradora.
L'empresa subministradora tramitarà totes les peticions de nous submi-
nistraments.

18.2. Els Serveis Tècnics municipals respondran per la mateixa via.
18.3. Per a la determinació del pressupost d'obra, l'Ajuntament

aprovarà anualment un quadre de preus unitaris per connexió de
servei d'aigua potable. 

Article 19 
L'empresa podrà denegar la sol·licitud de connexions a la xarxa

de subministrament d'aigua potable, per les causes següents:
a) Per omissió de qualsevol dels documents exigits.
b) Per incompliment dels preceptes d'aquest Reglament.
c) Per la inviabilitat de manera immediata de l'execució de les

obres, segons informe dels Serveis Tècnics municipals.

Article 20 
20.1.En el termini màxim de 30 dies, a comptar des de la data

de notificació al peticionari del pressupost d'execució de la connexió,
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aquest haurà de fer efectiu l'import assenyalat en la notificació i signar
el contracte. Passat aquest termini sense que es verifiqui el pagament,
s'entendrà que el peticionari renuncia a les connexions i es considera
que desisteix de la seva petició.

20.2. Abonats per part del peticionari els imports reglamentaris i
signat el contracte, l'empresa, o en qui delegui, executarà les conne-
xions que hauran de quedar acabades en el termini fixat en el
contracte i que dependran, en tot cas, del termini de la llicència
d'obres.

20.3. Com a norma general, no es concedirà més d'una
connexió a un sol edifici, o unitat independent d'edificació.

Article 21
Acabades les obres, l'empresa ho comunicarà al peticionari, el

qual podrà efectuar en el termini de quinze dies següents a la comu-
nicació de terminació de les obres de la connexió qualsevol obser-
vació sobre les deficiències d'aquesta.

Article 22
Queda prohibida la utilització d'un subministrament per a una

altra finca o propietat diferent d'aquesta per la qual es va concedir,
encara que pertanyi al mateix propietari o registralment no s'hagi
efectuat la segregació, divisió o acumulació.

Capítol 3
Instal·lació particular

Article 23
La instal·lació particular, segons el Codi Tècnic de l'Edificació,

estarà composta pels següents elements:
a) Una clau de pas situada a l'interior de la propietat particular

en un lloc accessible per a la seva manipulació.
b) Derivacions particulars, amb un traçat de forma tal que les

derivacions als quarters humits siguin independents. Cada una
d'aquestes derivacions comptarà amb una clau de tall, tant
per a aigua freda com per a aigua calenta.

c) Connexions d'enllaç.
d) Punts de consum. Tots els aparells de descàrrega, tant dipòsits

com aixetes, els escalfadors d'aigua instantanis, els acumu-
ladors, les calderes individuals de producció d'ACS i cale-
facció i, en general, els aparells sanitaris portaran una clau de
tall individual.

Article 24
La instal·lació particular de l'edifici serà realitzada per un

instal·lador degudament autoritzat per l'Administració competent.

Article 25
El manteniment de la instal·lació particular va a càrrec del

propietari o propietaris de l'edifici.

Article 26
Els abonats únicament podran manipular la seva instal·lació

interior des dels comptadors divisionaris o clau de tall situada abans
de cada comptador divisionari.

Article 27
La instal·lació particular no podrà estar connectada a la xarxa

directament ni tampoc a cap altre canonada ni cap distribució
d'aigua d'altra procedència diferent de la xarxa municipal d'abas-
tament d'aigua.

Article 28
28.1. La instal·lació de la bateria de comptadors divisionaris és

obligatòria quan es tracta d'alimentar més d'un abonat per connexió
de servei.

28.2. Els comptadors divisionaris, segons es desprèn del Codi
Tècnic de l'Edificació, hauran de situar-se en zones d'ús comú de

l'edifici, de fàcil i lliure accés i amb unes dimensions mínimes que
permetin els operaris entrar, sortir i fer la lectura dels comptadors.

28.3. Hauran de comptar amb una preinstal·lació adequada per
connexió d'enviament de senyals per lectura a distància del comp-
tador, així com llum.

28.4. Abans de cada comptador divisionari es disposarà d'una
clau de tall. Després de cada comptador es disposarà d'una vàlvula
de retenció.

Capítol 4
Dipòsits d'aigua

Article 29 
D'acord amb la normativa vigent, s'obliga a les edificacions de

nova construcció a l'execució de dipòsits reguladors de subminis-
trament amb una capacitat d'emmagatzematge de com a mínim 500
litres definida en funció d'allò que disposi l'entitat gestora del servei
municipal d'aigua.

Article 30
Els dipòsits hauran de mantenir-se segons allò que estableix el

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris
sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà o normativa vigent
acuradament nets, i es desinfectaran per part de l'abonat o abonats
periòdicament o es protegiran raonablement per evitar qualsevol
contaminació, sempre sota la responsabilitat de l'abonat o abonats.

Capítol 5
Desguassos de les instal·lacions particulars

Article 31
Serà un requisit obligatori la instal·lació de desguassos de les

instal·lacions particulars per tal que existeixi un sistema d'evacuació
de l'aigua que accidentalment pugui procedir de pèrdues per tal
d'evitar danys a l'abonat o a tercers.

TÍTOL IV
Subministrament de l'aigua

Capítol 1
Concepte

Article 32
32.1. L'objecte prioritari del subministrament d'aigua és satisfer

les necessitats domiciliàries dels habitatges de la població urbana.
32.2. Els subministraments d'aigua per a usos industrials, agrí-

coles i regatges es donaran en l'únic cas que les necessitats ho
permetin.

32.3. La relació entre el servei de l'empresa subministradora i
l'abonat resta condicionada a la subscripció d'una pòlissa de servei
o subministrament, que definirà el tipus de subministrament d'aigua.

Capítol 2
Pòlissa de servei

Article 33
33.1. La pòlissa de servei de subministrament d'aigua es

concedeix sempre amb caràcter definitiu i per unitat d'habitatge. 
33.2. Cada Servei i ús ha de tenir un contracte, si bé subjecte a

les condicions legals que estableix aquest Reglament i la mateixa
pòlissa.

33.3. El contracte de subministrament s'estableix per a cada
habitatge o local independents, encara que pertanyin al mateix titular
del dret d'ús i siguin contigus, sense perjudici dels actuals contractes
de subministrament per comptador o aforament general, supòsits que
estan formalitzats en un sol contracte a nom del propietari.

33.4. En el cas de subministrament per a ús comunitari de l'im-
moble, cal subscriure un contracte independent.
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Article 34
34.1. Per formalitzar amb l'empresa la pòlissa de servei serà

necessari presentar prèviament a les oficines d'aquesta la sol·licitud
de la pòlissa d'acord amb les condicions que s'estableixin en aquest
Reglament.

34.2. La petició de servei es farà en el model de contracte
aprovat per l'Ajuntament, que facilitarà l'empresa. En aquest es farà
constar:

a) El nom del sol·licitant o la seva raó social i/o repre-
sentant.

b) Domicili del subministrament.
c) Caràcter del subministrament que es sol·licita:

domèstic, industrial, etc.
d) Ús a què s'ha de destinar l'aigua: jardí, piscina, etc.
e) Cabal necessari.
f) Domiciliació de notificació i abonaments. Qualsevol

canvi en el domicili esmentat haurà d'ésser comunicat
per escrit a l'empresa. De no fer-ho, tindrà efecte amb
caràcter general qualsevol intent de notificació que
l'empresa realitzi al domicili declarat pel peticionari en
la sol·licitud.

g) L'abonat també s'ha de fer càrrec, en el seu cas, de la
part corresponent de les despeses de la Comunitat de
Propietaris.

34.3. Amb el model de contracte s'acompanyarà la còpia del
butlletí corresponent a l'empresa subministradora i el de
l'Administració i en cada cas la següent documentació: 

a) Si es tracta d'habitatges de primera ocupació, la
cèdula d'habitabilitat i la llicència de primera
ocupació.

b) Si és una indústria o local comercial, la llicència
d'obertura. 

c) Si és un subministrament per obres, la llicència d'obres,
i els plànols d'emplaçament i situació de l'obra.

34.4. Cada subministrament quedarà adscrit a les finalitats per a
les quals es van concedir. Queda prohibit dedicar-lo a altres finalitats,
o modificar el seu abast, perquè en qualsevol cas serà necessari una
nova sol·licitud.

Article 35
Les sol·licituds del servei es faran per a cada habitatge, local

indústria i obra que constitueix una unitat independent, sota domini
d'una persona física o jurídica. Les sol·licituds les hauran d'efectuar:

a) La persona física o jurídica, mitjançant el seu representant,
el qual aportarà el corresponent apoderament, amb el
corresponent títol del dret d'ocupació de l'habitatge o local
pel qual se sol·licita el subministrament.

b) En els casos de Comunitats de Propietaris, el seu repre-
sentant legal degudament acreditat.

c) Per a l'execució d'obres, el titular de la llicència municipal o
el contractista de les obres degudament autoritzat per
aquell.

Article 36
L'empresa podrà denegar la sol·licitud de pòlissa del servei per

qualsevol de les causes següents:
1. Per l'omissió en la sol·licitud de qualsevol dels documents

exigits en l'article 34. 
2. Quan la persona o entitat que sol·liciti el subministrament es

negui a signar la pòlissa de subministrament.
3. Quan es comprovi que el peticionari del subministrament ha

deixat de satisfer l'import de l'aigua consumida o per altres
conceptes, en virtut d'altres contractes darrers amb el prestador del
Servei, fins que no s'aboni aquest deute.

4. Quan es comprovi que, com a conseqüència d'actuacions
dutes a terme pel peticionari, algun dels elements de la instal·lació
està en mal estat. En aquest cas, aquest serà responsable de la seva
reparació, i no es donarà d'alta fins que no es rectifiqui.

Article 37
Si a l'entrada en vigor del present Reglament existeix una única

pòlissa de servei general per a tot un immoble, sense existència de
pòlisses individuals, per habitatge, local o dependència, s'aplicarà
sobre aquesta pòlissa general tantes quotes de servei, o mínim, com
habitatges, locals o dependències que, susceptibles d'abonament, es
serveixi mitjançant el subministrament general, quant als mínims de
consum existents.

Article 38
L'abonat no podrà:
1. Revendre o cedir, encara que a títol gratuït, l'aigua subministrada.
2. Dedicar el subministrament d'aigua per a finalitats diferents de

les contractades.
3. Realitzar consums d'aigua sense ser controlats per l'equip de

mesura o introduir qualsevol alteració en les instal·lacions que no
detectin el consum.

4. Ocasionar fuites d'aigua.

Article 39
L'empresa no serà responsable dels canvis o perjudicis causats als

abonats per insuficiència de pressió o interrupció en el subministrament
d'aigües a conseqüència de treballs de modificació o extensió de la
xarxa, per accidents o reparacions de les canonades o instal·lacions
o per qualsevol altre motiu aliè a la voluntat de l'empresa.

Capítol 3
Subministraments provisionals d'obres

Article 40
40.1. Excepcionalment, l'empresa podrà concedir preses provi-

sionals per obres.
40.2. Aquestes connexions de servei es concediran sempre a

precari, recollint-se el termini establert a la llicència d'obres i es
regiran per les condicions generals del present Reglament més les que
es poden establir per aquelles particularment.

40.3. En cap cas s'utilitzarà per a habitatges i locals l'aigua
subministrada per a una connexió d'obres. Al finalitzar les obres
quedarà clausurada automàticament aquesta connexió de servei.

40.4. Mentre no es doni de baixa, continuarà en vigència la
pòlissa de servei provisional per obres. El responsable de tota l'aigua
consumida serà el constructor i/o el titular i se li facturarà a la tarifa
vigent, independent de l'ús que hagi tingut.

40.5. Tot subministrament provisional inclourà en el pressupost de
concessió la previsió de despeses de finalització d'aquest, per tractar-
se d'un servei no usual.

Capítol 4
Fiances

Article 41
41.1. Per atendre al pagament de qualsevol possible descobert

o danys a les instal·lacions de l'empresa, imputables a l'abonat,
aquest estarà obligat a dipositar en la caixa de l'empresa en el
moment de contractar el servei una quantitat en concepte de fiança,
igual a la xifra resultant d'aplicar la tarifa mitja vigent als metres
cúbics corresponents a cinquanta hores de funcionament del comp-
tador, a la seva capacitat nominal.

41.2. L'import íntegre de les fiances seran retornades als abonats
en el moment de l'extinció del contracte, si així ho demana l'abonat,
sempre que presenti la factura que recull aquest concepte.

41.3. En el moment de contractar el provisional d'obres, s'haurà
de fer efectiu el pagament d'una fiança per atendre al pagament de
les avaries provocades, danys a instal·lacions de la xarxa municipal,
imputables a l'obra.

41.4. L'import íntegre de les fiances seran retornades als abonats
en el moment de l'extinció del provisional d'obres, si així ho demana
l'abonat.
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Capítol 5
Classes de subministrament

Article 42
El subministrament d'aigua podrà efectuar-se per les següents fina-

litats:
1. Subministrament domèstic, destinat a atendre les necessitats

normals d'aigua d'un habitatge.
2. Subministrament comercial: és l'aplicació de l'aigua a les

necessitats dels locals comercials i de negocis.
3. Subministrament industrial: és el que es produeix quan l'aigua

intervé com un element del procés de fabricació per incorporació al
producte com a determinant del resultat.

4. Subministrament agrícola: és el destinat al reg, per obtenir
productes agrícoles, inclosa la floricultura. Aquest tipus de subminis-
trament no és d'obligat compliment.

5. Subministrament a zones comunes d'un edifici: és el destinat
als jardins, piscines, etc. 

Article 43
Quan el servei ho exigeixi, amb conformitat prèvia de

l'Ajuntament, l'empresa subministradora podrà en qualsevol moment
disminuir, i fins i tot suspendre, el servei per a usos agrícoles i indus-
trials, comercials i zones comunes, sense que per això tingui cap
mena d'obligació d'indemnització, donat que aquests subministra-
ments resten subordinats a les exigències del consum domèstic.

Capítol 6
Canvi o traspàs de la titularitat de la pòlissa de servei

Article 44
44.1. L'abonat que estigui al corrent del pagament del subminis-

trament podrà traspassar la seva pòlissa a un tercer quan aquest
ocupi el mateix local o habitatge en les mateixes condicions esta-
blertes en la pòlissa, amb comunicació prèvia i degudament acre-
ditada a l'empresa subministradora.

44.2. Un cop rebuda la comunicació el prestador del servei,
estendrà la nova pòlissa a nom del nou abonat.

44.3. En aquest cas, l'anterior titular de la pòlissa tindrà dret a
reclamar la seva fiança, i el nou titular o abonat haurà d'efectuar-la
en el seu lloc.

Article 45
45.1. En produir-se la defunció del titular del contracte, descen-

dents, fills adoptius plens, ascendents i germans que hi hagin
conviscut habitualment, almenys amb dos anys d'antelació a la data
de la defunció, es podran subrogar en els drets i obligacions del
contracte. 

45.2. No seran necessaris els dos anys de convivència per als
sotmesos a la pàtria potestat del difunt, ni per al seu cònjuge ni per
a la seva parella de fet. 

45.3. L'hereu o legatari es pot subrogar si succeeix al causant en
la propietat o l'ús de l'habitatge o local. Les entitats jurídiques només
se subroguen en els casos de fusió per absorció.

45.4. El termini per a subrogar-se és, en tots els casos, de quatre
mesos a partir de la data del fet causant i, si escau, de l'acceptació
de l'herència o llegat i es formalitza per qualsevol mitjà admès en
dret. Queda subsistent la mateixa fiança.

45.5. Les persones jurídiques tan sols es podran subrogar en els
drets i obligacions d'una pòlissa de servei, en el supòsit de fusió per
absorció d'entitats.

Capítol 7
Suspensió del subministrament

Article 46
46.1. L'empresa podrà suspendre el servei als seus abonats per

motius imputables a aquests, i es retirarà el comptador per personal

identificat de l'empresa, que quedarà dipositat en les oficines del
servei, en els següents casos:

1. Si no hagués satisfet l'import del servei en el temps
reglamentari.

2. Per manca de pagament de les quantitats resultants de
liquidació en forma de frau o en el cas provat de rein-
cidir-hi.

3. Quan l'abonat faci ús de l'aigua que se li subministra
en forma o per a usos diferents dels contractats.

4. Quan l'abonat estableixi o permeti establir derivacions
en les seves instal·lacions, per a altres locals o habi-
tatges diferents als consignats en la seva pòlissa de
servei.

5. Quan l'abonat no permeti l'entrada a l'habitació de
comptadors. En aquest cas caldrà que s'hagi fet
constar la negativa davant testimonis o en presència
d'algun agent de l'autoritat.

6. Quan l'abonat no s'atengui a les condicions establertes
en la pòlissa del servei.

7. Per negligència de l'abonat respecte de la reparació
d'avaries en les seves instal·lacions que poden causar
danys a la xarxa, a la via pública o tercers.

46.2. En tots els casos, excepte en el cas que es detecti frau,
l'empresa comunicarà la interrupció del servei a l'abonat mitjançant
carta certificada, amb una antelació de com a mínim set dies a la
data que es preveu la suspensió del subministrament.

Article 47 
Per causes de força major l'empresa subministradora podrà inte-

rrompre el servei:
1. Per reforçar la xarxa i extensió d'aquests o instal·lacions de

connexions de servei. La suspensió haurà d'ésser comunicada a
l'Ajuntament i a l'abonat afectat, amb dos dies d'antelació.

2. En cas d'urgència, per atendre avaries en les instal·lacions,
s'haurà d'informar a l'Ajuntament al més aviat possible, i s'adoptaran
totes les mesures oportunes per informar degudament la població
afectada, a través d'algun o alguns d'aquests mitjans: premsa, ràdio,
notes informatives, etc.

Article 48
Si un cop suspès el subministrament d'aigua, per qualsevol de les

causes de l'article 46, amb la precedent retirada del comptador,
l'abonat efectua una presa clandestina, l'empresa del servei, un cop
assabentada de la il·legalitat, li girarà un rebut a raó de:

a) Si hi ha un comptador general, la diferència entre aquest i el
comptador individual.

b) Si no hi ha instal·lat un comptador general, el consum més
elevat de l'any anterior pels dies transcorreguts des de la
suspensió del subministrament fins a la data, sense perjudici
de les actuacions legals pertinents.

Article 49
La suspensió de subministrament per falta de pagament, o per

qualsevol altra causa, no eximeix a l'abonat del pagament dels
mínims de consum o la quota de servei, que correspongui al període
de suspensió.

Article 50
La suspensió del subministrament d'aigua no podrà realitzar-se en

dies festius, o en un dia en què no hi hagi servei complet administratiu
i tècnic, ni la vigília d'aquests.

Article 51
El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia, o si més no,

el següent dia hàbil en què hagin estat solucionades les causes que
originaren la suspensió del subministrament.
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Article 52
52.1. Les despeses que origini el restabliment del subministrament

d'aigua seran a compte de l'abonat. 
52.2. La taxa de reconnexió es determina en una quantitat com

a màxim del doble dels drets de connexió vigents per la tarifa
contractada.

52.3. Aquesta quantitat haurà d'ésser abonada abans de la
connexió del servei. 

Capítol 8
De les fuites d'aigua

Article 53
53.1. La propietat d'un solar o edifici serà responsable de les

avaries que es produeixin a la instal·lació particular, i tindrà l'obli-
gació d'advertir amb la major diligència a l'empresa subministradora
en el moment que tingui coneixement de l'avaria, i estarà obligada a
la reparació de l'avaria en un termini de 48 hores.

53.2. Si ha transcorregut aquest termini sense que s'hagi procedit
a l'arranjament de l'avaria, l'empresa subministradora podrà
suspendre el subministrament d'aigua.

Article 54
Les fuites d'aigua que es produïssin amb motiu d'una avaria de

les instal·lacions particulars aniran a càrrec de la propietat de l'im-
moble.

Capítol 9
Revisió de les instal·lacions interiors

Article 55
55.1. L'entitat subministradora també podrà revisar les

instal·lacions particulars existents, sempre que presumeixi -mitjançant
els seus elements de control- l'existència d'alguna circumstància que
pugui significar risc sanitari, malbaratament de l'aigua, deteriorament
de la seva qualitat o disfuncions en la prestació del servei. Si el
propietari o l'abonat es nega a la realització de la inspecció i hi ha
causa justificada, l'entitat subministradora podrà iniciar el proce-
diment per suspendre el subministrament comunicant aquesta situació
a l'Ajuntament.

55.2. Sense perjudici de la superior facultat inspectora de
l'Administració, l'usuari podrà acordar amb l'entitat subministradora
que faci una revisió a les seves instal·lacions interiors, sempre que
sigui amb causa justificada de presumpta manca de seguretat
sanitària o dels elements materials de l'immoble.

55.3. Un cop realitzada la revisió, si és el cas, l'entitat subminis-
tradora comunicarà als propietaris o abonats la falta de seguretat de
les instal·lacions existents i aquests quedaran obligats a corregir la
instal·lació en el termini més curt possible.

55.4. Si el propietari o l'abonat no compleix amb els requeri-
ments efectuats per l'entitat subministradora, aquesta podrà iniciar el
procediment per suspendre el subministrament comunicant aquesta
situació a l'Ajuntament.

55.5. L'Entitat subministradora podrà acordar amb l'Ajuntament
la realització de campanyes per a la revisió sistemàtica de les
instal·lacions interiors existents, per tal d'informar als abonats del seu
estat de funcionament i conservació i/o proposar, en el seu cas, les
mesures de reparació que s'escaiguin.

Capítol 10
Aparells de mesura del subministrament

Article 56
56.1. El control del consum d'aigua es farà pel comptador

general i el divisionari.
56.2.El comptador general mesura la totalitat dels consums

produïts en un edifici, i es col·locarà entre la via pública i la propietat
de l'edifici en un armari degudament integrat amb la façana, llevat

d'aquells supòsits excepcionals en els quals s'haurà d'estudiar la
forma més idònia, que requerirà, en tot cas, l'aprovació de
l'Ajuntament.

56.3. Els comptadors divisionaris mesuren els consums particulars
de cada abonat, i per norma general s'instal·laran a les bateries de
comptadors.

56.4. Existeix el subministrament per aforament, que consisteix en
un cabal fix contractat. Si un abonat que sigui subministrat per
aforament sol·licita una ampliació del cabal contractat, aquesta
només es durà a terme si el subministrament s'efectua mitjançant
comptador, sempre que tècnicament sigui factible.

Article 57
57.1. Els comptadors oficialment homologats, del tipus estàndard

amb les mides concretes per tal d'adaptar a estàndard del prestador
del Servei, independentment de la marca del comptador, posats a
zero, verificats i precintats, seran instal·lats per l'empresa i es factu-
raran segons la tarifa que hagi estat aprovada.

57.2. El comptador únicament podrà ser manipulat pels seus
empleats, per la qual cosa serà degudament precintat.

57.3. Els comptadors no podran canviar-se de lloc ni ser mani-
pulats, i quan fortuïtament es trenqui el precinte s'haurà d'avisar imme-
diatament a l'empresa.

Art. 58
58.1. El comptador o bateria de comptadors s'han d'ubicar en

arquetes, armaris o habitacions a una alçada d'entre 0,60-1'20 m,
l'ha de construir o instal·lar el propietari, promotor o abonat en zona
d'ús comú i de fàcil i lliure accés amb llum, ventilació i desguàs.
Disposaran d'un pany amb clau d'un tipus normalitzat per
l'Ajuntament.

58.2. La seva geometria, característiques i condicions han d'estar
d'acord amb el que preveuen les instruccions tècniques vigents, les
normes de bona pràctica i les especificacions de l'entitat subminis-
tradora. 

58.3. Quan un sol ramal de connexió hagi de subministrar aigua
a més d'un client d'un immoble, el seu promotor o propietari ha de
procedir a la instal·lació prèvia d'una bateria de comptadors divisio-
naris, amb capacitat suficient per a tots els abonats potencials de l'im-
moble, encara que d'entrada no s'hi instal·lin més que una part
d'aquests possibles abonats.

58.4. Quan escaigui substituir el comptador per un altre de més
diàmetre i sigui indispensable ampliar les dimensions de l'armari que
el conté, el propietari de l'immoble o els abonats han d'efectuar al
seu càrrec les modificacions oportunes.

Article 59 
Si com a conseqüència de l'estat de l'armari o sala de comp-

tadors, no es pogués procedir a la lectura dels comptadors, l'empresa
subministradora enviarà una carta comunicant la impossibilitat de
procedir a lectura de comptadors i les mesures a prendre.

Article 60 
60.1. Cada habitatge i local destinat a activitats professionals,

comercials, industrials i de serveis disposarà d'un comptador indi-
vidual.

60.2. Serà preceptiva la instal·lació d'un comptador general en
els immobles.

Article 61
Els propietaris de l'edifici i l'abonat estan obligats a facilitar als

agents i operaris del servei l'accés als comptadors.

Article 62
En els edificis de nova construcció serà possible la instal·lació de

comptadors amb radiolectura o altres sistemes tècnics que es puguin
utilitzar.
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Article 63
63.1. L'empresa s'obliga a la conservació, reparació i substitució

dels comptadors avariats per altres en perfectes condicions degu-
dament homologats mitjançant l'acreditació d'una quantitat fixa
mensual per part de l'abonat.

63.2. Serà per compte de l'abonat la reparació del comptador
com a conseqüència de qualsevol causa imputable a l'abonat, tal
com manipulació indeguda, abús d'utilització, així com també per
causes catastròfiques o per robatori.

Article 64
La lectura periòdica de les dades enregistrades per cada equip

de mesura la realitzaran empleats acreditats per l'empresa. La lectura
presa, determinarà el consum de l'abonat.

Article 65 
65.1. Quan per circumstàncies alienes a la voluntat de l'empresa

no hagi estat possible prendre les dades enregistrades pel comptador
de l'abonat, el lector deixarà constància de la seva visita al punt de
subministrament i de la impossibilitat d'efectuar la lectura mitjançant
una targeta. 

65.2. Les dades de lectura rebudes per l'empresa amb posterio-
ritat al termini fixat es consideraran nul·les. Per evitar l'acumulació de
consums en posteriors facturacions, la facturació del consum s'efec-
tuarà d'acord amb el mateix consum enregistrat el mateix període de
l'any anterior, sempre que es disposi d'historial de consums. Aquests
consums facturats a compte es deduiran del consum real realitzat
posteriorment quan es disposi de la lectura. Els mínims facturats en els
períodes en què no es disposi de lectura, no es deduiran en les factu-
racions posteriors. 

Article 66
Quan un comptador deixi de funcionar per qualsevol causa

excepte quan sigui per actes o comportament de l'abonat constitutius
d'infracció, s'efectuarà liquidació del consum d'acord amb el mateix
consum enregistrat el mateix període de l'any anterior.

Article 67
67.1. Si un abonat considera que el volum d'aigua consumida

per a la seva instal·lació no correspon a l'assenyalada pel comp-
tador, podrà sol·licitar que sigui revisat per l'empresa.

67.2. En el cas de no estar d'acord amb el resultat, podrà
sol·licitar que sigui tramès el comptador a un laboratori de verificació. 

67.3. Quan el funcionament sigui correcte o incorrecte per
defecte, les despeses de verificació aniran al seu càrrec. Si el funcio-
nament és incorrecte per excés, es tornarà la quantitat dipositada i les
despeses de verificació seran a càrrec de l'empresa.

67.4. En aquest cas en concret, prèviament a l'execució de qual-
sevol operació en els comptadors que ocasionin un desmuntatge o
aixecament de precintes, l'empresa mantindrà informat a l'abonat
sobre el procediment a seguir.

Capítol 11
Finalització del contracte de subministrament

Article 68
El contracte de subministrament es podrà finalitzar o rescindir:
Per pròpia voluntat de l'abonat, el qual haurà de sol·licitar la

baixa amb el pagament previ de les liquidacions que restin pendents.
A instàncies de l'entitat subministradora pel transcurs de sis mesos

des de la suspensió del subministrament o del tall previst a l'article 38,
sense que l'abonat hagi esmenat qualsevol de les causes per les quals
es va procedir a la suspensió d'aquest, a l'empara del que disposa
l'article 1124 del Codi civil.

Article 69
69.1. Finalitzat o rescindit el contracte, el ramal de connexió

queda a lliure disposició del seu propietari, el qual haurà de comu-

nicar en un termini de 20 dies comptats a partir del dia de sol·licitud
de baixa si vol que es retiri de la via pública. En cas contrari l'em-
presa considerarà que existeix un ramal de presa de fluid en desús, i
pot prendre les mesures que consideri adients.

69.2. Les despeses de retirar de la via pública la connexió de
servei aniran a càrrec del propietari.

69.3. Pel que fa als comptadors de propietat de l'abonat estaran
dipositats als locals de l'empresa subministradora a disposició de
l'abonat, i un cop transcorregut un mes sense retirar-lo l'empresa en
podrà disposar lliurament.

Article 70
Si un cop concedida o donada la baixa pels motius que siguin

l'abonat sol·licités la reconnexió o nova alta, l'abonat haurà d'abonar
a l'empresa subministradora la taxa de connexió al servei per una alta
nova.

TÍTOL V
Serveis especials o complementaris

Capítol 1
Servei de boca d'incendi

Article 71 
71.1. L'empresa subministradora podrà instal·lar ramals de

connexió per alimentar exclusivament les boques de protecció
contraincendis a les finques els propietaris de les quals ho sol·licitin.

71.2. Les despeses d'instal·lació aniran a càrrec del propietari o
abonat que ho sol·liciti. Els ramals de connexió per a les boques
contraincendis seran sempre independents de les altres que pugui
tenir la finca i s'efectuaran d'acord a la normativa legal vigent en
cada moment relatiu a la protecció d'incendis.

Article 72
72.1. Les boques d'incendis seran visibles i estaran precintades i

pintades de color vermell, i s'entendrà que han estat utilitzades
sempre que desaparegui el precinte.

72.2. En el cas de sinistre, l'abonat posarà en coneixement el fet
a l'empresa a fi de reposar els precintes corresponents.

Article 73
73.1. La connexió a la xarxa pública d'un subministrament

contraincendis requerirà la firma prèvia del contracte corresponent
entre l'empresa i l'abonat.

73.2. L'esmentat contracte tindrà la mateixa tramitació i caràcter
que els de subministrament ordinari i estaran per tant subjectes a les
mateixes prescripcions reglamentàries que aquells.

Article 74
Les xarxes interiors d'incendis seran sempre independents de les

altres que poden tenir la finca en què s'instal·lin, i no podrà
connectar-se cap derivació per a altres usos.

Article 75
75.1. A les instal·lacions contraincendis, s'instal·larà un comp-

tador a càrrec del titular de la instal·lació, i es facturarà per consum
d'aigua, llevat de supòsits d'emergència, sens perjudici del proce-
diment sancionador aplicable per incompliment de l'article 89. 

75.2. En les factures periòdiques es gravarà el concepte de
manteniment de la connexió contraincendis. 

Capítol 2
Preses de fluid per a piscines

Article 76
76.1. Tota edificació que gaudeixi d'una piscina haurà de

sol·licitar a l'empresa subministradora la instal·lació d'un ramal de
connexió per alimentar exclusivament la piscina.
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76.2. Les despeses d'instal·lació seran a càrrec del propietari
que ho sol·liciti.

76.3. Els ramals de connexió per a les piscines, seran sempre
independents de les altres que pugui tenir la finca.

Article 77
77.1. La connexió a la xarxa pública d'un subministrament per a

piscines requerirà la firma prèvia del contracte corresponent entre
l'empresa i l'usuari.

77.2. El citat contracte tindrà la mateixa tramitació i caràcter que
els de subministrament ordinari, i per tant estaran subjectes a les
mateixes prescripcions reglamentàries d'aquells.

Article 78
78.1. Les xarxes interiors per a piscines seran independents de

les altres que poden tenir la finca en què s'instal·li.
78.2. Resta prohibida la connexió per a altres usos diferents a

l'atorgat.

Article 79
79.1. En la instal·lació per a piscina serà perceptiva la

instal·lació d'un comptador general per a la lectura del consum
d'aigua.

79.2. Les factures o els càrrecs per consum i manteniment seran
independents de les de subministrament ordinari.

TÍTOL VI
Facturació

Article 80
Els consums d'aigua els facturarà l'empresa a l'abonat per un

període de dos mesos, aplicant-hi les tarifes vigents en cada moment,
determinades en l'ordenança fiscal pertinent.

Article 81
Els impostos, arbitris, drets o despeses de qualsevol classe, que

pugui establir-se per l'Estat, Generalitat, Administració Territorial o
Administració local, que graven d'alguna manera, o bé la documen-
tació que sigui necessària formalitzada pel qui subscriu el contracte
de subministrament, o bé el subministrament en si mateix, així com
també qualsevol altra circumstància relacionada amb aquest, seran a
compte de l'abonat. 

Article 82
En aquells casos en què per error o anomalia de medició es

facturin quantitats inferiors a les degudes, la diferència a pagar es
distribuirà durant un període equivalent al període en què s'ha produït
l'error. 

Article 83
83.1. La diferència de cabals registrats entre el comptador

general i la suma dels cabals registrats pels comptadors divisionaris
que se subministren a través d'aquests, seran facturats a la Comunitat
de propietaris. El comptador general es considerarà com una mida
de consum.

83.2. En cas que el rebut corresponent a un comptador general
no sigui satisfet per la Comunitat de propietaris abans de 60 dies de
la presentació al cobrament, l'import d'aquest serà prorratejat entre
els abonats individuals que es subministren a través d'ell mateix en la
propera facturació.

Article 84
84.1. El consum d'aigua d'una connexió per a piscina es factura

a nom de la comunitat de propietaris.
84.2. En cas d'impagament per part de la comunitat de propie-

taris es repartirà el rebut entre tots els abonats de l'edifici, amb el
mateix sistema que l'esmentat en l'article 84. 

Article 85
L'abonat haurà de domiciliar el pagament de la factura en una

entitat financera. En cas de devolució del rebut, haurà de fer-lo efectiu
directament a l'entitat subministradora, que posarà a disposició dels
titulars dels contractes els mitjans i les formes d'efectuar el pagament
que permeti el seu desenvolupament tecnològic.

Article 86
86.1. L'abonament dels rebuts periòdics del servei s'efectuarà

preferentment pel sistema de domiciliació bancària. 
86.2. Les despeses degudes a les devolucions de rebuts per part

de les entitats bancàries, per causes imputables a l'abonat, seran per
compte d'ell mateix.

Article 87
87.1. L'empresa posarà al cobrament els rebuts facturats en els

llocs i períodes que s'estableixin.
87.2. Els abonats disposaran d'un termini de 30 dies, comptats

des del dia següent en què hagi efectuat l'anunci o avís de
pagament, per al pagament dels rebuts voluntàriament.

87.3. En el cas de no fer-ho efectiu dintre del termini indicat en
el paràgraf darrer, l'abonat disposarà d'un segon termini de 15 dies,
del qual li farà avís l'empresa, per al pagament voluntari del rebut a
les oficines de l'empresa o a les entitats financeres determinades. En
cas de no fer-ho així, es procedirà a la suspensió del subministrament
de l'aigua, sense perjudici de les restants accions legals per fer
efectiva la quantitat no satisfeta.

Article 88
88.1. L'abonat podrà reclamar la devolució d'ingressos indeguts.

A la reclamació haurà d'exposar què es reclama i caldrà adjuntar els
justificants dels ingressos suposadament indeguts i qualsevol altre
document que correspongui al supòsit concret.

88.2. Les devolucions es faran per l'empresa a les persones que
documentalment constin com a titulars dels pagaments indeguts.

Article 89
89.1. En els supòsits en els quals es produeixi una fuita per un fet

fortuït, no atribuïble a la negligència de l'abonat, i sempre que
l'abonat acrediti que ha solucionat la incidència aportant a l'entitat
subministradora la documentació justificativa de la reparació de la
fuita, l'entitat subministradora aplicarà a la factura corresponent les
mesures reductores autoritzades per l'Ajuntament, consistents a
facturar amb la tarifa de primer tram els m³ corresponents a la fuita.

89.2. Aquesta mesura reductora de caràcter excepcional no es
podrà aplicar a un mateix client més d'un cop, en un període de dos
anys.

TÍTOL VII
Mesures d'estalvi d'aigua

Article 90 
90.1. En compliment del Codi Tècnic de l'Edificació, s'haurà d'in-

corporar als edificis un sistema de mesura tant d'aigua freda com
d'aigua calenta per a cada unitat de consum. 

90.2. En les xarxes d'ACS s'haurà de disposar d'una xarxa de
retorn quan la longitud de la canonada d'anada al punt de consum
més allunyat sigui igual o major a 15 m.

90.3. En les zones de pública concurrència dels edificis, les
aixetes dels lavabos i les cisternes hauran d'estar dotades de dispo-
sitius d'estalvi d'aigua.

Article 91 
Sens perjudici de l'anterior i sense caràcter limitador, els abonats

hauran de disposar, sempre que sigui tècnicament possible, d'algun
dels sistemes d'estalvi d'aigua següents:

1) Reguladors de pressió de l'entrada d'aigua.
2) Mecanismes estalviadors:
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2.1. Reductors de cabals.
2.2 Mecanismes estalviadors per a aixetes i dutxes: regu-

ladors de cabal, temporitzadors, airejadors, economit-
zadors d'aigua o similars.

2.3 Mecanismes per a cisternes d'urinaris i inodors: dosifi-
cadors de consum d'aigua limitant les descàrregues.

3) Captadors d'aigua de pluja, tot i que l'ús d'aquest tipus
d'aigua haurà de complir amb els requisits establerts al Reial Decret
140/2003, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat
de l'aigua de consum humà. 

4) Reutilitzadors de l'aigua sobrant de piscines, tot i que l'ús
d'aquest tipus d'aigua haurà de complir amb els requisits establerts al
Reial Decret 140/2003, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de
la qualitat de l'aigua de consum humà. 

Les instal·lacions per a l'aprofitament d'aigua de pluja i aigua
sobrant de piscines han de ser independents de la xarxa de
proveïment d'aigua potable i estar senyalitzades tant en els punts de
proveïment com en els dipòsits d'emmagatzematge o tractament.

A més, totes les canonades d'aquestes instal·lacions han de ser
fàcilment diferenciables de la resta i, per això, han de ser especí-
fiques per a l'aigua no potable i estar senyalitzades de manera
diferent. 

5) Sistemes d'estalvi en jardins per tal que tendeixin a la xerojar-
dineria. 

Article 92
92.1. Per evitar una sobrepressió, a cada alçada o nivell

topogràfic d'entrada de l'aigua a cada habitatge s'ha d'instal·lar un
regulador de pressió.

92.2 Per garantir la pressió adequada a cada altura o nivell
topogràfic d'entrada de l'aigua als edificis i construccions, s'instal·larà
un regulador de pressió que permeti la sortida d'aigua potable amb
una pressió màxima de 2 kg/cm2 a l'últim pis en l'habitatge més
desfavorable. La instal·lació d'aquest regulador serà responsabilitat
de l'abonat.

Article 93
Sistemes de reg de les zones verdes.
93.1. El sistema de reg s'ha d'adequar a la vegetació.

S'utilitzaran aquells que minimitzen el consum d'aigua com la microi-
rrigació, el reg per degoteig, una xarxa d'aspersors regulats per
programador horari o detectors d'humitat per controlar la freqüència
del reg, sobretot els dies de pluja. Tant com sigui possible, s'ha de
regar amb aigua procedent dels captadors d'aigua de pluja o dels
sobreeixidors de piscines, convenientment desclorada.

93.2. El disseny de les noves zones verdes públiques o privades
de superfície igual o superior a 400 m2 ha de considerar la possi-
bilitat d'usar aigües pluvials i/o regenerades més que no pas aigua
potable, i redactar un programa anual de manteniment que, en tot
cas, inclourà sistemes per a l'estalvi d'aigua consistent en:

a) Comptador d'aigua específic per a la zona de reg.
b) Programadors de reg ajustats a les necessitat hídriques

concretes de la plantació.
c) Sensors de pluja, d'humitat de sòl i/o de vent, en el

cas que aquests factors puguin modificar les necessitats
de reg.

d) Detectors de fuites.
e) Aspersors de curt abast a les zones de gespa.
f) Reg per degoteig a les zones arbustives i arbrades.
g) Sistemes de prevenció d'escolament.

Article 94
94.1. Els projectes d'obres que es presentin per sol·licitar

llicència incorporaran un annex que s'anomenarà "Compliment de les
mesures d'estalvi d'aigua" en el qual es descriuran detalladament
cada un dels sistemes d'estalvi d'aigua definits a l'article 91.

94.2. En les condicions particulars de la llicència es farà constar
que el promotor i/o el propietari han de donar compliment a les
mesures d'estalvi d'aigua.

Article 95
95.1. L'empresa subministradora informarà als tècnics municipals

de qualsevol anomalia als sistemes d'estalvi d'aigua que serà inspec-
cionat i controlat pels Serveis Tècnics municipals. 

95.2. Si es comprova que una instal·lació o el seu funcionament
no s'ajusta a les mesures d'estalvi d'aigua recollides en el present
Reglament, l'òrgan municipal competent practicarà els requeriments
que siguin procedents i, si cal, resoldrà la restauració de la realitat
física alterada que correspongui per assegurar-ne el compliment.

TÍTOL VIII

Capítol I
Inspecció d'utilització del servei

Article 96
L'empresa subministradora està autoritzada per a vigilar les condi-

cions i la forma en què els clients utilitzin el servei d'abastament
d'aigua.

Article 97
L'actuació del personal inspector acreditat per l'entitat es reflectirà

en un document que adoptarà forma d'acta i en la que quedaran
reflectits el nom i domicili del client inspeccionat, dia i hora de la
revisió i els fets contrastats. Una còpia d'aquesta acta signada per
l'inspector serà lliurada al client.

Article 98
A aquest efecte, els inspectors hauran d'instar al client, personal

que depengui d'aquest o qualsevol altra persona que el representi,
que es presenti a la inspecció i signi l'acta; el client podrà fer constar,
amb la seva signatura, les manifestacions que estimi oportunes. La
negativa a fer-ho no afectarà la tramitació i conclusions que s'esta-
bleixin posteriorment. El client podrà dirigir-se posteriorment a l'entitat
subministradora, encara que dins dels quatre dies següents, amb les
al·legacions que estimi oportunes.

Article 99
Quan el personal de l'entitat trobi derivacions en les seves xarxes

amb utilització sense cap contracte, és a dir, realitzades clandesti-
nament, o situacions que presentin perill de contaminació en la xarxa
de distribució, el personal de l'entitat subministradora podrà efectuar
el tall immediat del subministrament.

Capítol II
Incompliments i frau per part del client

Article 100
Es considera que l'usuari incorre en frau quan duu a terme alguna

de les accions que es descriuen a continuació amb un ànim de lucre
il·lícit i amb un perjudici econòmic per al servei en general:

a) Utilitzar aigua del servei i negar-se a subscriure el corres-
ponent contracte de subministrament.

b) Executar connexions de servei sense haver acreditat el
compliment dels requisits previstos en aquest Reglament.

c) Falsejar la declaració d'ús del subministrament i, per tant,
induir l'entitat subministradora a facturar menor quantitat de la
que s'hagi de satisfer.

d) Modificar o ampliar els usos als quals es destina l'aigua sense
comunicar aquestes modificacions a l'entitat subministradora.

e) Treure els comptadors instal·lats sense comunicació prèvia a l'en-
titat subministradora, o sense autorització, si escau, trencar els
precintes o qualsevol element que integri els aparells de mesura
del subministrament i provocar perjudicis en el servei general.

f) Establir o permetre ramals o derivacions que puguin comportar
un ús fraudulent de l'aigua per part de l'usuari o de tercers.

g) Introduir modificacions o fer ampliacions en la instal·lació,
sense autorització prèvia.
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h) Revendre l'aigua procedent d'un subministrament amb
contracte o subministrar aigua a qui no tingui contractat el
servei, fins i tot quan no s'obtingui benefici econòmic per la
revenda.

i) Utilitzar aigua dels subministraments contraincendis per a
altres fins diferents dels d'apagar un incendi.

Capítol III
Liquidació de frau

Article 101
101.1 L'empresa subministradora, en possessió de l'acta,

formularà la liquidació de frau, considerant els casos següents:
Cas 1. Que no existeixi contracte per al subministrament d'aigua

i s'estigui consumint sense cap aparell de mesura o comp-
tador.

Cas 2. Que per qualsevol procediment s'hagi manipulat o alterat
el registre del comptador o equip de mesura.

Cas 3. Que es realitzin derivacions del cabal, permanent o
circumstancial, abans dels equips de mesura.

Cas 4. Que s'utilitzi l'aigua potable per a usos diferents dels
contractats i afecti la facturació dels consums segons la tarifa
a aplicar.

Cas 5. Que es manipuli un comptador prèviament precintat per
l'entitat subministradora.

101.2. L'entitat subministradora practicarà la corresponent liqui-
dació, segons els casos, de la següent forma:

Cas 1. Es formularà una liquidació per frau, que inclourà un
consum equivalent a la capacitat nominal del comptador que
reglamentàriament hagués correspost a les instal·lacions utilit-
zades per a l'acció fraudulenta, amb un temps de tres hores
diàries d'utilització ininterrompudes i durant el termini que es
comprovi que ha durat la situació fraudulenta, amb un màxim
de divuit mesos. 
Per als casos no previstos en la normativa en vigor per a
instal·lacions interiors, es considerarà un cabal igual al que
transportaria la conducció sobre la qual s'ha realitzat la deri-
vació amb una velocitat de 0,5 m/seg, amb un temps de tres
hores diàries d'utilització ininterrompudes i durant el termini
que es comprovi que ha durat la situació fraudulenta amb un
màxim de divuit mesos. 

Cas 2. Si s'han falsejat les indicacions del comptador o aparell
de mesura instal·lat, per qualsevol procediment o dispositiu
que produeixi un registre anormal, es prendrà com a base per
a la liquidació de la quantia del frau el cabal nominal del
comptador, i es computarà el temps a considerar en tres hores
diàries des de la data de l'ultima verificació oficial del comp-
tador, amb un màxim de divuit mesos, es descomptaran els
consums que durant aquest període de temps hagin estat
abonats per l'autor del frau sense que això pugui generar liqui-
dació negativa. 

Cas 3. Si el frau s'ha afectat derivant el cabal abans de l'aparell
comptador, es liquidarà com en el cas primer, de no existir
contracte de subministrament, i sense fer-se descompte per
l'aigua mesura pel comptador.

Cas 4. En aquest cas, la liquidació de la quantia de l'aigua
utilitzada en forma indeguda es practicarà a favor de l'entitat
subministradora; s'aplicarà al consum la diferència existent
entre la tarifa que en cada període correspongués a l'ús real
que s'està donant a l'aigua, i les que, en tal període, s'han
aplicat sobre la base de l'ús contractat. El període màxim a
considerar serà de divuit mesos.
En cas de no existir comptador (subministrament de protecció
contraincendis o instal·lació singular) es formularà la liqui-
dació de frau segons el Cas 1.

Cas 5. Es facturarà el consum registrat i, pel concepte de
precintat i reconnexió del comptador, tantes segons preus
aprovat, com s'hagin hagut de realitzar.

101.3. Per als altres casos de frau no previstos en els
preceptes anteriors, la liquidació s'efectuarà per mitjà de proposta
de l'entitat subministradora a l'Ajuntament.

101.4. En tots els casos, l'import del frau deduït d'acord amb
els preceptes establerts en els paràgrafs anteriors estarà subjecte
als impostos, cànons o taxes que li fossin repercutibles.

101.5. Les liquidacions que formuli l'entitat subministradora,
seran notificades als interessats que, contra aquestes, podran
formular reclamacions davant de l'entitat subministradora en el
termini de quinze dies a comptar des de la notificació de la liqui-
dació. Si després d'haver presentat reclamació a l'entitat submi-
nistradora, la contestació no és satisfactòria per al client, aquest
podrà dirigir la seva reclamació contra l'Ajuntament, que la
resoldrà.

101.6. Quan les actuacions que donin origen a la liquidació
per frau per part de l'entitat subministradora puguin constituir
delictes o faltes, sense perjudici del corresponent expedient admi-
nistratiu, cal comunicar-ho a la jurisdicció competent.

Capítol IV
Infraccions i sancions

Article 102
102.1. Correspon a l'Ajuntament de Calafell exercir les acti-

vitats de control i adoptar les mesures complementàries, cautelars o
correctores que siguin necessàries, així com incoar i resoldre els
expedients sancionadors que provinguin d'infraccions del present
Reglament.

102.2. Els procediments sancionadors que s'instrueixin en apli-
cació d'aquest Reglament es tramitaran d'acord amb el que esta-
bleix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú;
el Decret 278/1993, de 9 de novembre; i, supletòriament, el Reial
Decret 1398/1993, de 4 d'agost, que aprova el Reglament del
Procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.

Article 103
103.1. Tindrà la consideració d'infracció l'incompliment per part

dels clients o terceres persones de les obligacions establertes en el
present reglament.

103.2. Les infraccions es classifiquen per la seva entitat en lleus,
greus o molt greus.

103.3. Són infraccions lleus les vulneracions del present
reglament no tipificades com a greus o molt greus.

103.4. Són infraccions greus:
a) Causar danys indegudament en els elements de les

xarxes municipals d'abastament d'aigua.
b) Alterar la qualitat o les condicions sanitàries de

l'aigua.
c) Utilitzar indegudament boques de reg i contrain-

cendis. 
d) Contravenir les disposicions administratives quant a

economia i usos de l'aigua.
e) Utilitzar l'aigua del servei sense autorització o

contracte d'abonament.
f) Treure els comptadors instal·lats sense comunicació

prèvia a l'entitat subministradora, o sense autorització,
si escau, trencar els precintes o qualsevol element que
integri els aparells de mesura del subministrament i
provocar perjudicis en el servei general.

g) Establir o permetre ramals o derivacions que puguin
comportar un ús fraudulent de l'aigua per part de
l'usuari o de tercers.

h) Introduir modificacions o fer ampliacions en la
instal·lació, sense autorització prèvia.

i) Revendre l'aigua procedent d'un subministrament amb
contracte o subministrar aigua a qui no tingui
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contractat el servei, fins i tot quan no s'obtingui
benefici econòmic per la revenda.

j) Cometre una infracció lleu quan es doni la
circumstància de reincidència.

103.5. Són infraccions molt greus les tipificades com a greus
quan es doni la circumstància de reincidència. 

Article 104 
104.1. Les infraccions regulades en aquest capítol es sancio-

naran de la següent manera: 
a) Infraccions lleus: multa de fins a 750 euros
b) Infraccions greus: multa de 750,01 fins a 1.500

euros.
c) Infraccions molt greus: multa de 1.500,01 fins a

3.000 euros. 
104.2. Es tindran en consideració com a circumstàncies modifi-

cadores de la responsabilitat a efectes de graduació de les sancions,
les següents:

a) La incomoditat o els perjudicis dels danys causats.
b) La importància o la categoria de l'activitat econòmica

del infractor.
c) La incidència respecte dels drets de les persones en

matèria de protecció de la salut i la seguretat i dels
interessos econòmics. 

d) El benefici il·lícit obtingut.
e) La reincidència.

104.3. A la proposta de resolució de l'expedient sancionador
s'haurà de justificar expressament la concurrència i l'aplicació de les
esmentades circumstàncies que modifiquen la responsabilitat. 

104.4. Seran responsables de les infraccions els qui per acció o
per omissió hi hagin participat o se n'hagin beneficiat.

104.5. Quan s'afecti la qualitat de l'aigua de forma genera-
litzada o pugui suposar risc per a la salut dels consumidors, s'aplicarà
la normativa sanitària específica.

104.6. Els valors de les sancions establerts en el present article
han estat fixats d'acord amb la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
de mesures per a la modernització del govern local. La seva actualit-
zació serà automàtica conforme s'aprovin noves disposicions legals
que modifiquin o deroguin l'esmentada Llei.

Article 105
105.1. L'abonat pot dirigir a l'entitat subministradora qualsevol

consulta o reclamació que consideri oportuna derivada de la pres-
tació del servei, així com sol·licitar informació prèvia de la tarifa o del
preu aplicable de les instal·lacions referents al subministrament que
hagi d'executar l'entitat subministradora. L'entitat subministradora ha
de donar resposta a totes elles pels canals de comunicació que tingui
establerts, i contestar per escrit les així presentades, en el termini
màxim d'un mes.

105.2. El client ha de rebre informació puntual, ja sigui en la
seva facturació o pels mecanismes establerts per l'entitat subminis-
tradora, de qualsevol incidència que pugui ajudar-lo a detectar un
consum anormal o excessiu d'aigua.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquest Reglament deroga els articles del 13 al 51 del Reglament

de servei d'abastament d'aigua potable, clavegueram i pluvials
aprovat pel Ple de la Corporació l'11 de març de 1999. Resta vigent
tota la resta, mentre no es procedeixi a fer una nova regulació
d'aquestes matèries.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entra en vigor l'endemà de la seva publicació."

Calafell, 24 de setembre de 2009. --- La secretària accidental,
Àgueda Subirana Àlvarez.

2009/13399 – AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP

Anunci

APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS DELS PROJECTES
D'URBANITZACIÓ DEL C/ DE L'ERA, DEL C/ DE LA DULA, 

DEL C/ DE LA CASETA I DE LA TRAV. DE LA CASETA

La Junta de Govern Local en sessió de data 1 d'octubre de 2009,
aprovà les modificacions dels projectes d'urbanització del c/ de
l'Era, del c/ de la Dula, del c/ de la Caseta i de la trav. de la Caseta
del terme municipal de Castellvell del Camp, els quals s'exposen al
públic durant el termini de trenta dies a comptar des del dia següent
al de la publicació d'aquest anunci al BOPT, als efectes que es
puguin presentar les al·legacions o suggeriments que s'estimin conve-
nients, a tenor del previst a l'article 235 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei muni-
cipal i de règim local de Catalunya. 

Transcorregut l'esmentat termini sense haver-se presentat cap
al·legació, els projectes s'entendran aprovats definitivament sense
necessitat d'adoptar un nou acord. 

Els projectes es podran consultar per qualsevol persona inte-
ressada a les oficines de l'Ajuntament, tots els dies feiners, de dilluns
a divendres, entre les 10 h i les 14 h.

Castellvell del Camp, 2 d'octubre de 2009. --- L'alcalde, Josep
Lluís Ferré Merino.

2009/12642 – AJUNTAMENT DE COLLDEJOU

Edicte

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 28 d'agost de
2009, amb el quòrum exigit pel text refós de la Llei municipal Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, va prendre entre d'altres el següent
acord:

Aprovació inicial de la memòria valorada "Adequació i reformes
al Centre Cívic", redactada per l'arquitecte tècnic Ernest Valls
Figuerola, i per un pressupost total d'execució per contracta de
29.061,27 euros (IVA inclòs). Per tant queda  exposat al públic per
un termini d'un mes per tal de que s'hi puguin presentar les reclama-
cions corresponents. Cas que no es presentin al·legacions durant el
període d'exposició pública, el projecte restarà aprovat definiti-
vament. 

Colldejou, 15 de setembre de 2009. --- L'alcalde, Marcel
Salsench Escoda.

2009/13341 – AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte

La Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2009 va
aprovar, amb caràcter previ, "el circuit de motocròs de Cunit", segons
expedient administratiu núm. 670/175/2009 incoat d'acord amb
l'article 48 del DL 1/2005 del TRLUC.

Per Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2009 es
va aprovar la rectificació de l'error material detectat en dit acord, i
on diu:

"projecte d'activitat destinada a circuit de motocròs a la Masia
Sant Antoni",

Ha de dir:
..."projecte d'actuació específica d'interès públic, en sòl no urba-

nitzable, "destinat a circuit de motocròs" als terrenys colindants
de la Masia Sant Antoni".
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Aquest se sotmet a informació pública, mitjançant la inserció del
corresponent edicte en els diaris oficials, diari de més circulació de
la província, i tauler d'edictes pel termini d'un mes, a comptar des de
l'endemà de la seva publicació.

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu
de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.

La documentació resta a disposició dels interessats al
Departament d'Obres d'aquest Ajuntament, en horari d'oficina, durant
el termini d'exposició pública.

Cunit, 28 de setembre de 2009. --- L'alcaldessa, Judith Alberich
Cano. --- Davant meu, la secretària, Mercé Colomé Escurrriola.

2009/13362 – AJUNTAMENT DE GINESTAR

Edicte

Per decret de l'Alcaldia de data 29.09.09 es va incoar un expe-
dient per donar de baixa per inscripció indeguda a les persones que
figuren empadronades en el padró d'habitants municipals sense tenir
la residència efectiva al municipi (art. 54 del Reglament de població).
Aquest Ajuntament va intentar notificar, a cadascuna de les persones
afectades, que després se citen, les corresponents propostes de baixa
del padró d'habitants. Com que aquestes notificacions no es van
poder realitzar en no trobar-se les persones interessades als seus
domicilis, mitjançant aquest edicte se'ls comunica que disposen d'un
termini de deu dies per manifestar si estan d'acord, o no, amb l'es-
mentada baixa del padró d'habitants d'aquest municipi. En cas que
no hi estiguin d'acord, poden presentar les al·legacions, documents i
justificacions que considerin adients per acreditar la residència en
aquest municipi.

En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció padronal
assenyalada, cal que sol·licitin l'alta en el padró d'habitants del
municipi en què resideixen. Aquest tràmit poden realitzar-lo bé a
l'ajuntament d'alta o bé a l'Ajuntament de Ginestar.

Les persones interessades són les següents:
Nom NIE/Passaport 
WARREN, Steven Lea X-7514232-V
WARREN, Louis James 306456303
GALGAU, Floarea 13125841
VIMAN, Gheorghe Daniel X-8548666-A
BAAZIZ, Khalid  P905061

Ginestar, 5 d'octubre de 2009. --- L’alcalde, Josep Mª Domènech
Papaceit.

2009/13366 – AJUNTAMENT DE GINESTAR

Anunci

Per acord de Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Ginestar
en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2009 es va aprovar
inicialment el projecte  de "PAVIMENTACIÓ I SERVEIS AL NOU VIAL
ADJACENT DEL RIU T.M. GINESTAR", redactat pel Servei
d'Enginyeria Municipal de la Diputació de Tarragona, amb un pres-
supost de 167.126,15 euros, IVA inclòs.

Mitjançant aquest edicte, se sotmet l'esmentat projecte a infor-
mació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la
publicació, perquè les persones interessades examinin el projecte i
presentin, si s'escau, les al·legacions que considerin pertinents.

El projecte es pot examinar en les oficines de l'Ajuntament de
Ginestar, de les 9.00 hores a les 14.00 hores, de dilluns a
divendres.

Ginestar, 5 d'octubre de 2009. --- L'alcalde, Josep M. Domènech
i Papaceit.

2009/13401 – AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

Anunci

D'acord amb el disposat a l'article 13.3 de la Llei 30/92, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificat per la Llei 4/99, de 13
de gener, es fa públic, per a general coneixement, que l'Alcaldia, en
data 5 d' octubre de 2009 ha resolt delegar en el Sr. Claudi
Domènech Bonachí, les funcions corresponents a l'Alcaldia, des del
dia 12 al 16 d'octubre de 2009, ambdós inclosos, mentre duri
l'absència de la Sra. Ana María Ramos Castro.

Els Pallaresos, 5 d'octubre de 2009. --- L’alcaldessa, Ana María
Ramos Castro.

2009/13369 – AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL

Anunci

Per Resolució de l'Alcaldia, número 127/2009, de data 2
d'octubre de 2009, es va aprovar inicialment el projecte de
"Adequació del carrer principal de La Sala de Comalats", redactat
per l'arquitecte superior, Ramon Munté i Adell, amb un pressupost
de setanta-dos mil cinc cents cinc euros amb cinquanta-set cèntims
IVA inclòs (72.505,57 euros).

Mitjançant aquest edicte, se sotmet l'esmentat projecte a infor-
mació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la
publicació, perquè les persones interessades examinin el projecte i
presentin, si s'escau, les al·legacions que considerin pertinents.

El projecte es pot examinar en les oficines de l'Ajuntament de
l'Ajuntament, de 09.00 hores a 14.00 hores, de dilluns a
divendres.

Passanant, 5 d'octubre de 2009. --- L'alcalde, Albert Bagué i
Salcedo.

2009/13382 – AJUNTAMENT DE REUS

Recursos Humans

Edicte

Vist el que disposa l'art. 82 i concordants del Decret 214/90,
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals es publica, per al general coneixement
el nomenament de tres funcionàries de carrera d'aquest
Ajuntament: 

Plaça Grup Subgrup Nom Data nomenament
Tècnica Superior 
d'Administració Especial A A1 Maria Aymami Besora 18/09/2009
Tècnica Superior 
d'Administració Especial A A1 Susana Campíñez Valencia 18/09/2009 
Tècnica Superior 
d'Administració Especial A A1 M. Viñas González Varona 18/09/2009

Reus, 21 de setembre de 2009. --- EL SECRETARI GENERAL, per
delegació, la cap de Servei de l'Assessoria Jurídica, M. Rosa Ferré
Amador.
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2009/13389 – AJUNTAMENT DE REUS

Guàrdia Urbana - Unitat de Multes

Edicte

Per donar compliment a l'establert per l'article 59 de la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, de data 26 de novembre de 1992, es publica aquest
edicte a efectes de notificar les sancions aplicades en concepte de
multes per infracció de les normes de circulació urbana, ja que
havent-se intentat la seva notificació individual, aquesta no ha s'ha
pogut practicar.

El regidor adjunt a l'alcalde de la Guàrdia Urbana, en virtut de
les competències delegades d'Alcaldia, i a proposta de l'òrgan
instructor dels expedients sancionadors ha adoptat la resolució en
virtut de la qual s'imposen les sancions que es relacionen a conti-
nuació per infraccions a la normativa de trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat viària.

Les sancions es podran abonar per l'import establert sense bonifi-
cació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la fermesa
de la present resolució, al Servei d'Atenció al Contribuent, SAIC,
carrer Sant Llorenç 25, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Una vegada transcorregut el termini pel seu ingrés en període
voluntari, sense haver -se efectuat s'iniciarà el procediment de cons-
trenyiment amb els recàrrecs, interessos i costes que procedeixin.

Contra el present acte d'imposició de sanció els interessats
disposen d'un termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona per interposar, amb caràcter potestatiu i previ al contenciós
administratiu, recurs de reposició. El recurs s'haurà de presentar en el
Registre General de l'Ajuntament, situat a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà, OAC, pl. del Mercadal 1.

Reus, 2 d'octubre de 2009. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.

* Les sigles OMC equivalen a l'Ordenança municipal de circu-
lació i RGC equivalen al Reglament general de circulació.

Infractor Matrícula Data infracció Article Euros
ABAD PALACIOS,BENJAMIN T-001367-AK 09/04/2009 OMC 64 60,00
ABAD PALACIOS,EVA T-001098-BD 03/03/2009 OMC 68 30,00
ABAD PECO,FRANCISCO JAVIER T-009932-AH 09/03/2009 OMC 68 48,00
ABOUCH,AHMED 008007-FST 05/04/2009 OMC 64 92,86
ACUÑA MARIN,ADRIANA MARIA 009085-DVZ 16/03/2009 OMC 64 60,00
ADELL LLOSAS,MARIA 003760-DTB 04/03/2009 OMC 68 48,00
AGOUR,TAHAR T-001019-BB 07/03/2009 OMC 64 92,86
AGUADO SACACIA,ARANTZAZU 005397-DBX 20/03/2009 OMC 64 92,86
AGUILERA LOPEZ,MARIA ELENA T-005185-AJ 05/03/2009 OMC 68 48,00
AGUZA DIEZ,FABIANA 003431-FMM 17/04/2009 OMC 68 48,00
AISLAMIENTOS E INSTAL. DEL HOGAR SL T-003248-AS 25/03/2009 OMC 64 92,86
AISLAMIENTOS E INSTAL. DEL HOGAR SL T-003248-AS 14/03/2009 OMC 64 92,86
AKHITA,RIDOUANE 007953-BMG 16/03/2009 OMC 68 48,00
ALARCON MAYORGA,VERDIS STALIN 005783-FVB 28/03/2009 OMC 64 92,86
ALBANDOR MACARIO,JOSE ANTONIO 003276-FBY 07/03/2009 OMC 64 92,86
ALCAIDE ABELLO,ANTONIA JESUS 002576-FML 12/03/2009 OMC 68 30,00
ALCARAZ GUEVARA,AMELIA 003173-CFX 16/03/2009 OMC 68 48,00
ALCARAZ GUEVARA,AMELIA 003173-CFX 13/03/2009 OMC 68 48,00
ALCARAZ GUEVARA,AMELIA 003173-CFX 02/03/2009 OMC 68 30,00
ALCARAZ GUEVARA,AMELIA 003173-CFX 23/03/2009 OMC 68 48,00
ALCARAZ GUEVARA,AMELIA 003173-CFX 25/03/2009 OMC 68 48,00
ALEXANDRU,TIFRAC T-004603-AT 14/03/2009 OMC 68 48,00
ALEXANDRU,TIFRAC T-004603-AT 06/03/2009 OMC 68 48,00
ALMERICH GARCIA,JOSE IVAN 009476-CJW 07/03/2009 OMC 68 48,00
ALONSO CARABACA,SERGIO 006459-GGZ 18/03/2009 OMC 68 48,00
ALONSO CARABACA,SERGIO 006459-GGZ 17/03/2009 OMC 68 48,00
ALONSO CARABACA,SERGIO 006459-GGZ 21/03/2009 OMC 64 92,86
ALONSO CARABACA,SERGIO 006459-GGZ 05/03/2009 OMC 68 48,00

ALONSO CARABACA,SERGIO 006459-GGZ 15/04/2009 OMC 68 48,00
ALSINA QUERO,JOAN ANTON 001560-DWW 06/03/2009 OMC 68 30,00
ALUJAS JEREZ,ANTONIO 006685-FSJ 20/03/2009 OMC 68 30,00
ALUJAS JEREZ,ANTONIO 006685-FSJ 11/03/2009 OMC 68 48,00
ALUJAS JEREZ,ANTONIO 006685-FSJ 13/03/2009 OMC 68 30,00
ALUJAS JEREZ,ANTONIO 006685-FSJ 11/03/2009 OMC 68 30,00
ALUJAS JEREZ,ANTONIO 006685-FSJ 10/03/2009 OMC 68 30,00
ALUJAS JEREZ,ANTONIO 006685-FSJ 23/03/2009 OMC 68 48,00
ALUJAS JEREZ,ANTONIO 006685-FSJ 24/03/2009 OMC 68 30,00
ALUJAS JEREZ,ANTONIO 006685-FSJ 27/03/2009 OMC 68 30,00
ALUJAS JEREZ,ANTONIO 006685-FSJ 31/03/2009 OMC 68 30,00
ALUJAS JEREZ,ANTONIO 006685-FSJ 16/04/2009 OMC 68 30,00
ALUJAS JEREZ,ANTONIO 006685-FSJ 14/04/2009 OMC 68 30,00
ALUJAS JEREZ,ANTONIO 006685-FSJ 15/04/2009 OMC 68 30,00
AMATE BLANCO,SAMUEL B-000366-PM 14/04/2009 OMC 68 30,00
AMAYA AMAYA,RAFAEL 001493-BVK 11/04/2009 OMC 64 60,00
AMAYA CASTRO,BERNARDA T-000795-BC 07/03/2009 OMC 68 48,00
AMAYA CORTES,MANUEL 008305-FVP 06/03/2009 OMC 68 48,00
AMAYA HEREDIA,ROSARIO 007600-CBF 02/03/2009 OMC 68 48,00
AMAYA HEREDIA,ROSARIO 007600-CBF 14/03/2009 OMC 64 60,00
AMPOSTA BUQUERA,MISERICORDIA 000603-FCT 04/03/2009 OMC 68 48,00
ANDREU ARANA,JESUS ANTONIO 005640-CVH 07/03/2009 OMC 64 92,86
ANGEL CARO,PAULA ANDREA 008433-FWN 20/03/2009 OMC 64 60,00
ANGUERA GIMENEZ,MIGUEL 003839-FPL 18/03/2009 OMC 68 48,00
ANGUERA GIMENEZ,MIGUEL 003839-FPL 03/03/2009 OMC 68 48,00
ANGUERA GIMENEZ,MIGUEL 003839-FPL 02/03/2009 OMC 68 48,00
ANGUERA GIMENEZ,MIGUEL 003839-FPL 31/03/2009 OMC 68 30,00
ANGUERA GIMENEZ,MIGUEL 003839-FPL 06/04/2009 OMC 68 30,00
ANGUERA GIMENEZ,MIGUEL 003839-FPL 17/04/2009 OMC 68 48,00
ANGULO JUANPERE,JOSE MARIA B-000489-NW 19/04/2009 OMC 64 92,86
AOULICH,RACHID T-003603-BC 21/03/2009 OMC 64 92,86
ARBELO MARTIN,ISMAEL ANTONIO 006278-CKJ 02/03/2009 OMC 68 48,00
ARBELO MARTIN,ISMAEL ANTONIO 006278-CKJ 03/03/2009 OMC 68 48,00
ARBELO MARTIN,ISMAEL ANTONIO 006278-CKJ 05/03/2009 OMC 68 30,00
ARJOMANDI NEJAD,HOSHIDAR KIARASH 004021-DRW 09/03/2009 OMC 64 92,86
ARMENGOL ROBINAT,MARIA MARTA 000000-FKD 17/03/2009 OMC 68 30,00
ASENJO NUÑEZ,M LUISA T-005659-AY 18/03/2009 OMC 68 48,00
ASENJO NUÑEZ,M LUISA T-005659-AY 13/03/2009 OMC 68 48,00
ASENJO NUÑEZ,M LUISA T-005659-AY 10/03/2009 OMC 68 48,00
ASENJO NUÑEZ,M LUISA T-005659-AY 07/04/2009 OMC 68 48,00
ASENS PALAU,CARLES B-005868-SU 11/03/2009 OMC 64 92,86
AVARVARI,VALENTINA MARINELA GC-001069-AY 19/03/2009 OMC 68 48,00
AVILA SANCHEZ,SEBASTIANA T-009115-BD 23/03/2009 OMC 68 48,00
AVILA SANCHEZ,SEBASTIANA T-009115-BD 17/04/2009 OMC 68 30,00
AZNAR GARCIA,ANTONIO FERNANDO GI-002618-AW 24/03/2009 OMC 68 48,00
AZZAKHNINI,ABDELMAJID T-007097-AJ 07/03/2009 OMC 64 92,86
BAGANI,BRAHIM L-002405-AB 10/03/2009 OMC 64 60,00
BAIGES GISPERT,M. MONTSERRAT 002845-DJD 26/03/2009 OMC 68 30,00
BALSELLS SERRA,ROSER 005455-BJT 02/03/2009 OMC 68 30,00
BALSELLS SERRA,ROSER 005455-BJT 04/03/2009 OMC 68 30,00
BANACOR SL 003173-CJP 14/03/2009 OMC 68 30,00
BARBERA CABRERA,CAROLINA 007652-FXM 02/03/2009 OMC 68 30,00
BARBERA VALL,JOAN 009983-DYV 07/03/2009 OMC 68 48,00
BARGALLO ROFES,RAMON 009339-CRH 18/03/2009 OMC 68 30,00
BARREDA REULA,ANTONI 008082-FKJ 05/03/2009 OMC 68 48,00
BARREDA REULA,ANTONI 008082-FKJ 07/03/2009 OMC 68 48,00
BARRERA ALTES,ANA MARIA 008883-CJJ 13/03/2009 OMC 68 48,00
BARTOLI INGLES,F XAVIER 001244-DFK 09/03/2009 OMC 68 30,00
BARTOLI INGLES,F XAVIER 001244-DFK 30/03/2009 OMC 64 60,00
BASTERRECHEA AGUIRIANO,CARMELO 003618-DTM 10/03/2009 OMC 68 30,00
BEARD ORTEGA DE,MIGNOLIA 003167-FMM 05/03/2009 OMC 68 30,00
BEL LLATSE,CINTA T-001817-BF 13/01/2009 OMC 68 30,00
BEL LLATSE,CINTA T-008982-AY 27/01/2009 OMC 68 30,00
BEL LLATSE,CINTA T-008982-AY 06/02/2009 OMC 68 30,00
BEL LLATSE,CINTA T-001817-BF 18/02/2009 OMC 68 30,00
BELLO GUILLEM,DAMIA 009673-BVV 02/03/2009 OMC 68 30,00
BELLO GUILLEM,DAMIA 009673-BVV 05/03/2009 OMC 68 48,00
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BENITO GARCIA,VICTOR 009492-CWZ 10/04/2009 OMC 64 92,86
BERNARDO GUTIERREZ,JULIO T-007305-AP 14/04/2009 OMC 68 48,00
BIGAS FONT,ELISABETH 001807-FCN 05/03/2009 OMC 68 48,00
BLANCO PEREZ,CANDIDO T-009845-U 21/03/2009 OMC 64 92,86
BLANCO SANTIAGO,ANTONIO T-001132-AT 03/03/2009 OMC 68 48,00
BLAZQUEZ BLAZQUEZ,MA SONSOLES T-008252-Y 11/03/2009 OMC 68 48,00
BONET APARICIO,ANGEL 008577-DFB 16/04/2009 OMC 68 30,00
BOOSTPEARS, S.L. 002415-DZV 16/03/2009 OMC 68 48,00
BOOSTPEARS, S.L. 002415-DZV 09/03/2009 OMC 68 30,00
BORONAT PIÑOL,MILAGROS 005413-BGD 10/03/2009 OMC 68 48,00
BORRAS MAGRO,JAIME 009701-DNL 06/03/2009 OMC 64 92,86
BOSCAR POLL,RICARDO 005145-BCS 23/03/2009 OMC 64 60,00
BOUAMARA,DRISS 009439-BKL 18/03/2009 OMC 68 30,00
BOUNOUAFI,MOHAMMED B-003275-PX 10/03/2009 OMC 64 92,86
BOUSSOF,FATIMA B-002682-SZ 04/04/2009 OMC 64 60,00
BOUTABBA,HAMID T-009037-BF 17/02/2009 OMC 68 48,00
BOUTABBA,HAMID T-009037-BF 06/03/2009 OMC 68 48,00
BOUTABBA,HAMID T-009037-BF 28/03/2009 OMC 68 30,00
BOUTABBA,HAMID T-009037-BF 11/04/2009 OMC 68 48,00
BOUTABBA,HAMID T-009037-BF 09/04/2009 OMC 68 48,00
BRIDA PRYM S.L. 006948-FDK 05/03/2009 OMC 68 48,00
BRINZOI DOINA,CRISTINA 003196-BGX 06/03/2009 OMC 68 30,00
BRUNO CHOPITEA,DAMIAN 001100-DBZ 13/03/2009 OMC 64 60,00
BUENO CORRALES,MERCEDES 002674-BXN 02/03/2009 OMC 68 48,00
BUENO CORRALES,MERCEDES 002674-BXN 06/03/2009 OMC 68 48,00
BUFI GARCIA,ARTEMIO 003339-CSC 07/03/2009 OMC 64 92,86
BUÑALES XIMENIS,JUAN ANTONIO 001643-FBT 14/03/2009 OMC 68 30,00
BUÑALES XIMENIS,JUAN ANTONIO 001643-FBT 28/03/2009 OMC 68 30,00
BURGUEÑO CORTES,ADELAIDA T-001765-AS 02/03/2009 OMC 68 48,00
BUYO LLUNART,DANIEL 004364-CNM 10/03/2009 OMC 68 30,00
BUYO LLUNART,DANIEL 004364-CNM 08/04/2009 OMC 68 30,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 007459-DXJ 18/03/2009 OMC 68 48,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 007459-DXJ 19/03/2009 OMC 68 48,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 007459-DXJ 16/03/2009 OMC 68 30,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 007459-DXJ 21/03/2009 OMC 64 92,86
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 006764-DXJ 14/03/2009 OMC 68 48,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 007459-DXJ 25/03/2009 OMC 64 60,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 007459-DXJ 12/03/2009 OMC 64 60,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 006764-DXJ 11/03/2009 OMC 68 48,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 006764-DXJ 11/03/2009 OMC 68 30,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 007459-DXJ 13/03/2009 OMC 68 30,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 006764-DXJ 09/03/2009 OMC 68 30,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 006764-DXJ 03/03/2009 OMC 68 48,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 006764-DXJ 09/03/2009 OMC 68 48,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 006764-DXJ 04/03/2009 OMC 68 30,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 006764-DXJ 23/03/2009 OMC 68 30,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 006764-DXJ 31/03/2009 OMC 68 30,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 007459-DXJ 27/03/2009 OMC 68 48,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 007459-DXJ 27/03/2009 OMC 68 48,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 007459-DXJ 26/03/2009 OMC 68 48,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 007459-DXJ 26/03/2009 OMC 68 48,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 007459-DXJ 03/04/2009 OMC 64 60,00
C Y P CAMPOS REDONDO 2006 SL 006764-DXJ 09/04/2009 OMC 68 30,00
CABALLERO HORNA,M JOSEFA T-004706-AZ 05/03/2009 OMC 68 48,00
CABALLERO LUCHA,M. FRANCISCA 004174-CCY 21/03/2009 OMC 64 92,86
CABELLO ALQUEGUI,SECUNDINO 006641-CVF 21/03/2009 OMC 64 92,86
CABRE SUMALLA,MARIA CARMEN 004336-GCC 10/03/2009 OMC 68 30,00
CACERES MIRANDA,CLARA ROSA 001395-BNP 02/02/2009 OMC 68 30,00
CAELLES BERTRAN,MOTSERRAT T-000184-BD 04/03/2009 OMC 68 48,00
CALVO FERNANDEZ,JUAN JOSE 006903-FKS 25/02/2009 OMC 68 30,00
CALVO FERNANDEZ,JUAN JOSE 006903-FKS 04/03/2009 OMC 68 30,00
CALVO FERNANDEZ,JUAN JOSE 006903-FKS 06/03/2009 OMC 68 48,00
CAMACHO CAMACHO,BALDOMERO 004386-CYW 03/03/2009 OMC 68 48,00
CAMACHO CAMACHO,JUAN RAMON 000269-BVD 04/03/2009 OMC 68 48,00
CAMACHO RAMIREZ,AROA 003944-CKF 01/04/2009 OMC 68 30,00
CAMPOS GOMEZ,SUSANA 006591-CHL 07/03/2009 OMC 64 92,86
CAMPOY GONZALEZ,AGUSTIN ANGEL GI-006428-AS 21/03/2009 OMC 64 92,86

CAPARROS ANDRADES,JUANA Z-002358-AK 02/03/2009 OMC 68 30,00
CAPARROS ANDRADES,JUANA Z-002358-AK 06/03/2009 OMC 68 48,00
CAPARROS ANDRADES,JUANA Z-002358-AK 06/03/2009 OMC 68 48,00
CAPARROS ANDRADES,JUANA Z-002358-AK 05/03/2009 OMC 68 48,00
CAPARROS RODERO,LUIS 008373-BMG 06/03/2009 OMC 68 48,00
CAPARROS RODERO,LUIS 008373-BMG 03/03/2009 OMC 68 48,00
CAPARROS RODERO,LUIS 008373-BMG 06/03/2009 OMC 68 48,00
CAPARROS RODERO,LUIS 008373-BMG 04/03/2009 OMC 68 48,00
CARDABA SANCHEZ,SANTIAGO T-006891-AS 06/03/2009 OMC 68 30,00
CARMONA CONTRERAS,IRENE 002524-BGY 21/03/2009 OMC 64 92,86
CASES DE LA PART ALTA S L T-008685-AN 06/03/2009 OMC 68 48,00
CASTILLA FERNANDEZ,VICENTE 008524-CCT 06/04/2009 OMC 68 30,00
CASTILLO PEREZ DE,MIRTHA NOEMI B-005484-OV 30/03/2009 OMC 64 60,00
CASTRO GOMEZ,GERMAN FERNANDO C-006208-BJJ 07/03/2009 OMC 64 92,86
CATALI BUZATU,PTRISOR 006436-CVD 13/03/2009 OMC 64 92,86
CAVALLE BARBE,PEDRO 001000-DZB 01/03/2009 OMC 64 92,86
CAZALLA BERNAL,JUAN JOSE T-001306-BB 14/03/2009 OMC 68 48,00
CAZORLA VALLS,NURIA B-006399-TN 02/03/2009 OMC 68 30,00
CENTELLAS ANTILLES,MARIA CARMEN 001062-CPB 18/03/2009 OMC 68 30,00
CENTRO MANIPUL. ALIMENTARIOS SL 000822-DVM 18/02/2009 OMC 68 48,00
CENTRO MANIPUL. ALIMENTARIOS SL 000822-DVM 18/02/2009 OMC 68 48,00
CENTRO MANIPUL. ALIMENTARIOS SL 000822-DVM 16/02/2009 OMC 68 48,00
CENTRO MANIPUL. ALIMENTARIOS SL 000822-DVM 16/02/2009 OMC 68 48,00
CENTRO MANIPUL. ALIMENTARIOS SL 000822-DVM 17/02/2009 OMC 68 48,00
CENTRO MANIPUL. ALIMENTARIOS SL 000822-DVM 20/02/2009 OMC 68 30,00
CENTRO MANIPUL. ALIMENTARIOS SL 000822-DVM 04/05/2009 OMC 68 48,00
CETTOUR,BERNABE B-009388-OT 04/03/2009 OMC 64 92,86
CHACON CAMPOY,JUAN FCO T-000079-AP 28/03/2009 OMC 68 30,00
CHERFAOUI,NASSIMA 007418-BPZ 06/04/2009 OMC 68 48,00
CHERFAOUI,NASSIMA 007418-BPZ 04/04/2009 OMC 68 48,00
CHERFAOUI,NASSIMA 007418-BPZ 03/04/2009 OMC 68 48,00
CHERFAOUI,NASSIMA 007418-BPZ 03/04/2009 OMC 68 48,00
CHERFAOUI,NAZIHA B-003162-VT 19/03/2009 OMC 68 48,00
CHERFAOUI,NAZIHA B-003162-VT 01/03/2009 OMC 64 92,86
CHERFAOUI,NAZIHA B-003162-VT 30/03/2009 OMC 68 48,00
CHERFAOUI,NAZIHA B-003162-VT 06/04/2009 OMC 68 48,00
CHERFAOUI,NAZIHA B-003162-VT 16/04/2009 OMC 68 48,00
CHERFAOUI,NAZIHA B-003162-VT 16/04/2009 OMC 68 48,00
CHERFAOUI,NAZIHA B-003162-VT 16/04/2009 OMC 68 48,00
CHERFAOUI,NAZIHA B-003162-VT 17/04/2009 OMC 68 48,00
CHISARI MAURICIO,DARIO C-009993-BBK 05/01/2009 OMC 64 92,86
CIFUENTES SALAZAR,EVER C-001024-CB 12/03/2009 OMC 64 92,86
CIOBANU,BOGDAN MARIUS T-000576-AP 05/03/2009 OMC 68 48,00
CIUPE,ANTONIU 002688-CCX 11/03/2009 OMC 64 60,00
CIVIT DOMINGO,F JAVIER 000575-CCC 20/03/2009 OMC 68 48,00
CIVIT VIRGILI,MA DOLORES 006671-BMW 05/03/2009 OMC 68 30,00
CLAROS BENITO,MIREIA 005786-FXD 20/03/2009 OMC 68 48,00
CLAROS BENITO,MIREIA 005786-FXD 25/03/2009 OMC 68 48,00
CLAROS BENITO,MIREIA 005786-FXD 15/04/2009 OMC 68 48,00
COCHS TAPIAS,ANTONIO T-008310-BD 17/03/2009 OMC 68 30,00
CODITA,GHEORGHE T-006014-AD 09/03/2009 OMC 64 92,86
COMERCIAL DE TELEFONIA INDUST. S.A. 008362-FBM 13/03/2009 OMC 68 48,00
COMERCIAL DE TELEFONIA INDUST. S.A. 008362-FBM 12/03/2009 OMC 68 30,00
COMERCIAL DE TELEFONIA INDUST. S.A. 008362-FBM 11/03/2009 OMC 68 30,00
COMES FIBLA,EVA MARIA T-006798-BB 05/03/2009 OMC 68 30,00
CONFILETAS, S.L. 001498-FCH 25/11/2008 OMC 64 60,00
CONSGIZEH S.L. 005447-DLC 09/03/2009 OMC 64 92,86
CONST.Y REFORMASDACIA S.L. 006178-GBS 24/03/2009 OMC 68 48,00
CONST.Y REFORMASDACIA S.L. 006178-GBS 25/03/2009 OMC 68 48,00
CONST.Y REFORMASDACIA S.L. 006178-GBS 24/03/2009 OMC 68 48,00
CONSTRUCCIONES HECTOR DOS MIL S.L. B-006983-MG 06/03/2009 OMC 68 48,00
CONSTRUCCIONES OLANO COREK SL GI-003477-AZ 06/03/2009 OMC 68 30,00
CONTIJOCH HERRERA,MONTSERRAT 003290-FNZ 17/03/2009 OMC 68 30,00
CONTIJOCH HERRERA,MONTSERRAT 003290-FNZ 12/03/2009 OMC 68 48,00
CONTRERAS PALLEJA,SILVIA 008627-BJK 26/03/2009 OMC 64 92,86
CORBACHO PEREZ,GABRIEL T-003592-BB 13/03/2009 OMC 68 48,00
CORTES FERNANDEZ,CORAL 001370-DXL 02/03/2009 OMC 68 30,00
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CORTES REDONDO,MANUELA T-003104-BD 07/03/2009 OMC 68 48,00
CORTES SANTIAGO,ANTONIO B-000858-VW 17/03/2009 OMC 68 48,00
CORTES SANTIAGO,ANTONIO B-000858-VW 16/03/2009 OMC 68 48,00
CORTES SANTIAGO,ANTONIO B-000858-VW 04/03/2009 OMC 68 48,00
CORTES SANTIAGO,ANTONIO B-000858-VW 23/03/2009 OMC 68 30,00
CORTES SANTIAGO,ANTONIO B-000858-VW 24/03/2009 OMC 68 48,00
CORTES SANTIAGO,ANTONIO B-000858-VW 23/03/2009 OMC 68 48,00
CORTES SANTIAGO,ANTONIO B-000858-VW 24/03/2009 OMC 68 48,00
CORTES SANTIAGO,ANTONIO B-000858-VW 27/03/2009 OMC 68 48,00
CORTES SANTIAGO,ANTONIO B-000858-VW 28/03/2009 OMC 68 48,00
CORTES SANTIAGO,ANTONIO B-000858-VW 31/03/2009 OMC 68 48,00
CORTES SANTIAGO,ANTONIO B-000858-VW 08/04/2009 OMC 68 48,00
CORTES SANTIAGO,ANTONIO B-000858-VW 01/04/2009 OMC 68 48,00
CORTES SANTIAGO,ANTONIO B-000858-VW 14/04/2009 OMC 68 48,00
CORTES SANTIAGO,ANTONIO B-000858-VW 18/04/2009 OMC 68 48,00
CORTES SANTIAGO,ANTONIO B-000858-VW 14/04/2009 OMC 68 48,00
CORTIJOS PEREZ,VICENTE 004204-BWJ 02/04/2009 OMC 68 30,00
COTE MARTINEZ,RAQUEL 003653-CDH 06/03/2009 OMC 68 48,00
COTE MARTINEZ,RAQUEL 003653-CDH 05/03/2009 OMC 68 30,00
CRUZ DE LA MATEOS,MA MERCEDES B-002455-TC 21/03/2009 OMC 64 60,00
CRUZ DE LA MATEOS,MA MERCEDES B-002455-TC 14/04/2009 OMC 68 48,00
CRUZ GARCIA,PAULINO 007143-CMS 14/03/2009 OMC 64 92,86
CUARTERO PELEGAY,JUAN MANUEL 008109-CGW 02/04/2009 OMC 68 48,00
CUARTERO PELEGAY,JUAN MANUEL 008109-CGW 18/04/2009 OMC 68 48,00
CUEVAS VERA,JOAN MANEL 000890-DNH 26/03/2009 OMC 64 92,86
DACOSTA ALVAREZ,ETELVINA 004767-DLD 07/04/2009 OMC 68 30,00
DAROCA DEL SEGRIA S.L. 001575-BHS 04/03/2009 OMC 64 92,86
DAZA LLANOS,DAVID BEYMAR 007484-DGW 06/03/2009 OMC 68 30,00
DEVESA LOPEZ,JOAN T-009866-AF 05/03/2009 OMC 68 48,00
DIAZ FLORES,JUAN ALFREDO T-002617-AK 06/03/2009 OMC 68 30,00
DIAZ MARTINEZ,ALBERTO 009820-CRR 10/03/2009 OMC 64 60,00
DIAZ SALVATIERRA,GLORIA MONTSE 001477-BRW 04/03/2009 OMC 68 48,00
DIOP,KHADIM 004536-BKT 22/04/2009 OMC 64 92,86
DIOUF,ELH ABDOUL AZIZ 001498-CGV 26/04/2009 OMC 64 60,00
DOLCET PARES,FABIAN 002170-BFN 16/03/2009 OMC 64 60,00
DOMENECH FERNANDEZ,CATALINA T-004755-AZ 03/03/2009 OMC 68 30,00
DOMENECH LABRADOR,MA PILAR T-008369-AT 18/03/2009 OMC 68 48,00
DOMENECH LABRADOR,MA PILAR T-008369-AT 03/03/2009 OMC 68 48,00
DOMENECH LABRADOR,MA PILAR T-008369-AT 04/03/2009 OMC 68 48,00
DOMINGO BASORA,FRANCESCA M. T-004829-AZ 03/03/2009 OMC 68 30,00
DOMINGUEZ ALVAREZ,ANA M. T-002883-AH 19/03/2009 OMC 68 48,00
DOMINGUEZ ALVAREZ,ANA M. T-002883-AH 12/03/2009 OMC 68 30,00
DONADO FERNANDEZ,MARIA JESUS 009161-BNP 17/03/2009 OMC 68 48,00
DONISA REY,JAIME 001373-BBP 18/03/2009 OMC 68 48,00
DONISA REY,JAIME 001373-BBP 09/04/2009 OMC 68 48,00
DRAGOJEVIC,ZORAN AL-008681-AF 14/01/2009 OMC 64 92,86
DUCH MARMOL,JORGE C-006304-BTK 20/03/2009 OMC 64 92,86
DUQUE ECHAVARRIA,GLADYS CECILIA 007941-BMG 10/04/2009 OMC 64 60,00
E-ADVOCATS GABINET JURIDIC SL. 008174-BDH 21/04/2009 OMC 64 60,00
ECHAAIBI,MOULOUD C-001475-BTM 07/03/2009 OMC 64 92,86
ECHANTE,IBRAHIM 004163-CFB 07/03/2009 OMC 64 92,86
EL ADDOUTI,MOHAMED P-8725BCD 04/03/2009 OMC 64 92,86
EL BOUYAHYAOUI,SAID T-005899-AT 06/03/2009 OMC 68 48,00
EL BOUYAHYAOUI,SAID T-005899-AT 05/03/2009 OMC 68 48,00
EL FADILI FRANCO,ABDELKIVIR 003030-GGH 16/12/2008 OMC 68 30,00
EL FAKRAOUI,MOHAMMADINE 007936-CZP 12/03/2009 OMC 64 60,00
EL GHALI,HOUYAM 006868-CLZ 12/01/2009 OMC 68 48,00
EL IDRISSI,MOHAMED 009273-DZK 13/03/2009 OMC 68 30,00
EL IDRISSI,MOHAMED 009273-DZK 10/03/2009 OMC 68 48,00
EL IDRISSI,MOHAMED 009273-DZK 03/03/2009 OMC 68 48,00
EL IDRISSI,MOHAMED 009273-DZK 07/03/2009 OMC 68 48,00
EL IDRISSI,MOHAMED 009273-DZK 02/03/2009 OMC 68 30,00
ERRAFAI,BENABDALLAH T-002195-W 27/01/2009 OMC 68 48,00
ESCOBEDO BOTELLA,JORDI L-006281-Y 18/03/2009 OMC 68 48,00
ESCOBEDO BOTELLA,JORDI L-006281-Y 19/03/2009 OMC 68 48,00
ESCOBEDO BOTELLA,JORDI L-006281-Y 20/03/2009 OMC 68 48,00
ESCOBEDO BOTELLA,JORDI L-006281-Y 20/03/2009 OMC 68 48,00

ESCOBEDO BOTELLA,JORDI L-006281-Y 23/03/2009 OMC 68 48,00
ESCOBEDO BOTELLA,JORDI L-006281-Y 23/03/2009 OMC 68 48,00
ESCOBEDO BOTELLA,JORDI L-006281-Y 24/03/2009 OMC 68 48,00
ESCOBEDO BOTELLA,JORDI L-006281-Y 24/03/2009 OMC 68 48,00
ESCOBEDO BOTELLA,JORDI L-006281-Y 08/04/2009 OMC 68 48,00
ESCOBEDO BOTELLA,JORDI L-006281-Y 07/04/2009 OMC 68 48,00
ESCOBEDO BOTELLA,JORDI L-006281-Y 06/04/2009 OMC 68 48,00
ESCOBEDO BOTELLA,JORDI L-006281-Y 06/04/2009 OMC 68 48,00
ESCODA SARDA,JUDITH 000054-DJL 07/03/2009 OMC 68 48,00
ESCODA SARDA,JUDITH 000054-DJL 04/04/2009 OMC 68 48,00
ESCODA SERISI,GLORIA T-003263-AW 03/03/2009 OMC 68 30,00
ESCOY ECHAIRE,MARIA 005680-CXB 19/03/2009 OMC 68 30,00
ESCRIBANO CORTES,JOSE MANUEL 005407-FGY 15/04/2009 OMC 68 48,00
ESCUDERO ESCUDIER,ALICIA MILAGROS 007968-DRH 03/03/2009 OMC 68 30,00
ESCUDERO ESCUDIER,ALICIA MILAGROS 007968-DRH 02/03/2009 OMC 68 30,00
ESCUDERO ESCUDIER,ALICIA MILAGROS 007968-DRH 06/03/2009 OMC 68 30,00
ESCUDERO ESCUDIER,ALICIA MILAGROS 007968-DRH 04/03/2009 OMC 68 30,00
ESCUDERO ESCUDIER,ALICIA MILAGROS 007968-DRH 04/03/2009 OMC 68 48,00
ESCUDERO ESCUDIER,ALICIA MILAGROS 007968-DRH 05/03/2009 OMC 68 30,00
ESPARZA IRANZO,MARIAN 005537-CHH 06/04/2009 OMC 68 30,00
ESTUPIÑA BARRAGAN,VICTOR 000533-BXT 04/03/2009 OMC 68 30,00
EXPOSITO TRUJILLO,CARLOS 003805-DPJ 23/01/2009 OMC 64 92,86
FARNOS CEREZUELA,ISABEL T-007213-BF 10/03/2009 OMC 64 92,86
FARRE CAZORLA,FELIX 001420-CKX 11/03/2009 OMC 64 92,86
FARRE CAZORLA,FELIX 001420-CKX 06/03/2009 OMC 68 30,00
FARRE CAZORLA,FELIX 001420-CKX 16/04/2009 OMC 68 30,00
FARRES UBACH,FRANCESC 003518-FWL 06/04/2009 OMC 64 92,86
FERNANDEZ ESCOBEDO,FRANCISCO 005869-FKV 03/03/2009 OMC 68 30,00
FERNANDEZ FRIGARAY,MAUDILIO T-009918-AW 19/03/2009 OMC 68 48,00
FERNANDEZ FRIGARAY,MAUDILIO T-009918-AW 26/03/2009 OMC 64 60,00
FERNANDEZ LOPEZ,JOSEFA 005629-BCS 14/04/2009 OMC 64 92,86
FERNANDEZ SIMON,ANTONIA T-005099-AU 09/03/2009 OMC 64 60,00
FERRANDEZ BERNABEU,ANTONIO T-007759-AN 11/04/2009 OMC 64 60,00
FERRANDO DIAZ,PEDRO ENRIQUE B-000637-OM 02/03/2009 OMC 68 30,00
FERRE SEDO,MARIONA B-003277-JL 29/03/2009 OMC 76 60,00
FERRER HUGUET,ANDREU 001729-CGW 05/03/2009 OMC 68 48,00
FIL STAR CARGO S.L. 006546-DZZ 04/03/2009 OMC 68 30,00
FILA MARKETING PROMOCIONAL SL 006103-DCZ 06/03/2009 OMC 68 48,00
FLIX AVIA,SILVIA T-003975-AX 23/03/2009 OMC 64 92,86
FRAGA OLAGUE,CAROLINA 004618-DDC 06/03/2009 OMC 68 48,00
FRAGA OLAGUE,CAROLINA 004618-DDC 04/03/2009 OMC 68 48,00
FRANCESCONI,JUAN CARLOS T-004022-AS 10/04/2009 OMC 64 92,86
FRANCH SEGARRES,SERGI T-002711-AT 07/03/2009 OMC 68 48,00
FRANCH SEGARRES,SERGI T-002711-AT 31/03/2009 OMC 68 48,00
FRANCIN LUCCA,ESTEFANIA 007615-FFW 26/03/2009 OMC 64 60,00
FRANCO MONTES,FREDDY LEONARDO 003096-GGP 10/03/2009 OMC 64 92,86
FRANCO MONTES,FREDDY LEONARDO 003096-GGP 04/03/2009 OMC 68 48,00
FRANQUEZA MERINO,ALEX 001529-DDV 24/03/2009 OMC 68 48,00
FRECHILLA GALLEGO,MARCOS FIDEL 001973-BWT 11/03/2009 OMC 68 30,00
FRECHILLA GALLEGO,MARCOS FIDEL 001973-BWT 25/03/2009 OMC 68 48,00
FRECHILLA GALLEGO,MARCOS FIDEL 001973-BWT 23/03/2009 OMC 64 92,86
FRECHILLA GALLEGO,MARCOS FIDEL 001973-BWT 03/04/2009 OMC 68 48,00
GALBE MULET,FRANCESC XAVIER 007765-CTK 17/03/2009 OMC 68 48,00
GALBE MULET,FRANCESC XAVIER 007765-CTK 31/03/2009 OMC 68 30,00
GALINDO ALVAREZ,BRIGIDA T-008111-AU 04/03/2009 OMC 68 30,00
GALLARDO MIÑANO,ROSA MILAGROS 008020-BMB 14/03/2009 OMC 68 48,00
GALLARDO PRYTZ,PEDRO FCO. 003279-FRD 16/03/2009 OMC 68 48,00
GALLART MARTI,SERGI 001037-CFT 14/03/2009 OMC 64 92,86
GALLEGO CRESPO,ANA MARIA 005142-GFP 11/03/2009 OMC 68 30,00
GALLIANA MORA,CEDRIC 001008-BBV 02/03/2009 OMC 68 48,00
GAMEZ YANES,DAVID 000389-DYY 01/03/2009 OMC 64 92,86
GARCIA ARTIGA,EDGAR M-007392-TB 19/03/2009 OMC 64 92,86
GARCIA BONET,FELICIANA 000677-FGL 20/03/2009 OMC 68 48,00
GARCIA BONET,FELICIANA 000677-FGL 25/03/2009 OMC 68 30,00
GARCIA BONET,FELICIANA 000677-FGL 03/04/2009 OMC 68 48,00
GARCIA CASTELLVI,JOSEPA 008283-CWC 04/03/2009 OMC 68 30,00
GARCIA GARCIA,JOSEFA 004253-BYN 10/04/2009 OMC 64 92,86
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GARCIA GIMENEZ,JUANA 006668-FTN 18/03/2009 OMC 68 48,00
GARCIA GIMENEZ,JUANA 006668-FTN 15/04/2009 OMC 68 48,00
GARCIA HERNANDO,JESSICA 001796-DDR 06/03/2009 OMC 64 92,86
GARCIA LOPEZ,CARMEN T-001988-AZ 07/03/2009 OMC 68 48,00
GARCIA LOPEZ,CONSOLACION 001293-BWL 11/03/2009 OMC 64 60,00
GARCIA RODRIGUEZ,MARIA T-004816-AP 10/03/2009 OMC 64 92,86
GARCIA RUBIO,MIGUEL 002147-FZS 14/03/2009 OMC 64 150,00
GARCIA SOLA,LLUIS 002786-CGV 06/03/2009 OMC 68 30,00
GARCIA VILCHEZ,MANUEL 008976-CXM 07/03/2009 OMC 64 92,86
GARCIA VILCHEZ,MANUEL 008976-CXM 28/03/2009 OMC 68 48,00
GARCIA VILCHEZ,MANUEL 008976-CXM 14/04/2009 OMC 64 60,00
GARCIA VILCHEZ,MANUEL 008976-CXM 18/04/2009 OMC 68 48,00
GARRIDO GABARRON,FERNANDO 001653-BRG 11/03/2009 OMC 64 92,86
GARRIDO REDONDO,MARIA CARMEN V-000837-HB 17/03/2009 OMC 68 48,00
GARRIDO REDONDO,MARIA CARMEN V-000837-HB 04/03/2009 OMC 64 92,86
GENE PUJOL SL 004859-FMY 04/03/2009 OMC 64 92,86
GENE PUJOL SL 008931-FLD 04/03/2009 OMC 64 92,86
GEORGESCU,FLORIN 008413-DFB 17/04/2009 OMC 68 48,00
GIMENEZ PEREZ,ALFONS 004373-BVW 06/04/2009 OMC 68 30,00
GIMENEZ PEREZ,ALFONS 004373-BVW 04/04/2009 OMC 64 60,00
GINER PABLO,GUILLERMO B-003230-JW 01/03/2009 OMC 64 92,86
GIRAREUS VIATGES SL T-004225-BF 13/03/2009 OMC 68 30,00
GIRAREUS VIATGES SL T-004225-BF 06/03/2009 OMC 68 30,00
GIRAREUS VIATGES SL T-004225-BF 27/03/2009 OMC 68 30,00
GISBERT LOPEZ COZAR,RAFAEL 003840-FLP 03/03/2009 OMC 64 60,00
GOGONTEA,GHEORGHE T-005111-AU 23/03/2009 OMC 64 60,00
GOMARIZ MUÑOZ,PAULA 009571-FTY 11/04/2009 OMC 68 48,00
GOMEZ ALONSO,MONTSERRAT 003041-CTS 02/03/2009 OMC 68 48,00
GOMEZ BLANCO,JOSE 009623-FRP 02/03/2009 OMC 64 92,86
GOMEZ MOTOS,ANTONIA 005349-FDP 17/04/2009 OMC 68 30,00
GOMEZ PEREZ,RAFAEL 008989-DPZ 14/04/2009 OMC 64 60,00
GOMIS OLLE,ANTONIO 002348-BBH 05/03/2009 OMC 68 48,00
GONZALEZ ABDELA,PEDRO JONATAN 009339-DGH 15/04/2009 OMC 68 48,00
GONZALEZ AGUILAR,JOSE T-000489-AP 26/03/2009 OMC 64 92,86
GONZALEZ AMADOR,JESUS PM-004442-BT 07/03/2009 OMC 68 48,00
GONZALEZ CANO,ENRIQUE B-001077-PK 14/03/2009 OMC 64 92,86
GONZALEZ GARCIA,ASCENSION 004204-BPD 28/03/2009 OMC 68 48,00
GONZALEZ GARCIA,MARIA NIEVES 001447-BBP 04/03/2009 OMC 64 92,86
GONZALEZ JANEIRO,CARLES JESUS 005650-FJP 03/03/2009 OMC 64 60,00
GONZALEZ JANEIRO,OSCAR VALENTIN O-004162-BT 04/03/2009 OMC 64 92,86
GONZALEZ LOPEZ,RAFAEL T-008366-Z 05/03/2009 OMC 68 30,00
GONZALEZ LOPEZ,RAFAEL T-008366-Z 06/03/2009 OMC 68 48,00
GRANADO RAMIREZ,ALEJANDRO MIGUEL L. T-007620-AS 31/03/2009 OMC 64 60,00
GRANADOS SALVADO,SILVIA T-005022-AK 16/04/2009 OMC 68 48,00
GRANDE ARIZA,FCO. JAVIER 005174-FNX 03/04/2009 OMC 64 60,00
GRAU CASAS,CELIA 008996-BDH 05/03/2009 OMC 68 30,00
GRAU GONZALEZ,GERARDO 000032-BCP 03/03/2009 OMC 64 60,00
GRIÑO CIURANA,MONTSERRAT 009536-CRM 07/03/2009 OMC 68 30,00
GUERRERO FERNANDEZ,FRANCISCO B-009818-WL 17/04/2009 OMC 68 48,00
GUEVARA SILVA,JUAN 006866-FBN 17/03/2009 OMC 68 48,00
GUEVARA SILVA,JUAN 006866-FBN 12/03/2009 OMC 68 48,00
GUEVARA SILVA,JUAN 006866-FBN 09/03/2009 OMC 68 48,00
GUEVARA SILVA,JUAN 006866-FBN 05/03/2009 OMC 68 48,00
GUEVARA SILVA,JUAN 006866-FBN 02/03/2009 OMC 68 48,00
GUEVARA SILVA,JUAN 006866-FBN 02/03/2009 OMC 68 48,00
GUEVARA SILVA,JUAN 006866-FBN 23/03/2009 OMC 68 48,00
GUEVARA SILVA,JUAN 006866-FBN 24/03/2009 OMC 68 48,00
GUILLEN COMINO,CRISTINA T-003602-AZ 02/03/2009 OMC 68 30,00
GUILLEN COMINO,CRISTINA T-003602-AZ 06/03/2009 OMC 68 48,00
GUILLEN COMINO,CRISTINA T-003602-AZ 03/03/2009 OMC 68 48,00
GUILLEN COMINO,CRISTINA T-003602-AZ 04/03/2009 OMC 68 48,00
GUILLEN COMINO,CRISTINA T-003602-AZ 03/03/2009 OMC 68 48,00
GUILLEN COMINO,CRISTINA T-003602-AZ 06/03/2009 OMC 68 48,00
GUILLEN COMINO,CRISTINA T-003602-AZ 05/03/2009 OMC 68 30,00
GUINOVART OLIVELLA,CARLES FRANCESC 002283-DMT 06/03/2009 OMC 68 48,00
GUIU PARIS,JOSE MARIA 009484-FNF 19/03/2009 OMC 68 48,00
GUO,JIANBIN T-008639-AW 10/03/2009 OMC 64 60,00

GUTIERREZ GIMENEZ,ANTONIO 009847-FGM 02/03/2009 OMC 68 48,00
GUTIERREZ MONTESINOS,LIDIA 004021-DVG 03/03/2009 OMC 68 48,00
GUZMAN RODRIGUEZ,FELIX MANUEL 009025-FPJ 02/03/2009 OMC 68 48,00
GUZMAN RODRIGUEZ,FELIX MANUEL 009025-FPJ 05/03/2009 OMC 68 30,00
HEREDIA BARRIGAS,FIDEL ALBERTO T-004938-BF 11/03/2009 OMC 64 92,86
HERNANDEZ DURAN,SONIA 001831-DWH 10/03/2009 OMC 68 48,00
HERNANDEZ DURAN,SONIA 001831-DWH 28/03/2009 OMC 68 48,00
HERNANDEZ GRAU,ANTONIO T-008980-AB 07/03/2009 OMC 68 30,00
HERNANDEZ MORATO,M CARMEN B-003342-VH 19/03/2009 OMC 68 30,00
HERRERA CASTAÑO,WILFER ALEXANDRE T-000607-BC 16/03/2009 OMC 68 48,00
HERRERA CASTAÑO,WILFER ALEXANDRE T-000607-BC 14/03/2009 OMC 68 48,00
HERRERA CASTAÑO,WILFER ALEXANDRE T-000607-BC 09/03/2009 OMC 68 48,00
HERVAS SORIANO,SEBASTIAN 002212-CJR 09/03/2009 OMC 68 48,00
HIDALGO SANCHEZ,EDURNE 006121-FVN 11/03/2009 OMC 68 30,00
HINCU,DANIEL B-001000-UC 01/04/2009 OMC 64 60,00
HOLTZ,ROMANO RENE B-000830-SY 25/03/2009 OMC 64 92,86
HOLTZ,ROMANO RENE B-000830-SY 30/03/2009 OMC 68 30,00
HOSTELERIAS ALAMEDA SL T-008901-AY 09/03/2009 OMC 64 60,00
HUERTAS LOPEZ,XAVIER 005071-DCG 17/03/2009 OMC 68 48,00
HUERTAS LOPEZ,XAVIER 005071-DCG 16/03/2009 OMC 68 30,00
HUERTAS LOPEZ,XAVIER 005071-DCG 20/03/2009 OMC 68 30,00
HUERTAS LOPEZ,XAVIER 005071-DCG 06/03/2009 OMC 68 48,00
HUERTAS LOPEZ,XAVIER 005071-DCG 02/03/2009 OMC 68 48,00
HUERTAS LOPEZ,XAVIER 005071-DCG 25/03/2009 OMC 68 48,00
HUERTAS LOPEZ,XAVIER 005071-DCG 24/03/2009 OMC 68 30,00
HUERTAS LOPEZ,XAVIER 005071-DCG 08/04/2009 OMC 68 48,00
HUERTAS LOPEZ,XAVIER 005071-DCG 02/04/2009 OMC 68 48,00
HURTADO TREJO,MANUELA 007303-BTB 20/03/2009 OMC 68 48,00
IBRAHMEN,HAMMADI T-002571-AX 14/03/2009 OMC 64 92,86
IGLESIAS PALERO,M. ANGELES 007602-FPZ 01/04/2009 OMC 64 92,86
IMMOBILIARIA LLEIXA, S.L. 002000-GDB 08/04/2009 OMC 68 48,00
INDART GARCIA,LUIS IGNACIO 009862-FXL 10/04/2009 OMC 64 92,86
ING TEC Y APLICACIONES INDT4 SL 005747-DWY 06/04/2009 OMC 68 48,00
INNOVACIONS RUSTIQUES SL 004567-DNX 03/04/2009 OMC 68 48,00
INSTALAC. Y MONTAJ. ELECT. STA. OROSIA SL 003411-CNH 07/03/2009 OMC 68 30,00
INTEK 3 CB T-007395-AT 18/04/2009 OMC 64 60,00
IONITA,ALEXANDRU 000807-DRY 09/03/2009 OMC 64 92,86
ISERN MAININI,BORIS 006017-CHR 05/03/2009 OMC 68 30,00
ISERN MAININI,BORIS 006017-CHR 31/03/2009 OMC 68 30,00
ISERN MAININI,BORIS 006017-CHR 31/03/2009 OMC 68 48,00
IZUEL FERNANDEZ,NORBERTO HERNAN 002356-DXW 10/03/2009 OMC 68 48,00
JEFFALI,MOHAMMED 006882-CXT 02/03/2009 OMC 68 48,00
JIMENEZ HERENAS,ROSARIO 005476-FFT 31/03/2009 OMC 64 60,00
JIMENEZ LASA,ANTONIO C-001872-BTN 10/03/2009 OMC 68 48,00
JIMENEZ NARVAEZ,IRENE 001732-GKW 27/03/2009 OMC 68 48,00
JIMENEZ NARVAEZ,IRENE 001732-GKW 02/04/2009 OMC 68 48,00
JUAN MIGUEL 2007 SL 004148-FYC 07/03/2009 OMC 64 92,86
JUAN MIGUEL 2007 SL 004148-FYC 06/03/2009 OMC 68 48,00
JUAN NUEVO,Mª ANTONIA T-000763-AP 02/03/2009 OMC 68 30,00
JUNCOSA RAULL,MONTSERRAT 003412-BPD 17/03/2009 OMC 68 30,00
JUNCOSA RAULL,MONTSERRAT 003412-BPD 19/03/2009 OMC 68 30,00
JUNCOSA RAULL,MONTSERRAT 003412-BPD 27/03/2009 OMC 68 30,00
JUNQUERA COLMEIRO,AVELINA JULIA 007499-FPT 07/03/2009 OMC 68 30,00
KASIMI,LEILA 006916-CRZ 18/03/2009 OMC 64 60,00
KAVGADJIYSKI NIKOLAY,RUBINOV L-001825-AC 04/03/2009 OMC 64 92,86
KHADRAOUI EL ABBOUBI,HOUSSINE 001734-DTH 03/03/2009 OMC 68 48,00
LAKHCHINE,ABDELOUAHID GI-000969-AW 07/04/2009 OMC 64 92,86
LASALA MARTINEZ,FCO JAVIER 006763-CNR 06/03/2009 OMC 68 48,00
LATORRE COSTA,ALEIX T-000479-AY 17/03/2009 OMC 68 48,00
LATORRE COSTA,ALEIX T-000479-AY 12/03/2009 OMC 68 48,00
LAZARO DURAN,JULIANA 001413-BBP 19/03/2009 OMC 68 48,00
LEON MIRANDA,MANUEL ALEJANDRO 005147-CXR 01/03/2009 OMC 64 92,86
LEVA,VALENTIN T-004421-AM 24/03/2009 OMC 64 92,86
LEVANTE RENTING, SA 000244-DWN 19/03/2009 OMC 68 30,00
LIDER MENSAJERIA Y TRANSPORTE 004577-FFT 23/03/2009 OMC 68 30,00
LLANA LOPEZ,SARA 008600-CRX 10/03/2009 OMC 68 48,00
LLAURADO MARGALEF,SANTIAGO T-009606-AX 26/01/2009 OMC 68 48,00
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LLAURADO SEGUES,SALVADOR 000150-CBF 20/03/2009 OMC 68 30,00
LOPEZ GARCIA,VICTOR MANUEL 006514-BMG 02/03/2009 OMC 68 30,00
LOPEZ GARCIA,VICTOR MANUEL 006514-BMG 02/03/2009 OMC 68 48,00
LOPEZ GASPAR,FRANCISCO 000956-BPP 04/03/2009 OMC 64 92,86
LOPEZ GONZALEZ,ALFONSO T-004047-AL 04/03/2009 OMC 64 60,00
LOPEZ JUSTICIA,ANTONIO RAMON T-002349-AX 03/03/2009 OMC 68 30,00
LOPEZ JUSTICIA,ANTONIO RAMON T-002349-AX 23/03/2009 OMC 68 48,00
LOPEZ ONCINS,CARLOS JAVIER 005405-BJT 04/03/2009 OMC 64 92,86
LOPEZ PARRA,RAMON 003184-BPD 10/03/2009 OMC 64 92,86
LOPEZ PORCEL,JOSE MARIA 005101-DFS 28/03/2009 OMC 68 48,00
LOPEZ SANCHEZ,ALBERTO 005822-DSK 08/04/2009 OMC 68 48,00
LOPEZ TERUEL,ANTONIA T-001279-BG 07/03/2009 OMC 64 92,86
LORT MUÑOZ,JOSE ANTONIO 008759-CPZ 07/03/2009 OMC 64 92,86
LUCEÑO BARROSO,ENCARNACION 007363-BWR 31/03/2009 OMC 68 30,00
LUCEÑO BARROSO,ENCARNACION 007363-BWR 16/04/2009 OMC 68 30,00
LUJAN,DIEGO MARCELO 005071-DJY 17/03/2009 OMC 68 30,00
LUJAN,DIEGO MARCELO 005071-DJY 18/03/2009 OMC 68 30,00
LUJAN,DIEGO MARCELO 005071-DJY 20/03/2009 OMC 68 30,00
LUJAN,DIEGO MARCELO 005071-DJY 12/03/2009 OMC 68 48,00
LUJAN,DIEGO MARCELO 005071-DJY 09/03/2009 OMC 68 30,00
LUJAN,DIEGO MARCELO 005071-DJY 06/03/2009 OMC 68 30,00
LUJAN,DIEGO MARCELO 005071-DJY 05/03/2009 OMC 68 48,00
LUJAN,DIEGO MARCELO 005071-DJY 27/03/2009 OMC 68 48,00
LUJAN,DIEGO MARCELO 005071-DJY 08/04/2009 OMC 68 48,00
LUJAN,DIEGO MARCELO 005071-DJY 03/04/2009 OMC 68 30,00
MADRE DE BALLESTE,RAQUEL T-009078-AU 19/03/2009 OMC 68 48,00
MAESSA TELECOMUNICACIONES SA 002519-GKV 01/03/2009 OMC 64 92,86
MAGATZEMS TROIA SL 003042-CRG 28/03/2009 OMC 68 48,00
MAGDALENO MARTINEZ,MARIA 008876-FKH 31/03/2009 OMC 64 60,00
MAHRAOUI,NASSER EDDINE B-004860-ON 08/04/2009 OMC 68 48,00
MAHRAOUI,NASSER EDDINE B-004860-ON 15/04/2009 OMC 68 48,00
MAHRAOUI,NASSER EDDINE B-004860-ON 16/04/2009 OMC 68 48,00
MAJAITI,ALI NA-003888-AS 12/03/2009 OMC 64 92,86
MALDONADO ALONSO,JONATAN 008198-GGT 03/03/2009 OMC 68 48,00
MALDONADO FORT,RICARD 005544-CVM 30/01/2009 OMC 68 48,00
MANZANEA FERNANDEZ,EUGENIA ROSA 001282-CMM 04/03/2009 OMC 68 48,00
MARIN ROMERO,FERNANDO M-001884-XG 06/03/2009 OMC 68 48,00
MARIN ROMERO,FERNANDO M-001884-XG 20/04/2009 OMC 68 48,00
MARINE DECLARA,JOSEP 004658-CNM 06/03/2009 OMC 68 48,00
MARISCAL PASCUAL,JUAN VICENTE 007140-CGB 22/05/2009 OMC 64 92,86
MARTI ARMENTEROS,LIDIA 000038-CCB 31/03/2009 OMC 64 92,86
MARTI BERGADA,FRANCISCO T-003346-BB 02/03/2009 OMC 68 30,00
MARTIN CABRERA,ANGELES T-003426-AX 20/04/2009 OMC 64 92,86
MARTINEZ CARRASCO,ANGEL T-009059-BD 04/03/2009 OMC 68 30,00
MARTINEZ GONZALEZ,OVIDIO 009772-CXJ 11/04/2009 OMC 68 48,00
MARTINEZ LOPEZ,MA DEL CARMEN 004526-DHG 05/03/2009 OMC 68 30,00
MARTINEZ MANJON,SALVADOR 003274-DLN 14/03/2009 OMC 64 92,86
MARTINEZ MOLINA,ISMAEL 008163-FJK 28/03/2009 OMC 68 30,00
MARTINEZ MONJE,SANTIAGO 007201-FJG 14/03/2009 OMC 68 48,00
MARTINEZ SERRANO,IÑAKI 002128-BPP 02/03/2009 OMC 68 48,00
MASDEU GONZALEZ,ARMANDO T-002032-AY 05/03/2009 OMC 68 30,00
MASIP RABASCALL,RAMON 006094-CXD 06/03/2009 OMC 68 48,00
MASSOT RIPOLL,MANUEL 003577-FVX 05/03/2009 OMC 68 48,00
MATA BAENA,JORDI 000098-DSZ 12/03/2009 OMC 68 30,00
MATA FERRATE,MONTSERRAT 001900-CJG 06/03/2009 OMC 68 30,00
MATA REGUEIRO,MONSERRAT T-003521-AT 26/03/2009 OMC 64 92,86
MATAMOROS CURTO,JOSE LUIS 006045-FCX 13/03/2009 OMC 68 48,00
MATEOS MARTOS,ALEJANDRO JOSE 008119-FDH 03/03/2009 OMC 68 48,00
MELGAREJO MURPHY,JULIO CESAR T-006943-AH 13/03/2009 OMC 68 30,00
MELGAREJO MURPHY,JULIO CESAR T-006943-AH 06/04/2009 OMC 68 30,00
MENDEZ CASAS,SEBASTIAN 007947-DNF 10/03/2009 OMC 64 92,86
MENGUAL BOLUDA,MANUELA 001075-BMH 07/03/2009 OMC 64 92,86
MENSAJEROS VALLS SL 008576-GDX 21/04/2009 OMC 64 92,86
MENSAJEROS VALLS SL 008576-GDX 17/04/2009 OMC 68 48,00
MERIDA PAREJO,MARIA DOLORES 006470-FBD 03/03/2009 OMC 68 48,00
MERIDA PAREJO,MARIA DOLORES 006470-FBD 03/03/2009 OMC 68 48,00
MERIDA PAREJO,MARIA DOLORES 006470-FBD 02/03/2009 OMC 68 30,00

MESSAOUDI,IBRAHIM B-006079-PZ 26/03/2009 OMC 64 60,00
METACERCAT SL 005109-BXZ 20/03/2009 OMC 68 48,00
MICHELI LUQUE,JAVIER B-000666-WN 06/04/2009 OMC 64 60,00
MIQUEL MONTANE I ASSOCIATS SCP 009989-FRV 03/03/2009 OMC 68 48,00
MITA CACERES,YENNY B-001468-OV 09/03/2009 OMC 64 92,86
MODOL VILAMAJOR,EDUARD T-006161-AY 02/03/2009 OMC 68 30,00
MODOL VILAMAJOR,EDUARD T-006161-AY 03/03/2009 OMC 68 30,00
MOHTARIM,HAMID 002287-FTH 10/03/2009 OMC 64 92,86
MOIS,VASILE B-008250-OD 20/03/2009 OMC 64 92,86
MOIS,VASILE B-008250-OD 18/04/2009 OMC 64 60,00
MOIS,VASILE B-008250-OD 16/04/2009 OMC 68 30,00
MOIS,VASILE B-008250-OD 19/04/2009 OMC 64 60,00
MOJOIU,FLORIAN GABRIEL T-005155-AP 18/04/2009 OMC 68 48,00
MOLERO HUGUET,ENCARNACION T-009538-AY 25/03/2009 OMC 64 60,00
MOLERO HUGUET,ENCARNACION T-009538-AY 16/04/2009 OMC 68 30,00
MOLINA BONILLA,JOSE M 001885-FMW 03/03/2009 OMC 68 48,00
MOLINA JIMENEZ,TRINIDAD 001559-BBH 10/04/2009 OMC 64 92,86
MOLINA MARTINEZ,ANTONIO 002528-FCZ 11/03/2009 OMC 64 60,00
MOLINA VELA,OSCAR 003040-BTR 21/03/2009 OMC 64 92,86
MOLPESCA SL M-008755-UX 11/03/2009 OMC 68 48,00
MOLPESCA SL M-008755-UX 11/03/2009 OMC 68 48,00
MOLPESCA SL M-008755-UX 10/03/2009 OMC 68 48,00
MOLPESCA SL M-008755-UX 09/03/2009 OMC 68 48,00
MOLPESCA SL M-008755-UX 09/03/2009 OMC 68 48,00
MOLPESCA SL M-008755-UX 25/03/2009 OMC 68 48,00
MOLPESCA SL M-008755-UX 26/03/2009 OMC 68 48,00
MOLPESCA SL M-008755-UX 26/03/2009 OMC 68 48,00
MOLPESCA SL M-008755-UX 26/03/2009 OMC 68 48,00
MONTAGUT ESTIVILL,M. ANTONIA 005041-FCB 27/03/2009 OMC 64 60,00
MONTANE MARCA,LETICIA 008771-FKD 05/03/2009 OMC 68 30,00
MONTANE MARCA,LETICIA 008771-FKD 04/03/2009 OMC 68 30,00
MONTAÑEZ SUBIRATS,FRANCISCO 006890-FMY 07/03/2009 OMC 64 92,86
MONTAÑEZ SUBIRATS,FRANCISCO 002396-GDB 07/03/2009 OMC 64 92,86
MONTERO GARCIA,RAUL 002258-DBX 20/03/2009 OMC 68 48,00
MONTES HERENCIA,MA DEL CARMEN 009063-FRK 23/03/2009 OMC 68 30,00
MONTES PEREZ,ANTONIO FELIX 001243-BRW 31/03/2009 OMC 68 48,00
MONTES RISALDE,MARCELINO T-003175-BF 06/03/2009 OMC 68 30,00
MONTIEL SALGUERO,ALBERTO 003014-DBP 07/03/2009 OMC 64 60,00
MONTUENGA ESTADELLA,MARIA 006548-BSL 07/04/2009 OMC 68 48,00
MORA HERVAS,ISABEL 000682-BCD 06/03/2009 OMC 68 30,00
MORENO CONTRERAS,JOSE T-002793-AP 11/03/2009 OMC 61 92,86
MORENO CORTES,JUAN MARIA 002747-FVY 14/03/2009 OMC 68 48,00
MOYANO GUERRERO,MIGUEL ANGEL T-004506-AK 20/03/2009 OMC 64 92,86
MOYSEYENKO,VITALIY 007691-CFF 09/03/2009 OMC 64 60,00
MPA I SERVEIS SL 005451-BPD 13/03/2009 OMC 68 48,00
MPA I SERVEIS SL 005451-BPD 03/03/2009 OMC 68 48,00
MPA I SERVEIS SL 005451-BPD 25/03/2009 OMC 68 48,00
MUÑOZ CRUZ,ANTONIO 008261-GKT 04/04/2009 OMC 64 92,86
MUÑOZ REYES,ANTONIO T-008931-BC 18/03/2009 OMC 68 48,00
MUÑOZ REYES,ANTONIO T-008931-BC 09/04/2009 OMC 68 48,00
MUÑOZ SAINZ,CONCEPCION 008885-FYL 02/03/2009 OMC 68 48,00
MUNTE BRULL,MA. MERCE 002715-GDR 03/03/2009 OMC 68 30,00
MUR CODINA,FRANCESCA 002038-CPD 01/03/2009 OMC 64 92,86
MURILLO CASTELLA,PEDRO 001869-BBH 11/03/2009 OMC 64 92,86
NAE,VASILE T-000524-AM 20/03/2009 OMC 64 92,86
NAJY,ABDELLAH 007027-DKX 09/03/2009 OMC 64 92,86
NATSVLICHVILI,NODARI 000200-DDJ 23/03/2009 OMC 64 92,86
NAVAS MATAS,TEOFILO 006177-CBB 28/03/2009 OMC 68 48,00
NAVAS MATAS,TEOFILO 006177-CBB 26/03/2009 OMC 68 48,00
NIETO RUIZ,MONICA T-002506-BB 07/03/2009 OMC 64 92,86
NIEVES DE LAS LINARES,CESAR EMILIO 005808-CZT 11/03/2009 OMC 64 60,00
NIKOLAEV BARBAROV,IURIE T-008309-AK 04/03/2009 OMC 64 92,86
NOBALVOS LERIDA,MARIA LUISA 001860-FTP 05/03/2009 OMC 68 48,00
NOGUEIRA ROSALES,EVA 006609-BMR 17/03/2009 OMC 68 48,00
NOGUES TORRENTS,FCO JAVIER 005061-BLR 02/03/2009 OMC 68 30,00
NOVELL MULET,ANDRES T-008924-AZ 19/01/2009 OMC 68 48,00
NOVELL MULET,ANDRES T-008924-AZ 09/02/2009 OMC 68 48,00
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NOVELL MULET,ANDRES T-008924-AZ 23/02/2009 OMC 68 48,00
NUÑEZ NUÑEZ,SALVADOR 007957-BBX 19/03/2009 OMC 68 30,00
NUÑEZ NUÑEZ,SALVADOR 007957-BBX 17/03/2009 OMC 68 48,00
NUÑEZ NUÑEZ,SALVADOR 007957-BBX 28/03/2009 OMC 68 30,00
NUÑEZ VALENCIANO,DESIREE 007472-CMP 03/03/2009 OMC 68 30,00
OCAÑA BUENO,MARTIN T-002595-AW 05/03/2009 OMC 68 30,00
OIKOS & LAR SL 006513-DYB 14/04/2009 OMC 64 60,00
OLIVE TOST,JOSE MARIA T-008589-AT 06/03/2009 OMC 64 92,86
OLIVEIRA DE,EURIPIDES JORGES T-000948-BD 05/03/2009 OMC 68 48,00
OLIVERA RUBIO,ISABEL 004907-CLJ 06/04/2009 OMC 68 30,00
OLLEROS RODRIGUEZ,MA DEL CARMEN 000986-CGW 07/03/2009 OMC 68 48,00
ONOFF INSTAL.LACIONS SL 009807-DSZ 18/04/2009 OMC 68 30,00
OPRIS,ANCA T-003056-AF 02/03/2009 OMC 64 92,86
OREJUDO SANCHEZ,RAQUEL T-001199-AZ 07/03/2009 OMC 68 30,00
OREJUDO SANCHEZ,RAQUEL T-001199-AZ 04/03/2009 OMC 68 48,00
ORTEGA RODRIGUEZ,ALBERTO 004722-BHF 04/03/2009 OMC 64 92,86
ORTEGA RODRIGUEZ,ALBERTO 004722-BHF 03/04/2009 OMC 68 48,00
ORTEGA RODRIGUEZ,ALBERTO 004722-BHF 14/04/2009 OMC 68 48,00
ORTIZ JURADO,MIGUEL 009326-CWW 07/03/2009 OMC 68 48,00
OTERO Y FANLO SL 009076-BKL 03/03/2009 OMC 68 30,00
OTERO Y FANLO SL 009076-BKL 07/03/2009 OMC 68 30,00
OTERO Y FANLO SL 009076-BKL 07/03/2009 OMC 68 48,00
OTERO Y FANLO SL 009076-BKL 05/03/2009 OMC 68 30,00
OUZAKAR,MHAMED T-001659-AG 20/04/2009 OMC 64 92,86
PALETAS DE REUS SL 005793-FGT 19/03/2009 OMC 68 48,00
PALETAS DE REUS SL 005793-FGT 02/03/2009 OMC 68 48,00
PALETAS DE REUS SL 005793-FGT 04/03/2009 OMC 68 30,00
PALETAS DE REUS SL 005793-FGT 03/04/2009 OMC 68 48,00
PALLARES MAÑEZ,MARIA ANGELES 007758-CWH 10/03/2009 OMC 68 48,00
PALLEJA CASANOVAS,PEDRO 007285-BTB 20/03/2009 OMC 68 48,00
PANISELLO TORTAJADA,MONTSERRAT T-004014-AJ 09/03/2009 OMC 64 92,86
PARDO ARIAS,CATERINA T-001605-AL 17/03/2009 OMC 68 48,00
PARDO ARIAS,CATERINA T-001605-AL 11/03/2009 OMC 68 48,00
PARDO ARIAS,CATERINA T-001605-AL 10/03/2009 OMC 68 48,00
PARDO ARIAS,CATERINA T-001605-AL 16/04/2009 OMC 68 48,00
PARDO ARIAS,CATERINA T-001605-AL 17/04/2009 OMC 68 48,00
PARDO AUGE,DAVID 007503-DJJ 13/01/2009 OMC 68 48,00
PARDO MEIJIDE,MONICA 001388-FRH 12/03/2009 OMC 68 48,00
PARDO MEIJIDE,MONICA 001388-FRH 04/03/2009 OMC 68 48,00
PARDO MEIJIDE,MONICA 001388-FRH 24/03/2009 OMC 68 48,00
PAREDES NAVARRO,CARMEN T-008847-AN 14/03/2009 OMC 64 92,86
PAREJA TULES,CRISTINA 005640-CBS 23/02/2009 OMC 68 30,00
PARRA ROSARIO,LUISA 000662-FCD 18/03/2009 OMC 68 48,00
PARRA VIUDEZ,JUAN 000141-BVW 30/03/2009 OMC 64 60,00
PASCUAL CASACUBIERTA,RUBEN 001905-FZH 09/03/2009 OMC 68 48,00
PASCUAL PARDOS,PEDRO T-007103-AX 07/03/2009 OMC 64 60,00
PATULEA,PAUL EUGEN 001111-FGB 20/03/2009 OMC 68 30,00
PEDROSA SANCHEZ,TANIA 008284-CRH 23/02/2009 OMC 68 48,00
PELAYO BARRANCO,SILVIA T-002472-AS 04/03/2009 OMC 68 30,00
PEPIO TOMAS,ROSA EVELIA 006322-BHZ 09/03/2009 OMC 64 60,00
PEREA GARCIA,ANTONIO 005581-FXD 28/03/2009 OMC 68 30,00
PEREZ CAZORLA,JUAN FRANCISCO 008899-FDM 09/04/2009 OMC 68 30,00
PEREZ DAZA,PEDRO ANTONIO 004948-FYB 24/03/2009 OMC 64 92,86
PEREZ GORDO,JOSEP T-005500-AY 04/03/2009 OMC 68 48,00
PEREZ LOPEZ,AURORA 004122-FNG 06/03/2009 OMC 68 48,00
PEREZ LORENZO,JOSE CARLOS 001945-DBS 12/03/2009 OMC 64 92,86
PEREZ MESA,MINERVA T-005043-AT 14/03/2009 OMC 64 92,86
PEREZ PELEGRIN,JOSE JOAQUIN 006569-BZD 13/03/2009 OMC 68 30,00
PEREZ SERRANO,M ANGELES 006111-DGG 02/03/2009 OMC 68 30,00
PEREZ SOLE,MARIA DEL MAR 001217-BCD 07/03/2009 OMC 68 48,00
PEREZ SOLE,MARIA DEL MAR 001217-BCD 07/03/2009 OMC 68 48,00
PERIS GOMA,MIREIA 001759-DDK 12/03/2009 OMC 64 92,86
PERPIÑA ARAGONES,EDUARD 006001-CLK 19/03/2009 OMC 68 48,00
PEYRI SEDO,PAU 002927-DPY 30/03/2009 OMC 64 92,86
PICK,MAREK 009589-FTY 08/03/2009 OMC 64 60,00
PICK,TERESA ANETA 009589-FTY 14/03/2009 OMC 68 30,00
PICK,TERESA ANETA 009589-FTY 11/03/2009 OMC 64 60,00

PICK,TERESA ANETA 009589-FTY 27/03/2009 OMC 68 30,00
PINAR RUIZ,SANTIAGO 006084-FDB 16/03/2009 OMC 64 92,86
PIÑERO HERNANDEZ,MONTSERRAT 004050-CLP 13/03/2009 OMC 68 30,00
PIÑERO HERNANDEZ,MONTSERRAT 004050-CLP 13/03/2009 OMC 68 48,00
PIÑERO HERNANDEZ,MONTSERRAT 004050-CLP 06/03/2009 OMC 68 30,00
PIÑERO HERNANDEZ,MONTSERRAT 004050-CLP 06/03/2009 OMC 68 48,00
PIÑERO HERNANDEZ,MONTSERRAT 004050-CLP 03/04/2009 OMC 68 30,00
PIÑERO HERNANDEZ,MONTSERRAT 004050-CLP 03/04/2009 OMC 68 48,00
PIÑOL ALDA,SARA ALICIA 004089-DJR 04/04/2009 OMC 64 60,00
PIÑOL SALTO,JOSEP 008609-FGP 10/03/2009 OMC 64 92,86
PIÑOL SALTO,JOSEP 008609-FGP 04/03/2009 OMC 68 48,00
PLEGUEZUELOS CEBA,RAUL B-007616-PB 03/03/2009 OMC 68 48,00
PLEGUEZUELOS CEBA,RAUL B-007616-PB 04/03/2009 OMC 68 48,00
POSSO CASTILLO,ALEXANDER 005088-DVY 22/03/2009 OMC 64 92,86
POZO REVERTER,FRANCISCO T-000596-AX 03/03/2009 OMC 68 48,00
POZO REVERTER,FRANCISCO T-000596-AX 05/03/2009 OMC 68 48,00
POZO REVERTER,FRANCISCO T-000596-AX 04/03/2009 OMC 68 48,00
POZO REVERTER,FRANCISCO T-000596-AX 05/03/2009 OMC 68 48,00
PROM. ESPIGMA 1995 S.L. 006493-DBX 15/04/2009 OMC 64 60,00
PUIG VILELLA,RUBEN T-004975-BB 09/04/2009 OMC 64 60,00
PUJOL MONNE,Mª TERESA 004469-DWK 08/04/2009 OMC 68 48,00
QUILES FERNANDEZ,MARIA JOSE 000431-CKB 02/04/2009 OMC 68 30,00
QUILES LATOUR,OSCAR IVAN 001439-BBP 10/03/2009 OMC 64 92,86
RABEI,MAYTHAM 007985-FVN 04/03/2009 OMC 68 48,00
RAGOLTA MAGRANE,TERESA 007276-FLC 14/03/2009 OMC 68 48,00
RAGOLTA MAGRANE,TERESA 007276-FLC 06/03/2009 OMC 68 30,00
RAMIS MONFORT,AMELIA 009740-DCT 04/03/2009 OMC 68 30,00
RAMOS GONZALEZ,HUGO NELSON 007943-DZT 02/03/2009 OMC 68 48,00
RBIB,YAHYA 009811-CGZ 28/03/2009 OMC 64 92,86
RECHE GABARRON,ENRIC 000682-DSZ 08/04/2009 OMC 68 30,00
RECHE GABARRON,ENRIC 000682-DSZ 01/04/2009 OMC 68 30,00
REUS MODA SL T-009750-AW 02/03/2009 OMC 64 60,00
REUS SPATIR NOVENTA YCINCO SL 001698-CNL 02/04/2009 OMC 64 60,00
RIBA REIG,AIDA 003897-DTD 13/03/2009 OMC 68 30,00
RIBA REIG,AIDA 003897-DTD 10/03/2009 OMC 68 48,00
RIBOT RODRIGUEZ,FRANCISCO T-000624-BD 14/03/2009 OMC 68 48,00
RIBOT RODRIGUEZ,FRANCISCO T-000624-BD 05/03/2009 OMC 68 48,00
RIBOT RODRIGUEZ,FRANCISCO T-000624-BD 07/03/2009 OMC 68 30,00
RIBOT RODRIGUEZ,FRANCISCO T-000624-BD 04/03/2009 OMC 68 30,00
RIBOT RODRIGUEZ,FRANCISCO T-000624-BD 25/03/2009 OMC 68 48,00
RIBOT RODRIGUEZ,FRANCISCO T-000624-BD 23/03/2009 OMC 68 30,00
RIBOT RODRIGUEZ,FRANCISCO T-000624-BD 27/03/2009 OMC 68 48,00
RIBOT RODRIGUEZ,FRANCISCO T-000624-BD 28/03/2009 OMC 68 30,00
RICARDO RAPOSO,PEDRO B-003709-TH 16/03/2009 OMC 64 92,86
RICART COT,MONTSERRAT 005571-DVR 14/03/2009 OMC 64 92,86
ROBERT MARTORELL,MARC T-004099-AK 07/04/2009 OMC 64 92,86
ROBERTO ALZAMORA,JOAN RAMON 007550-GBL 09/03/2009 OMC 68 48,00
ROBERTO ALZAMORA,JOAN RAMON 007550-GBL 02/03/2009 OMC 68 30,00
ROBLES RUIZ,ELENA 004674-DFY 07/03/2009 OMC 68 48,00
ROCHA MARTINEZ,JAVIER 001806-DLZ 03/04/2009 OMC 68 48,00
ROCHA MARTINEZ,JAVIER 001806-DLZ 04/04/2009 OMC 68 48,00
RODAMENTS COSTA SL 007208-GBJ 04/03/2009 OMC 68 48,00
RODRIGUEZ PAMIES I ASSOCIATS SL 004615-BLR 09/03/2009 OMC 68 30,00
RODRIGUEZ ACOSTA,MIGUEL ANGEL T-004753-AU 13/03/2009 OMC 68 48,00
RODRIGUEZ ACOSTA,MIGUEL ANGEL T-004753-AU 24/03/2009 OMC 68 48,00
RODRIGUEZ CAPELLADES,JOSE ANTONIO B-001942-NT 09/03/2009 OMC 64 60,00
RODRIGUEZ CRUZ,MARTIN 007357-FJN 18/03/2009 OMC 68 48,00
RODRIGUEZ CRUZ,MARTIN 007357-FJN 14/04/2009 OMC 64 60,00
RODRIGUEZ CRUZ,MARTIN 007357-FJN 14/04/2009 OMC 68 30,00
RODRIGUEZ MARSAL,MONTSERRAT 001748-GLB 11/03/2009 OMC 64 60,00
ROIG URRUTIA,ENCARNACION B-002881-WV 24/03/2009 OMC 68 48,00
ROIG VELA,JAUME T-008026-AP 02/03/2009 OMC 68 30,00
ROLDAN CUENCA,ESTER 007243-DTF 02/03/2009 OMC 68 30,00
ROLDAN CUENCA,ESTER 007243-DTF 03/03/2009 OMC 68 30,00
ROLDAN LOPEZ,MARIA CARMEN T-006109-AU 19/03/2009 OMC 68 48,00
ROLDAN LOPEZ,MARIA CARMEN T-006109-AU 20/03/2009 OMC 68 30,00
ROLDAN LOPEZ,MARIA CARMEN T-006109-AU 10/03/2009 OMC 68 48,00
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ROLDAN LOPEZ,MARIA CARMEN T-006109-AU 06/03/2009 OMC 68 30,00
ROMAN AREVALO,FATIMA 006690-FKL 06/03/2009 OMC 68 48,00
ROMERO AGUILA,M LUZ B-008961-JK 07/03/2009 OMC 64 92,86
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 17/03/2009 OMC 68 48,00
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 19/03/2009 OMC 68 48,00
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 18/03/2009 OMC 68 48,00
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 19/03/2009 OMC 68 48,00
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 19/03/2009 OMC 68 48,00
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 16/03/2009 OMC 68 48,00
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 09/03/2009 OMC 68 48,00
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 10/03/2009 OMC 68 48,00
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 12/03/2009 OMC 68 48,00
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 12/03/2009 OMC 68 30,00
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 10/03/2009 OMC 68 48,00
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 03/03/2009 OMC 68 48,00
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 03/03/2009 OMC 68 48,00
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 05/03/2009 OMC 68 48,00
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 05/03/2009 OMC 68 48,00
ROMERO GONZALEZ,CARLOS JOSE 005490-BHC 03/04/2009 OMC 68 48,00
ROMERO JIMENEZ,JOSE 006421-DKW 06/03/2009 OMC 68 30,00
ROVIRA PARRA,JORDI 007800-FRB 06/03/2009 OMC 68 30,00
ROVIRA PARRA,JORDI 007800-FRB 04/03/2009 OMC 68 48,00
RUBIO ALONSO,ANA T-001554-BF 30/03/2009 OMC 68 48,00
RUBIO ALONSO,ANA T-001554-BF 15/04/2009 OMC 68 48,00
RUFO LAMILLA,ENRIQUE B-006002-NN 16/03/2009 OMC 68 30,00
RUIZ BELLES,ELENA 002726-FXX 06/03/2009 OMC 68 30,00
RUIZ GOMEZ,JOSE TOMAS T-006674-X 12/04/2009 OMC 64 60,00
RUIZ GOMEZ,JOSE TOMAS T-003962-AD 14/04/2009 OMC 68 48,00
RUIZ HICKS-MUDD,CAROLINA 009776-BZN 16/01/2009 OMC 68 30,00
RUIZ PARRA,JUANA 004161-BHF 07/03/2009 OMC 64 92,86
RUIZ RUZ,MANUEL B-004278-VU 24/03/2009 OMC 68 30,00
RUIZ VECIANA,ROLDAN-ERNESTO T-004346-AU 05/03/2009 OMC 68 48,00
RUIZ VECIANA,ROLDAN-ERNESTO T-004346-AU 04/03/2009 OMC 68 48,00
RUIZ YEPES,CRISTIAN 000088-CMW 05/03/2009 OMC 68 30,00
RULL LATORRE,MIGUEL T-009080-BD 28/03/2009 OMC 68 30,00
RUSNEAC VASILE,PETRU 002915-DDG 06/03/2009 OMC 68 48,00
RUSNEAC VASILE,PETRU 002915-DDG 05/03/2009 OMC 68 48,00
RUSNEAC,GHEORGHE T-007490-AH 30/03/2009 OMC 68 30,00
RUSNEAC,GHEORGHE T-007490-AH 27/03/2009 OMC 68 48,00
SABATE VALLVERDU,ANNA 009049-DRY 15/04/2009 OMC 68 48,00
SABATER GOLERONS,ALBERTO T-002078-Z 09/03/2009 OMC 64 60,00
SAHLI,MOHAMMED T-001966-AJ 07/03/2009 OMC 64 92,86
SAHRAOUI,ABDELHAMID T-003154-BB 14/03/2009 OMC 64 92,86
SALAZAR HERNANDEZ,MARYORI T-009702-AT 18/03/2009 OMC 68 30,00
SALAZAR HERNANDEZ,MARYORI T-009702-AT 04/03/2009 OMC 68 48,00
SALGUERO HIDALGO,ANTONIO 001114-BFV 10/03/2009 OMC 68 48,00
SALGUERO HIDALGO,ANTONIO 001114-BFV 05/03/2009 OMC 68 48,00
SALMEAN MEDINA,MARTA 002650-BZS 05/03/2009 OMC 68 48,00
SALVADO, DECOR. AMB GUIX I ESCAIOLES SL T-007740-AJ 14/03/2009 OMC 64 92,86
SAMPEDRO SORROCHE,VANESA 003127-DYG 07/03/2009 OMC 64 92,86
SAMPEDRO SORROCHE,VANESA 003127-DYG 15/04/2009 OMC 64 92,86
SAMPEDRO SORROCHE,VANESA 003127-DYG 22/04/2009 OMC 64 60,00
SANCHEZ ESTEBAN,FABIOLA 000597-DCK 06/03/2009 OMC 68 30,00
SANCHEZ FERNANDEZ,VICTORIANO 003274-DCC 04/03/2009 OMC 64 92,86
SANCHEZ MARTIN,EVA 005813-GJJ 02/03/2009 OMC 68 48,00
SANCHEZ MUNUERA,AURORA T-001101-BB 18/03/2009 OMC 68 48,00
SANCHEZ MUNUERA,AURORA T-001101-BB 31/03/2009 OMC 68 30,00
SANCHEZ MUNUERA,AURORA T-001101-BB 02/04/2009 OMC 68 30,00
SANCHEZ MUNUERA,AURORA T-001101-BB 01/04/2009 OMC 68 48,00
SANCHEZ PEREZ,ADELA B-001185-VM 13/03/2009 OMC 64 60,00
SANCHEZ ROZA,CRISTINA T-004554-AV 14/03/2009 OMC 61 60,00
SANCHO CONCHA,MANUEL 004943-DHY 19/03/2009 OMC 68 30,00
SANCHO ZALDIERNA,MARIA 003250-DTL 16/03/2009 OMC 68 30,00
SANCHO ZALDIERNA,MARIA 003250-DTL 14/03/2009 OMC 68 30,00
SANCHO ZALDIERNA,MARIA 003250-DTL 02/03/2009 OMC 68 30,00
SANCHO ZALDIERNA,MARIA 003250-DTL 10/03/2009 OMC 68 48,00
SANCHO ZALDIERNA,MARIA 003250-DTL 26/03/2009 OMC 68 48,00

SANCHO ZALDIERNA,MARIA 003250-DTL 15/04/2009 OMC 68 30,00
SANCHO ZALDIERNA,MARIA 003250-DTL 15/04/2009 OMC 68 48,00
SANTIAGO MARTINEZ,JUAN B-002799-UB 02/03/2009 OMC 68 48,00
SANTIAGO MARTINEZ,JUAN B-002799-UB 03/03/2009 OMC 68 48,00
SANTIAGO PEÑA,JUAN 007294-BYJ 01/03/2009 OMC 64 92,86
SANTIAGO SANTIAGO,RAMON MANUEL T-009215-AG 06/03/2009 OMC 68 48,00
SANTIAGO SANTIAGO,RAMON MANUEL T-009215-AG 06/03/2009 OMC 68 48,00
SANTILLANA CAMPAYO,ANTONIO 006492-BTG 04/03/2009 OMC 68 30,00
SANTORO DIAZ,CESAR 001984-DNV 11/04/2009 OMC 68 30,00
SANTOS GARRIDO,JOSE MANUEL B-000075-NY 07/03/2009 OMC 64 92,86
SANZ SIERRA,MANUEL T-000326-BG 05/03/2009 OMC 68 48,00
SAYEH,GHAILAN T-002427-AT 09/03/2009 OMC 64 92,86
SAYEH,GHAILAN T-002427-AT 03/04/2009 OMC 68 30,00
SC MULTIGESTIO IMMOBILIARIA SL 005680-CBT 02/04/2009 OMC 68 48,00
SC MULTIGESTIO IMMOBILIARIA SL 005680-CBT 14/04/2009 OMC 68 48,00
SECK,NDEYE ASTOU T-008692-AV 19/03/2009 OMC 68 30,00
SEDO PINOS,JASMINA 001463-FLH 03/03/2009 OMC 68 48,00
SEGURA CARRERO,MIQUEL 005766-CLC 04/03/2009 OMC 68 30,00
SEGURA HERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 009053-FPT 28/03/2009 OMC 68 30,00
SERRA TORRECILLA,JOSEP 008981-FCV 04/02/2009 OMC 68 30,00
SERRANO CAZORLA,ROBERTO JOSE 003924-BJS 05/02/2009 OMC 64 92,86
SERRANO CAZORLA,ROBERTO JOSE 009111-BGX 02/03/2009 OMC 68 48,00
SERRANO CAZORLA,ROBERTO JOSE 009111-BGX 05/03/2009 OMC 68 48,00
SERRANO CAZORLA,ROBERTO JOSE 009111-BGX 07/03/2009 OMC 68 48,00
SERRANO GALIA,EDUARDO JAVIER 001044-DYR 15/04/2009 OMC 64 60,00
SERRANO MARTOS,ROSA MARI 005256-BJZ 17/03/2009 OMC 68 30,00
SERRANO PAJARES,JORDI 001865-DSN 12/03/2009 OMC 64 92,86
SERRANO PLAZA,ANTONIA T-006467-AK 14/03/2009 OMC 68 48,00
SERRANO PLAZA,ANTONIA T-006467-AK 14/03/2009 OMC 68 48,00
SERRANO PLAZA,ANTONIA T-006467-AK 10/03/2009 OMC 68 48,00
SERRANO PLAZA,ANTONIA T-006467-AK 09/03/2009 OMC 68 48,00
SERVEIS SIRCUM-UNO SL 000632-BTN 05/03/2009 OMC 68 30,00
SHIRI,JALAL 004522-FZT 07/03/2009 OMC 64 92,86
SILLERO CARRASCO,MANUEL 004033-BCS 06/03/2009 OMC 64 92,86
SILVA MUÑOZ,ISMAEL CS-002484-AF 02/03/2009 OMC 64 92,86
SINGH,BIKRAMJIT 004012-CHG 04/03/2009 OMC 64 92,86
SINGLA COMPANY,DANIEL 002282-DMS 16/03/2009 OMC 68 48,00
SINGLA COMPANY,DANIEL 005711-DCL 30/03/2009 OMC 64 92,86
SIRVENT GONZALEZ,FRANCISCA 009073-FXR 12/03/2009 OMC 64 92,86
SOLA ALBERICH,M CONCEPCION 003858-BVG 04/03/2009 OMC 68 48,00
SOLANES ELIAS,ALBERT T-006279-AW 11/03/2009 OMC 68 30,00
SOLANES ELIAS,ALBERT T-006279-AW 09/03/2009 OMC 68 30,00
SPEED SERVICE HAROCORT SL 002514-FSJ 02/03/2009 OMC 68 30,00
SUAREZ ANGULLO,M. TERESA 005251-BWR 26/03/2009 OMC 68 48,00
SUAREZ CAÑARDO,ROSA 009284-CCM 06/03/2009 OMC 68 48,00
SUAREZ CAÑARDO,ROSA 009284-CCM 06/03/2009 OMC 68 48,00
SZABO,HAJNAL ENIKO T-008710-AB 02/03/2009 OMC 68 48,00
SZABO,HAJNAL ENIKO T-008710-AB 03/03/2009 OMC 64 60,00
SZABO,HAJNAL ENIKO T-008710-AB 02/03/2009 OMC 68 48,00
TABITI,ABDELKRIM T-005675-AV 09/03/2009 OMC 64 92,86
TANITIA S.L. 007745-FLT 13/03/2009 OMC 64 92,86
TARRACO TEMPORALIA SA ETT 000337-CMW 06/03/2009 OMC 68 48,00
TARRAGO ANGUERA,LUIS 005189-GCM 14/04/2009 OMC 68 48,00
TARRAGO REMACHA,ISMAEL 006274-CBH 11/03/2009 OMC 68 48,00
TARRAGO REMACHA,ISMAEL 006274-CBH 02/03/2009 OMC 68 48,00
TARRAGO REMACHA,ISMAEL 006274-CBH 24/03/2009 OMC 68 48,00
TEA VERA,ANDRES MICHEL 001397-BBP 03/03/2009 OMC 68 48,00
TEJERO CUENCA,ANA MARIA 007348-CZV 15/04/2009 OMC 64 60,00
TELLAECHE HERRANZ,MARIA 009334-FJJ 07/03/2009 OMC 68 48,00
TELLO ZURANO,DIEGO 000496-BKX 11/04/2009 OMC 68 48,00
TIMOFEJEV,SERGEJ 002157-CKB 11/03/2009 OMC 64 92,86
TORREBLANCA SOTO,ANGELES T-001043-BD 12/03/2009 OMC 64 92,86
TORREBLANCA SOTO,PEDRO 004420-CPJ 20/03/2009 OMC 68 48,00
TORREBLANCA SOTO,PEDRO 004420-CPJ 14/03/2009 OMC 68 48,00
TORRES FIGUERAS,MONICA 000931-CDZ 13/03/2009 OMC 68 30,00
TORRES GUILLEN,ELSA 005468-FRP 24/02/2009 OMC 68 30,00
TORRES GUILLEN,ELSA 002618-DLX 08/04/2009 OMC 68 48,00
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TORRES GUILLEN,ELSA 002618-DLX 14/04/2009 OMC 68 48,00
TORRES GUILLEN,ELSA 002618-DLX 14/04/2009 OMC 68 48,00
TORRES GUILLEN,ELSA 002618-DLX 15/04/2009 OMC 68 48,00
TORRES GUILLEN,ELSA 002618-DLX 15/04/2009 OMC 68 48,00
TORRES MARTINEZ,JAVIER 003743-CZB 10/03/2009 OMC 64 92,86
TORRES PARDO,JOSEP 006263-CBY 09/03/2009 OMC 64 60,00
TORRES PARDO,JOSEP 006263-CBY 13/03/2009 OMC 68 48,00
TORRES PEREZ,JOSE 008427-BVB 05/03/2009 OMC 68 48,00
TORRES SANCHEZ,BALDOMERO 003377-DBR 04/03/2009 OMC 68 48,00
TRANSPORTS I LOGISTICA TUGMABA SL SLU 005002-BWS 21/03/2009 OMC 68 30,00
TRANSPORTS NOGUES SUBIRATS SL 007171-CPC 12/03/2009 OMC 64 60,00
TRIANO LINARES,LUISA DEL CARMEN T-009014-BD 02/03/2009 OMC 68 30,00
TRIANO LINARES,LUISA DEL CARMEN T-009014-BD 10/03/2009 OMC 64 92,86
TRIANO LINARES,LUISA DEL CARMEN T-009014-BD 06/03/2009 OMC 68 30,00
TRIANO LINARES,LUISA DEL CARMEN T-009014-BD 02/03/2009 OMC 68 48,00
TRIANO LINARES,LUISA DEL CARMEN T-009014-BD 07/03/2009 OMC 68 48,00
TRIGUERO FERNANDEZ,MARIA CARMEN 006477-CMG 17/03/2009 OMC 64 92,86
TROYA CALA,NAZARET 002189-CZK 03/03/2009 OMC 64 60,00
UBAL PEREZ,PEDRO B-003438-NV 11/03/2009 OMC 64 60,00
UDRICIUC,MIHAI GHEORGHE 006036-CPR 31/03/2009 OMC 68 48,00
URGELLES HOMDEDEU,NATALIA T-007516-AS 18/03/2009 OMC 68 48,00
URRUTIA GUILLEN,JOSEP 000713-BPP 03/03/2009 OMC 68 30,00
UZQUIANO FORERO,CESAR 002231-BFN 13/03/2009 OMC 64 92,86
VALDEPEÑAS CANO,MANUEL T-004977-AH 11/03/2009 OMC 64 92,86
VALDES GARCIA,DOMINGO AGUSTIN 003124-DCY 14/01/2009 OMC 68 30,00
VALDES GARCIA,DOMINGO AGUSTIN 003124-DCY 06/03/2009 OMC 68 30,00
VALIENTE MIRAS,JORDI T-006057-AV 01/03/2009 OMC 64 92,86
VALLEJO AZNAR,JAVIER 006091-CZS 25/02/2009 OMC 68 30,00
VALLES AVILA,EDUARDO 003744-DVS 03/03/2009 OMC 68 30,00
VALLS VALKANA,ELENA 009157-BDH 02/03/2009 OMC 68 48,00
VALLS VALKANA,ELENA 009157-BDH 07/03/2009 OMC 68 48,00
VAQUE JULI,ANTONIA DE PADUA 005405-CWN 13/03/2009 OMC 64 92,86
VAZQUEZ RAMOS,MARIA DEL PILAR T-008504-AM 10/03/2009 OMC 68 48,00
VAZQUEZ SOLIS,JESUS T-007799-AD 02/03/2009 OMC 68 48,00
VAZQUEZ SOLIS,JESUS T-007799-AD 07/03/2009 OMC 68 48,00
VAZQUEZ SOLIS,JESUS T-007799-AD 02/03/2009 OMC 68 48,00
VELAZQUEZ MOLINA,M PILAR 004792-CLJ 10/03/2009 OMC 68 30,00
VENDRELL MAÑOS,ANNA M T-001611-AU 05/03/2009 OMC 68 30,00
VIDAL RODRIGUEZ,JOSEFA 000872-FYZ 10/03/2009 OMC 68 48,00
VIDAL ROIGE,CARLOS B-003203-WD 07/03/2009 OMC 68 48,00
VIDIELLA ROMERO,MILAGROS 001597-CXW 04/03/2009 OMC 68 48,00
VIERA MACHADO,JOEL 004297-FNY 03/03/2009 OMC 68 48,00
VILA BARBE,EDUARD 000853-CCF 03/03/2009 OMC 68 48,00
VILLADA CHACON,M IMMACULADA 003208-DNM 02/03/2009 OMC 68 30,00
VILLAGRAN MARTINEZ,JUAN 004275-BZB 07/03/2009 OMC 64 92,86
VILLUENDAS LAGUNAS,RAUL T-003592-AX 09/03/2009 OMC 68 48,00
VILLUENDAS LAGUNAS,RAUL T-003592-AX 03/03/2009 OMC 68 48,00
YEBOAH,KWAKU B-000996-WS 02/03/2009 OMC 64 60,00
YUI HUAYANCA FERRANDO,RAMON 008128-BNW 05/03/2009 OMC 68 48,00

2009/13390 – AJUNTAMENT DE REUS

Recursos Humans

Edicte

Vist el que disposa l'art. 82 i concordants del Decret 214/90,
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals es publica, per al general coneixement el nome-
nament d'un funcionari de carrera d'aquest Ajuntament: 

Plaça Grup Subgrup Nom Data nomenament
Tècnic Superior 
d'Administració Especial A A1 Linus Ollé Pocurull 01/10/2009

Reus, 1 d’octubre de 2009. --- EL SECRETARI GENERAL, Jaume
Renyer i Alimbau.

2009/13340 – AJUNTAMENT DE ROQUETES

Edicte

Per Decret de l'Alcaldia núm. 64/09 de data 11/03/2009,
es va incoar expedient núm. 5 per donar de baixa per inscripció
indeguda a les persones que figuren empadronades en el padró
d'habitants municipal sense tenir la residència efectiva al municipi
(art. 54 del Reglament de població), o bé han canviat de domicili.
Aquest Ajuntament va intentar notificar, a cadascuna de les
persones afectades, que després se citen, les corresponents
propostes de baixa del padró d'habitants. Com que aquestes noti-
ficacions no es van poder realitzar en no trobar-se les persones inte-
ressades als seus domicilis, mitjançant aquest edicte se'ls comunica
que disposen d'un termini de 15 dies per manifestar si estan
d'acord, o no, amb l'esmentada baixa del padró d'habitants
d'aquest municipi. En cas que no hi estiguin d'acord, poden
presentar les al·legacions, documents i justificacions que considerin
adients per acreditar la residència en aquest municipi.

En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció padronal
assenyalada, cal que sol·licitin l'alta en el padró d'habitants del
municipi en què resideixen. Aquest tràmit poden realitzar-lo bé a
l'Ajuntament d'alta o bé a l'Ajuntament de Roquetes.

Les persones interessades són les següents:
Asma Sabbah C/ Major, 109-1r. 43520 Roquetes
Ouajghy Ahmed C/ Major, 109-1r. 43520 Roquetes
Chkouch Brahim C/ Sant Ramon, 34 43520 Roquetes
Nasry Mohamed C/ Sant Ramon, 34 43520 Roquetes
Soufane Mohamed C/ Sant Ramon, 34 43520 Roquetes
Bensalah Abdelkader C/ Santa Candia, 6-2n. 43520 Roquetes
Bensalah El Bekay C/ Santa Candia, 6-2n. 43520 Roquetes

Roquetes, 1 d'octubre de 2009. --- L'alcalde, Francesc A. Gas i
Ferré.

2009/12752 – AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS

Edicte

Per acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Sant Jaume
dels Domenys, celebrada en data 14 de setembre de 2009, s'ad-
judicà definitivament el contracte de gestió del servei públic d'aigua
i sanejament mitjançant la modalitat de concessió, el que es publica
als efectes de l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Número d'expedient: 104/2009
d) Direcció d'internet del perfil de contractant: 

https://pdc.diputaciodetarragona.cat/stjdomenys/pdc/

2.Objecte del contracte: 
a) Tipus de contracte: adjudicació mitjançant concessió de la

gestió del servei de l'aigua i sanejament del municipi de
Sant Jaume dels Domenys.

b) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: BOP, DOGC i
perfil del contractant

c) Data de publicació de l'anunci de licitació: 17/06/2009
i 19/06/2009

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
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4.Adjudicació definitiva:
a) Data: 14/9/2009
b) Contractista: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
c) Import o cànon d'adjudicació: 400.000 euros

Sant Jaume dels Domenys, 16 de setembre de 2009. --- L'alcalde,
Martí Ventura Calaf.

2009/12753 – AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS

Edicte

Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de setembre
de 2009, es va aprovar l'adjudicació provisional del contracte
d'obres per a la millora i ampliació de l'enllumenat públic de Lletger
inclós reposició de voreres i paviments, fet que es publica als efectes
de l'article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme. Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
b) Dependència que tramita l'expedient. Secretaria
c) Número d'expedient.173/2009

Adreça d'internet del perfil de contractant.
https://pdc.diputaciodetarragona.cat/stjdomenys/pdc

2.Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte d'obres
b) Descripció: execució de les obres de millora i ampliació de

l'enllumenat públic de Lletger inclós reposició de voreres i
paviments.

c) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació. BOP i DOGC
d) Data de publicació de l'anunci de licitació: 5/8/2009 i

10/8/2009

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat sense publicitat

4.Adjudicació provisional.
a) Data: 14/09/2009
b) Contractista: INSTAL·LACIONS DAIMAT, SL
c) Import d'adjudicació: import net 156.350,52 euros IVA

(16%) 25.016,08 euros. Import total 181.366,80 euros.

Sant Jaume dels Domenys, 17 de setembre de 2009. --- L'alcalde,
Martí Ventura Calaf.

2009/13396 – AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS

Edicte

Per Decret d'Alcaldia núm. 160 de 4 de setembre de 2009, es
va incoar expedient de baixa per inscripció indeguda a les persones
que figuren empadronades en el padró d'habitants municipal sense
tenir la residència efectiva al municipi (art. 54 del Reglament de
població) i/o sense haver renovat la seva inscripció padronal
(Resolució de 28 d'abril de 2005 de la presidència de l'Institut
Nacional d'Estadística i del director general de Cooperació Territorial
i Local).

Aquest Ajuntament va intentar notificar, a cadascuna de les
persones afectades, que després se citen, les corresponents propostes
de baixa del padró d'habitants. Com que aquestes notificacions no
es van poder realitzar en no trobar-se les persones interessades als
seus domicilis, mitjançant aquest edicte se'ls comunica que disposen
d'un termini de 10 dies per a manifestar si estan d'acord, o no, amb

l'esmentada baixa del padró d'habitants d'aquest municipi. En cas
que no hi estiguin d'acord, poden presentar les al·legacions, docu-
ments i justificants que considerin adients per acreditar la residència
en aquest municipi.

En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció padronal
assenyalada, cal que sol·licitin l'alta en el padró d'habitants del
municipi en què resideixen. Aquest tràmit poden realitzar-lo a
l'Ajuntament d'alta. 

Les persones interessades són les següents:
Nom
MIMOUN EL HAJJI
ANGELA DARETH MOLINA CARCAMO
ACHRAF AKHRIF
RICHARD YAW SAVAGE
YOUSSEF BENALI
CALI CRISTA
IOAN DADU
MIHAELA IOANA DADU

Sant Jaume dels Domenys, 5 d'octubre de 2009. --- L'alcalde,
Martí Ventura Calaf.

2009/13352 – AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

Anunci

En data 1 d'octubre de 2009 el Ple de l'Ajuntament va aprovar
provisionalment l'expedient de suplement de crèdit núm. 4/2009,
finançat mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals
i baixes de crèdit d'altres partides, del pressupost vigent de la corpo-
ració, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en
el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant
els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior. 

La Sénia, 2 d'octubre de 2009. --- L'alcalde, Víctor Pla Cervera.

2009/12798 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Edicte

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada en
data 14 de setembre del 2009, es va aprovar inicialment el projecte
per ampliació de dos naus i perfeccionament de planta fructícola al
polígon 43, parcel·la 31, partida de Vinallop presentada per
Montfruits Frutex S.L. De conformitat amb l'article 48 del D.L. 1/2005
de 26 de juliol pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme,
se sotmet l'esmentat projecte amb tota la documentació específica, al
tràmit d'informació pública pel termini d'un mes comptador des de la
darrera data de publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i/o a un dels diaris de premsa periòdica de
major difusió en l'àmbit municipal.

Tortosa, 21 de setembre de 2009. --- L'alcalde, P.D. (Decret
998/2007), la tinent d'alcalde d'Urbanisme i Obres Públiques,
Meritxell Roigé i Pedrola.

2009/13324 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Edicte

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de Tortosa en sessió ordinària celebrada en data 28 de setembre de
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2009, el projecte d'urbanització del Pla parcial Temple Sud, se sotmet
l'esmentat projecte amb tota la documentació integrant al tràmit d'in-
formació pública pel termini d'un mes a comptar des de l'endemà hàbil
de la data de publicació del corresponent anunci al BOP i/o diari de
major difusió de la província, perquè es puguin presentar les al·lega-
cions o reclamacions que es considerin pertinents.

Per la seva consulta l'expedient es troba exposat al departament
d'urbanisme, tercera planta de l'edifici consistorial, plaça d'Espanya
núm. 1.

Tortosa (Terres de l'Ebre), 2 d'octubre de 2009. --- L'alcalde, P.D.
(Decret 998/2007), la tinent d'alcalde d'Urbanisme i Obres
Públiques, Meritxell Roigé i Pedrola.

2009/13404 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anunci de l'Ajuntament de Tortosa, 
sobre nomenament de personal funcionari interí

D'acord amb el que disposa l'article 10.1 a) de la Llei 7/2007,
de 12 d'abril de l'estatut bàsic de l'empleat públic, s'ha dictat reso-
lució d'Alcaldia de data 24 de setembre de 2009, per la qual es
nomena funcionària interina, per ocupar una plaça de la escala d'ad-
ministració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar adminis-
tratiu/va, grup C2, vacant a la plantilla de personal funcionari
d'aquest Ajuntament, a  la senyora RAQUEL GIMÉNEZ MARTÍN, DNI
47628643J.

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement i als efectes
que correspongui.

Tortosa (Terres de l'Ebre), 6 d'octubre de 2009. --- L'alcalde,
Ferran Bel i Accensi.

2009/13391 – AJUNTAMENT D’ULLDECONA

Edicte

En data 25/07/2008 ha entrat en aquest Ajuntament una
sol·licitud de llicència ambiental, formulada per l'empresa Ceratonia
SAT, per realitzar l'activitat de gestió de residus vegetals per a l'ob-
tenció de biomassa al polígon 41, parcel·les 1 i 2 d'aquest municipi.

D'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental,
s'exposa aquesta sol·licitud a informació pública durant  un termini de
vint dies hàbils perquè tots aquells que es considerin afectats per l'ac-
tivitat esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions
que creguin convenients. 

En el tràmit d'informació veïnal que estableix l'article 43 del
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, ha
resultat desconegut del seu domicili la següent persona:

Nom Domicili desconegut Finques
JUAN BORJA QUERALT SANT AGUSTI, 1 - POL. 41,

VALENTINS - ULLDECONA PARC. 3

En conseqüència amb l'abans exposat, mitjançant el present
anunci se'ls notifica, a l'empara del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, significant als interessats que disposen
d'un període de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de
la publicació d'aquest anunci per formular les al·legacions que consi-
derin oportunes si es consideren afectats per l'activitat esmentada.

L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament
durant les hores d'oficina. 

Ulldecona, 5 d'octubre de 2009. --- L’alcaldessa, NÚRIA
VENTURA BRUSCA. 

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS SOCIAL

2009/13335 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 17 DE BARCELONA

Edicto

Secretaria, Rosa María Goñalons Benavent

Por la presente cédula de citación dictada en méritos de reso-
lución de fecha 1 de septiembre de 2009 en autos instruidos por este
Juzgado de lo social a instancia de Miguel Angel Quesada Carcelén
contra Estructuras Ansali, S.L. y Francisca Arjona López en recla-
mación de cantidad seguido con el nº 84/2009 se cita a la
mencionada empresa Estructuras Ansali, S.L. de ignorado paradero,
para comparezca ante la Sala de Audiencias de este organismo, sito
en esta ciudad, el próximo día 16 de noviembre de 2009 a las
11:15 horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conci-
liación, significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que intente valerse; advir-
tiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada, y de que caso de incompare-
cencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la Provincia,
a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las siguientes noti-
ficaciones se realizarán en estrados salvo aquéllas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59
de L.P.L.

En Barcelona, a uno de septiembre de dos mil nueve. --- La secre-
taria (ilegible).

2009/13353 – JUTJAT SOCIAL DE REUS

Edicte

Secretari judicial: FERNANDO PECINO ROBLES
Reus, cinc d'octubre de dos mil nou

Tal com s'ha disposat en les actuacions DEMANDES 722/2009
LM, seguides en aquest Jutjat a instències de ION CANDEA contra
TALLER DE MECANIZADO SERCAMP SL, citeu mitjançant aquest
edicte TALLER DE MECANIZADO SERCAMP SL en parador desco-
negut, perquè comparegui a la sala de vistes d'aquest jutjat el proper
dia 19 DE GENER DE 2009 A LES 10:30 HORES per dur a terme
l'acte de conciliació.

Informeu-lo/la que, en cas que no hi hagi avinença en aquest
acte, el judici en convocatòria única se celebrarà a continuació. Hi
ha de concórrer amb els mitjans de què intenti valer-se. Advertiu-lo/la
que el judici no se suspendrà per la falta d'assistència de la part
demandada citada legalment.

Igualment, citeu el/la representant legal de la part demandada
per a la prova de confessió en judici. Advertiu-lo/la que, en cas d'in-
compareixença, se la pot tenir per confessa.

I, perquè serveixi de citació de forma legal a la part demandada,
el domicili de la qual es desconeix, se l'adverteix que les notificacions
successives, tret de les interlocutòries i de les sentències, es faran a les
estrades, i per a la publicació al Butlletí Oficial de la Província, als
efectes pertinents, expedeixo aquest edicte. --- El secretari judicial
(il·legible).
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2009/13354 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE REUS

Edicto

Según lo acordado en los autos 1121/2008, LM seguidos en
este Juzgado a instancia de Victoriya Krachun contra TGSS y RUSART
INTL. en relación a reconocimiento de derecho por el presente se
notifica a RUSART INTL. que en fecha 1 d'octubre de 2009 se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

"FALLO.- Que apreciando la excepción de incompetencia de juris-
dicción por tener atribuido el conocimiento de esta materia el orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo, DEBO DESESTIMAR y
DESESTIMO la demanda presentada por Dª. . VICTORIYA
KRACHUN, contra la empresa RUSART INTL y el INSS y TGSS DEBO
ABSOLVER Y ABSUELVO al expresado demandado de las preten-
siones formuladas en su contra. Notifíquese la presente resolución a
las partes, haciéndoles saber que frente a la misma pueden inter-
poner recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, debiendo anunciarlo ante este Juzgado en el plazo de
cinco días desde la notificación de esta sentencia".

Y para que sirva de notificacion en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notifica-
ciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en
estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, a
los efectos pertinentes, expido el presente edicto en Reus, a 5 de
octubre de 2009. --- El secretario judicial (ilegible).

2009/13363 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE REUS

Edicte

Secretari: Fernando Pecino Robles

Tal com s'ha disposat a les actuacions núm. executòria
291/2009-M, seguides en aquest Jutjat Social de Reus a instàncies
de YOUSSEF BENYSA contra ABDELKADER IYSA, mitjançant aquest
edicte es notifica a la/les entitat/s executada/ades, la interlòcutoria
de data 5.10.09, en la qual es despatxa execució contra l'es-
mentada entitat. La part dispositiva d'aquesta resolució diu literalment:

"Disposo executar el títol executiu indicat als fets d'aquesta reso-
lució a instàncies de Youssef Benysa contra Abdelkader Iysa, per un
principal de 7.255,80 EUR i 1.088,00 EUR d'interessos, més
1.088,00 EUR que es fixen provisionalment per a costes. En conse-
qüència, embargueu els béns de la part demandada en quantitat sufi-
cient per cobrir les quantitats reclamades... Contra la present reso-
lució no cap recurs, sense perjudici del dret que te l'executada
d'oposar-se a l'execució per escrit dins del termini de deu dies a
comptar a partir de la notificació de la present resolució segons esta-
bleix l'article 556 L.E.C.- Així ho disposo, ho mano i ho signo."

Reus, cinc d'octubre de dos mil nou. --- El secretari judicial
(il·legible).

2009/13364 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE REUS

Edicte

Secretari/a: FERNANDO PECINO ROBLES

Tal com s'ha disposat a l'executòria núm. 294/2009-M, seguida
en aquest Jutjat Social de Reus a instància de MOHAMED LARBI
OULAD JAHJAN contra DECOTEC PISCINAS S.L., mitjançant aquest

edicte es notifica a la/les entitat/s executada/ades, la interlòcutoria
de data 5.10.09, en la qual es despatxa execució contra l'es-
mentada entitat. La part dispositiva d'aquesta resolució diu literalment:

"Disposo executar el títol executiu indicat als fets d'aquesta reso-
lució a instàncies de Mohamed Larbi Oulad Jahjan contra DECOTEC
PISCINAS S.L., per un principal de 6.790,54 EUR i 1.080,50 EUR
d'interessos, més 1.080,50 EUR que es fixen provisionalment per a
costes. En conseqüència, embargueu els béns de la part demandada
en quantitat suficient per cobrir les quantitats reclamades ... Contra la
present resolució no cap recurs, sense perjudici del dret que te l'exe-
cutada d'oposar-se a l'execució per escrit dins del termini de deu dies
a comptar a partir de la notificació de la present resolució segons
estableix l'article 556 L.E.C. ---- Així ho disposo, ho mano i ho signo."

Reus, cinc d'octubre de dos mil nou. --- EL SECRETARI/A JUDICIAL
(il·legible).

2009/13365 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE REUS

Edicte

Secretari: Fernando Pecino Robles

Tal com s'ha disposat a les actuacions núm. executòria
292/2009-M, seguides en aquest Jutjat Social de Reus a instàncies
deVYACHESLAV LIPINSKIY, LONID PETRIVSKIY, OLEH DOYRENKO,
VOLODYMYR POLYATEVYCH I ALIAKSANDR TATARYNTSAU contra
ESSET TREID S.L., mitjançant aquest edicte es notifica a la/les
entitat/s executada/ades, la interlòcutoria de data 5.10.09, en la
qual es despatxa execució contra l'esmentada entitat. La part dispo-
sitiva d'aquesta resolució diu literalment:

"Disposo executar el títol executiu indicat als fets d'aquesta reso-
lució a instàncies de VYACHESLAV LIPINSKIY, LONID PETRIVSKIY,
OLEH DOYRENKO, VOLODYMYR POLYATEVYCH i ALIAKSANDR
TATARYNTSAU contra ESSET TREID SL i FOGASA, per un principal de
19.037,08 EUR i 2.855,50 EUR d'interessos, més 2.855,50 EUR
que es fixen provisionalment per a costes. En conseqüència,
embargueu els béns de la part demandada en quantitat suficient per
cobrir les quantitats reclamades. ... Contra la present resolució no
cap recurs, sense perjudici del dret que te l'executada d'oposar-se a
l'execució per escrit dins del termini de deu dies a comptar a partir
de la notificació de la present resolució segons estableix l'article 556
L.E.C. --- Així ho disposo, ho mano i ho signo".

Reus, cinc d'octubre de dos mil nou. --- El secretari judicial
(il·legible).

2009/13370 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE REUS

Edicte

Secretari/a: Fernando Pecino Robles

Tal com s'ha disposat a l'executòria núm. 293/2009-M, seguida
en aquest Jutjat Social de Reus a instància deMARIA DEL CARMEN
FRANCO MUÑOZ contra PREMSA PETITA S.L., mitjançant aquest
edicte es notifica a la/les entitat/s executada/ades, la interlòcutoria
de data 5.10.09, en la qual es despatxa execució contra l'es-
mentada entitat. La part dispositiva d'aquesta resolució diu literalment:

"Disposo executar el títol executiu indicat als fets d'aquesta reso-
lució a instàncies de Maria del Carmen Franco Muñoz contra
PREMSA PETITA S.L., per un principal de 3.086,97 EUR i 463,00
EUR d'interessos, més 463,00 EUR que es fixen provisionalment per
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a costes. En conseqüència, embargueu els béns de la part
demandada en quantitat suficient per cobrir les quantitats reclamades
... Contra la present resolució no cap recurs, sense perjudici del dret
que te l'executada d'oposar-se a l'execució per escrit dins del termini
de deu dies a comptar a partir de la notificació de la present reso-
lució segons estableix l'article 556 L.E.C. --- Així ho disposo, ho mano
i ho signo." 

Reus, cinc d'octubre de dos mil nou. --- EL SECRETARI/A JUDICIAL
(il·legible).

2009/13378 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE TARRAGONA

Edicto

Dª PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NÚM. UNO DE LOS DE TARRAGONA, hace saber:
que en este Juzgado se ha tramitado expediente núm.: 923/08
(pieza separada) ---deriva de 1217/06---, ejecución núm.: 132/08
jura de cuentas ---cc---, instados por Nicolás Lázaro Cañabate contra
Manuela Porcel Plaza, en el cual se ha dictado AUTO decretando la
ejecución del incidente de jura de cuentas cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

"PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda la ejecución del incidente de jura de cuentas de

fecha 03-06-08. y, en consecuencia, al ser este procedimiento de
jura de cuentas debe regirse por el art. 589 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y al ser a instancia de parte, deberá ser el
letrado instante quien designe bienes concretos susceptibles de
embargo propiedad de la parte ejecutada, o en su caso las averi-
guaciones concretas de bienes que estime pertinentes. De confor-
midad con el art. 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda
requerir al ejecutado Manuel Porcel Plaza para que en el plazo de
cinco días manifieste bienes susceptibles de embargo, aperci-
biéndole de que en caso de no hacerlo se procederá al embargo de
bienes de su propiedad. 

Lo acuerda  y firma el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ
ICART, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núm. Uno de
Tarragona. Doy fe."

Y para que sirva de notificación al ejecutado Manuela Porcel
Plaza, expido el presente dado el ignorado paradero del mismo,
haciéndole saber que la copia de la resolución está a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Adviértase al ejecutado notificado por edictos que, en lo
sucesivo, todas las diligencias y providencias que en adelante
recaigan y cuantas citaciones deban hacérsele se le notificarán en los
estrados de este Juzgado.

Tarragona, siete de septiembre de dos mil nueve. --- La secretario
judicial (ilegible).

2009/13371 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto

Por el presente se notifica a la empresa ejecutada FUSTERIA
EBENISTERIA SANDEL, SCP, JOSE MANUEL DELGADO QUIÑOEZ Y
MARIA ANGELES SANTIAGO PRADO, en ignorado paradero, que
en el día 05.10.09 se ha dictado AUTO de ejecución declarado
incurso en apremio al deudor por un importe principal de 602,88
EUR, más la suma de 180,86 EUR presupuestados provisionalmente
para costas. Todo ello en demanda instada por Francisco Calvo
Aguilar con el número de orden 1542/2007.

La copia de la resolución está a disposición de la parte en la
Secretaría de este Juzgado. Las sucesivas notificaciones se harán en
estrados.

Dado en Tarragona, a cinco de octubre de dos mil nueve. --- LA
SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2009/13372 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto

Por el presente se notifica a la empresa ejecutada CONSTRUC-
CIONES DOWNLOADER, en ignorado paradero, que en el día 23
de julio de 2009 se ha dictado AUTO de ejecución declarado
incurso en apremio al deudor por un importe principal de 15.671,02
EUR, más la suma de 4.701,31 EUR presupuestados provisional-
mente para costas. Todo ello en demanda instada por RAUL AYUSO
FELICES con el número de orden 1105/2008.

La copia de la resolución está a disposición de la parte en la
Secretaría de este Juzgado. Las sucesivas notificaciones se harán en
estrados.

Dado en Tarragona, a cinco de octubre de dos mil nueve. --- LA
SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2009/13306 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE TORTOSA

Edicto

Secretaria judicial, Ana Maria Aguilar Zanuy

Según lo acordado en los autos de ejecución 136/09-I,
seguidos en este Juzgado a instancia de MOUSSA KEITA contra la
empresa REY ALVAREZ S.L en relación a Ejecución de actos de conci-
liación extrajudiciales por el presente se notifica a REY ALVAREZ S.L
en ignorado paradero el auto despachando ejecución dictado en los
presentes autos en fecha 20-07-09, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:

Procede ejecutar el título ejecutivo indicado en los antecedentes de
hecho por un principal de 8.984,54 euros (de los que 3.750 euros
corresponden a la empresa ECOCAM XXI, S.L. y 5.134 euros a la
empresa REY ALVAREZ) y de 1.777 euros que se fijan provisionalmente
para intereses (artículo 575 y 576 de la LEC) y costas provisionales
(artículo 249 de la LPL), y al efecto fórmese expediente de ejecución
que se encabezará con testimonio de la sentencia, a la que se unirán
el precedente escrito y esta resolución y, en consecuencia, procede,
sin necesidad de previo requerimiento personal, embargar los bienes
del referido ejecutado en cuantía suficiente; embargo que se llevará a
cabo por la Comisión Ejecutiva y a quien servirá la presente resolución
de mandamiento en legal forma, pudiendo recabar, en su caso, el
auxilio de la Fuerza Pública así como hacer uso de los medios mate-
riales y personales necesarios para su efectividad.

Consúltese la base de datos de la Agencia Tributaria al objeto de
obtener la información patrimonial de las empresas REY ALVAREZ S.L.
y ECOCAM XXI, S.L., y verficado, se acordará.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial, con traslado de copia del escrito de ejecución.

Se advierte que esta resolución no es susceptible de recurso, sin
perjuicio de la oposición que, con arreglo a los artículos 556 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pueda formular la parte
ejecutada, pudiendo en cualquier momento personarse en la
ejecución, entendiéndose con ella, en tal caso, las ulteriores actua-
ciones.

Adviértase al ejecutado notificado por edictos que, en lo
sucesivo, todas las providencias que recaigan, y cuantas citaciones y
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emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en los estrados de
este Juzgado. 

Lo acuerda y manda el Ilmo. Adelto Fontsare Gil, magistrado del
Juzgado de lo Social Único de Tortosa.

Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notifica-
ciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en
estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, a
los efectos pertinentes, expido el presente edicto en Tortosa, a 2 de
octubre de 2009. --- La secretaria judicial (ilegible).

2009/13374 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE TORTOSA

Edicto

Secretaria judicial, Ana Maria Aguilar Zanuy

Según lo acordado en los autos de ejecución 13/08 SU,
seguidos en este Juzgado a instancia de JUAN GARCIA CABA-
LLERO contra BARROS SILVA, PAULO ANTONIO en relación a
reclamación de cantidad por el presente se notifica a BARROS
SILVA, PAULO ANTONIO en ignorado paradero el auto dictado en
los presentes autos en fecha 05/10/09, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:

ACUERDO: tener al Fondo de Garantía Salarial por subrogado
en el presente  procedimiento en los derechos y acciones de los
trabajadores JUAN GARCIA CABALLERO por la cuantía de
6.116,83 euros.

Hágase saber a las partes que la presente resolución no es
firme y que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de los cinco días siguientes a
su notificación.

Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notifica-
ciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en
estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, a
los efectos pertinentes, expido el presente edicto en Tortosa, a 5 de
octubre de 2009. --- La secretaria judicial (ilegible).

2009/13375 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE TORTOSA

Edicto

Secretaria judicial, Ana Maria Aguilar Zanuy

Según lo acordado en los autos de ejecución 77/07 SU,
seguidos en este Juzgado a instancia de JOAQUIM COLOMÉ
CAPERA contra FOGASA y TECNOELECTRIC-INFRA, S.L. en relación
a reclamación de cantidad por el presente se notifica a TECNOE-
LECTRIC-INFRA, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 05/10/09, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:

ACUERDO: tener al Fondo de Garantía Salarial por subrogado
en el presente  procedimiento en los derechos y acciones de los
trabajadores JOAQUIM COLOME CAPERA por la cuantía de
1.650,23 euros.

Hágase saber a las partes que la presente resolución no es firme
y que contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de los cinco días siguientes a su notifi-
cación.

Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notifica-
ciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en
estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, a
los efectos pertinentes, expido el presente edicto en Tortosa, a 5 de
octubre de 2009. --- La secretaria judicial (ilegible).

2009/13357 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE VALENCIA

Edicto

JOSÉ MIGUEL DE ÁNGEL CUBELLS, SECRETARIO JUDICIAL DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE LOS DE VALENCIA

HAGO SABER: que en este Juzgado, se siguen autos procedi-
miento social ordinario - 000417/2009 a instancias de PABLO
ORTEGA BANACLOCHE contra A2ADOS PROYECTOS Y CONS-
TRUCCIONES SL y FOGASA en el que, por medio del presente se
cita a D. MARIO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ como administrador
único de: A2ADOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONS SL, quien se
halla en ignorado paradero para que comparezca ante este
JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en Avenida DEL SALER, 14-2º
Amarilla al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso,
juicio, el día VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE a las 10:30 horas,
con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incompa-
recencia injustificada de las partes.

Asimismo, deberá efectuarse la publicación del presente edicto,
al menos con QUINCE DÍAS de antelación a la fecha señalada para
los actos de conciliación y/o juicio reseñada anteriormente a tenor
del art. 82.3 de la L.P.L.

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.

En Valencia, a veintidós de septiembre de dos mil nueve. --- EL
SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).

2009/13317 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 13 DE VALENCIA

Edicto

JOSÈ RAMÓN SANTAMARIA BLASCO, SECRETARIO JUDICIAL DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 13 DE LOS DE VALENCIA

HAGO SABER: que en este Juzgado, se siguen autos procedi-
miento social ordinario - 000375/2009 a instancias de MARÍA
JOSÉ SÁNCHEZ SANTOJA contra ECOMOLD VALLS SL en el que,
por medio del presente se cita a ECOMOLD VALLS SL, quien se halla
en ignorado paradero para que comparezca ante este JUZGADO DE
LO SOCIAL, sito en Avenida DEL SALER, 14-3º Amarilla al objeto de
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 7 DE
ENERO DE 2010, a las 9:40 horas, con advertencia de que el juicio
no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

En Valencia, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve. --- EL
SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).
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