BOP

Número 308

Any LXXI
Divendres, 25 de desembre de 2009

Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona
Sumari
2

ÍNDEX

4

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT
Ministeri d’Economia i Hisenda 4
Ministeri de Treball i Immigració 4

5

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Treball 5

6

ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona 6
Àrea Metropolitana de Barcelona 13
Consells Comarcals 15
Ajuntaments 16
Mancomunitats 127

Direcció de Comunicació
de la Diputació de Barcelona
Administració i gestió d'anuncis
de 09.00 a 14.00 hores
Carrer Londres, 55
08036 Barcelona
Tel. 934 022 581
Fax 934 022 774 / 934 022 775
bop@ diba.cat

Consulta per Internet
https://bop.diba.cat

Consulta presencial
Arxiu General de la Diputació de Barcelona
de 9.00 a 14.00 hores
Carrer Mejía Lequerica, 1 (Recinte Maternitat)
08028 Barcelona
Tel. 934 022 665 / 934 022 446
Dipòsit legal: B-41698-2002

128 ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjats de Primera Instància 128
Jutjats d’Instrucció 129
Jutjats de Primera Instància i Instrucció 133
Jutjats de Pau 134
Jutjats Socials 134
160 ALTRES ENTITATS
Consorcis 160
Diversos 160

Núm. 308 / Pàg. 2

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

25 / 12 / 2009

Índex
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LESTAT
Ministeri dEconomia i Hisenda
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA EN GIRONA
4 Edicto de requerimiento de documentación estadística
Ministeri de Treball i Immigració
INSPECCIÓ PROVINCIAL DE TREBALL I SEGURETAT
SOCIAL
Sancions
4 Edicte de notificació de resolucions sancionadores
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Barcelona
4 Notificación de acuerdo de iniciación de expediente
para la reivisón de oficio del complemento de mínimo
por cónyuge a cargo
4 Notificación de acuerdo de iniciación de
procedimiento de revisión de oficio
GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Treball
SERVEIS TERRITORIALS
5 Notificació de resolució de Convenis col·lectius de
treball
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona
GERÈNCIA DE SERVEIS DINFRAESTRUCTURES
VIÀRIES I MOBILITAT
6 Anuncis dadjudicació definitiva de diversos contractes
6 Anuncis de licitació de diversos contractes de serveis
OFICINA DACCÉS I GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
11 Anunci de notificació del nomenament dels funcionaris
de carrera que es relacionen
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
12 Anuncis de modificació del calendari fiscal dels
ajuntaments que sesmenten
SERVEI DE CONTRACTACIÓ
12 Anuncis dadjudicació provisional de diversos
contractes
Àrea Metropolitana de Barcelona
ENTITAT DEL MEDI AMBIENT
13 Anunci daprovació de diversos preus dels productes
aliens a la venda daigua per al municipi de Sant Cugat
del Vallès

ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT
13 Anunci de convocatòria per a la contractació dun
servei
14 Anunci de notificació de resolució
INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SÒL
I GESTIÓ PATRIMONIAL
14 Anunci dinformació pública de lacord que sesmenta
Consells Comarcals
VALLÈS ORIENTAL
15 Anunci de convocatòria del procés de contractació
dun servei
16
19
23
24
24
24
24
26
26
26
27
27
27
28
30
30
31
32
32
43
49
49
52
52
52
53
53
53
57
61
62
62
65
65

Ajuntaments
LAmetlla del Vallès
Arenys de Munt
Barcelona
Begues
Les Cabanyes
Calaf
Caldes dEstrac
Calella
Canet de Mar
Canyelles
Castellet i la Gornal
Castellnou de Bages
Castellterçol
Collbató
Collsuspina
Esplugues de Llobregat
LHospitalet de Llobregat
Igualada
Malgrat de Mar
Manresa
Masquefa
Matadepera
Mediona
Molins de Rei
Monistrol de Montserrat
Olèrdola
Parets del Vallès
Pontons
El Prat de Llobregat
Els Prats de Rei
Ripollet
La Roca del Vallès
Sabadell
Sant Andreu de Llavaneres

25 / 12 / 2009

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

Índex
66
67
67
68
68
69
69
70
70
121
122
127

Sant Antoni de Vilamajor
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Just Desvern
Sant Pere de Ribes
Sant Pere Sallavinera
Sant Pere de Vilamajor
Sant Salvador de Guardiola
Santa Coloma de Gramenet
Tordera
La Torre de Claramunt
Vic

Mancomunitats
127 Mancomunitat de la Fontsanta
127 Mancomunitat Municipal Can Sellarès
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjats de Primera Instància
128 Edictos
Jutjats dInstrucció
129 Edictos y cédulas
Jutjats de Primera Instància i Instrucció
133 Edictos y cédulas
Jutjats de Pau
134 Edicte
Jutjats Socials
134 Edictos y cédulas
ALTRES ENTITATS
Consorcis
CONSORCI DEL CENTRE DE CULTURA
CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA
160 Anunci dadjudicació provisional dun contracte
160 Anunci dadjudicació definitiva dun contracte
CONSORCI TELEDIGITAL MARESME NORD
160 Edicte daprovació inicial de la modificació del
pressupost de 2009
Diversos
NOTARIA DÀLVAR-JOSEP ESPINOSA I BRINKMANN
160 Edicte de tramitació dacta de notorietat
complementària
B

DE

BARCELONA

Núm. 308 / Pàg. 3

BUTLLETÍ OFICIAL

Núm. 308 / Pàg. 4

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

25 / 12 / 2009

Administració General de l'Estat
MINISTERI D'ECONOMIA
I HISENDA

MINISTERI DE TREBALL
I IMMIGRACIÓ

Delegación Provincial del Instituto
Nacional de Estadística en Girona

Inspecció Provincial de Treball
i Seguretat Social
Sancions

ANUNCIO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, se procede a requerir a los obligados estadísticos relacionados, a los que ha
sido imposible practicar la notificación por
otros medios, para que cumplan con las obligaciones estadísticas recogidas en la Ley
12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública.
Para ello deberán presentar, en el plazo de
15 días naturales contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio, los datos requeridos relacionados
con las Encuestas que en Anexo se citan, y
cuyos cuestionarios se encuentran a su disposición en esta Delegación, sita en c/ Cap de
Creus, 6. En caso de cualquier duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos
972.20.00.99 y 972.22.50.36 dentro del
plazo mencionado.
Transcurrido dicho plazo sin haber sido
atendido el presente requerimiento, se procederá al inicio del correspondiente expediente
sancionador de acuerdo con lo dispuesto en
la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la
Función Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto
1572/1993, de 10 de septiembre.
ANEXO QUE SE CITA:
Expediente: 0901404
Nombre/Razón Social: Eduard Queralto
Gonzalvo
Localidad: Montornès del Vallès (Barcelona)
NIF - CIF: 47714375-R
Encuesta y Período: ETCL  Julio 2009
Expediente: 0901729
Nombre/Razón Social: Construcciones
AFICOB 07, S.L.
Localidad: Mataró (Barcelona)
NIF - CIF: B64482144
Encuesta y Período: ETCL- Septiembre
2009
ETCL  Encuesta Trimestral de Coste Laboral
Girona, 18 de diciembre de 2009
El Delegado provincial, Antonio Delgado
Alaminos.
062009006606
A

EDICTE
La Cap de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona,
D'acord amb el que disposa l'article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
(Boletín Oficial del Estado de 27 de novembre), fa saber als interessats sota relacionats
que s'han dictat resolucions sancionadores
en els expedients que s'assenyalen i que no
han pogut ser comunicades per absència,
ignorat parador o refusat.
L'import de les sancions pot fer-se efectiu
pels mitjans legalment establits. Al mateix
temps s'adverteix del dret que els assisteix
per interposar recurs d'alçada, davant l'autoritat que correspongui en el termini d'un mes
segons el que disposa l'article 114 i els seus
concordants de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, amb l'advertiment que transcorregut el dit termini, es continuarà el procediment reglamentari, que conclou amb la seva
recaptació per la via de constrenyiment.
ACTA§

EMPRESA#

I/2009050708§
I/2009050708§
I/2009050708§
I/2009212473§
I/2009219951§
I/2009259357§
I/2009267946§
I/2009280272§
I/2009285528§
I/2009293006§
I/2009303413§
I/2009308766§
I/2009311291§
I/2009312608§
I/2009318567§
I/2009320082§
I/2009328166§
I/2009329580§
I/2009329681§
I/2009330287§
I/2009331402§
I/2009345243§
I/2009346354§
I/2009348778§
I/2009356054§
I/2009358781§
I/2009361916§
I/2009363936§
I/2009364441§
I/2009366461§
I/2009372727§
I/2009376262§
I/2009378383§

INSTALACIONES Y MONTAJES JAL-LOR S.L.#
CONSTRUCCIONES A MIDA NOVAFORMA S.A.#
PINTURAS LAUSAN S.L.#
ENTORNHABITATGE TOMAS S.L.#
VANESSA CAMPAYO GARCIA#
MONTSERRAT Y VICENTE CATALA S.L.#
SILVIA GARCIA SANCHEZ#
LIMPIEZAS NUÑEZ GARZON S.C.P.#
PATRIMONIAL BOSCOSA S.L.#
RATANIA SL#
CONSTRUCCIONS FENVER S.L.#
CRACY ANDREA VERGARA MONTOYA#
ENVAHOR S.C.P.#
ESTUDI TORRASSA S.L.#
DESARROLLOS EMPRESARIALES ARNEDO S.L.#
ALEXIS ROCA JUNYENT#
JENNIFER CARMONA ARENAS#
CRISTIAN SEBASTIAN LUGO#
ITAL GIOMO S.L.#
JAVIER PACHECO PEREZ#
FUSTERIA EBENISTERIA MILLLARET,S.L.#
KARLOR PROPERTY MANAGEMENT S.L.#
GESTIO I COMERCIALITZACIO TURISTICA S.L.#
ELEGAB S.L.#
SIBONEY TAINO, S.L.#
ITAL GIOMO S.L.#
IVANA PEÑA NARANJO#
FRUTAS DEL MEDITERRANEO 2003 S.L.#
MARIBEL ROSARIO FANFAN#
SER FUST MONTAJES DE CARPINTERIA EN OBRAS S.L#
SPECIALS ACTIONS ESPECIA. DE CINE, TV, PUBLI.#
ESTRUCTURAS Y PROMOCIONES JOALDA S.L.#
INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONES
MEDITERRANEAS#
DEEPA MOUNA INSTALACIONES S.L.#
POBUL PROYECTOS Y OBRAS S.L.#
HAYAT EL AMRI#
JOSE SIMOES ESTEVEZ#
PONFLOR S.L.#

I/2009382023§
I/2009382932§
I/2009398086§
I/2009398793§
I/2009425267§

Barcelona, 18 de desembre de 2009.
La Cap de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, P.D., el Secretari General, Simón
Pérez Segura.
062009006586
A

Instituto Nacional
de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Barcelona
NOTIFICACIÓN
Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación en el domicilio de los
interesados, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, se hace pública la notificación a los interesados que al pie se citan,
sucesores "mortis causa" del pensionista fallecido, Benjamín Carrera Costa, que se ha iniciado un expediente para la revisión de oficio del complemento de mínimos por cónyuge a cargo percibido por éste último y para el
reintegro de los importes percibidos indebidamente por dicho concepto.
Asimismo se les notifica que disponen de
15 días para presentar las alegaciones que
estimen convenientes en defensa de su derecho, en cumplimiento de trámite de audiencia previsto en el Real decreto 148/1996, de
5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas (Boletín Oficial del Estado de
20/02/96). La jefa de sección.
Nombre: Joaquín Carrera Mas. DNI:
39165557C. Domicilio: Pérez Galdos 44
08223 - Terrassa.
Nombre: Benjamín Carrera Mas. DNI:
39142554G. Domicilio: Viveret 6 08221 Terrassa.
Barcelona, 14 de diciembre de 2009.
El Secretario provincial, Fco. Javier Codera
Vistuer.
062009006501
A

Instituto Nacional
de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Barcelona
NOTIFICACIÓN
Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación en el domicilio del interesado, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, se hace pública la notificación
de acuerdo de iniciación del procedimiento
de revisión de oficio de actos declarativos de
derechos en perjuicio de beneficiarios y de
declaración y reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
A la vista de la documentación que consta
en esta dirección provincial se ha comprobado que de acuerdo con la normativa aplicable D. Adrián Lluis Serra percibió indebidamente durante el periodo 01/11/2005 a
31/10/2006 el importe de 4349,84 EUR en
concepto de viudedad por haber contraído
segundas nupcias en enero de 2002.
D. Adrián Lluis Serra falleció el día
30/10/2006.
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Administració General de l'Estat, Generalitat de Catalunya

Ante esta circunstancia, esta Dirección
Provincial acuerda iniciar contra los posibles
herederos "mortis causa" de D. Adrián Lluis
Serra el procedimiento de reintegro de los
importes percibidos indebidamente, de conformidad con lo establecido en el Real decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se
regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad
Social indebidamente percibidas (Boletín Oficial del Estado del día 20). La Jefa de sección.
Esta Dirección provincial tiene conocimiento de la identidad de los siguientes herederos según la legislación civil:
- Josep Lluis Martínez, hijo, Pz. Esglesia 26
2, 08930 Sant Adria de Besos.
Barcelona, 15 de diciembre de 2009.
El Secretario provincial, Fco. Javier Codera
Vistuer.
062009006570
A

DEPARTAMENT DE TREBALL
Serveis Territorials
RESOLUCIÓ
Resolució d'11 de desembre de 2009, de
rectificació de la Resolució de 15 d'octubre
de 2009 de l'Acord de pròrroga del Conveni
col·lectiu de treball de l'empresa Sandvik
Española, SA (centre de treball de Martorelles
I. División SMT), per a l'any 2009, (codi de
conveni núm. 0808391).
Atès que en data 15 d'octubre de 2009 es
va dictar resolució per la qual s'ordenava la
inscripció en el registre de convenis col·lectius dels Serveis Territorials de Treball a Barcelona de l'Acord de pròrroga del Conveni
col·lectiu de treball de l'empresa Sandvik
Española, SA (centre de treball de Martorelles
I. División SMT), per a l'any 2009, (codi de
conveni núm. 0808391) i la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya;
Vist l'article 90.3 de l'Estatut dels treballadors, el qual estableix la possibilitat de publicar els convenis col·lectius, en funció de
l'àmbit territorial, en el Diari Oficial de la
Comunitat Autònoma o en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA corresponent;
Vist l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, relatiu a la possibilitat de
rectificar en qualsevol moment els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes;
RESOLC:
Rectificar la Resolució dictada per aquests
Serveis Territorials en data 15 d'octubre de
2009 i en l'expedient 08/0141/08 en el sentit
de disposar la publicació de l'Acord de pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de
l'empresa Sandvik Española, SA (centre de
treball de Martorelles I. División SMT), per a
l'any 2009, (codi de conveni núm. 0808391)
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
Notifiqueu aquesta resolució a la Comissió
Negociadora del Conveni.
Transcripción literal del texto firmado por
las partes
ACUERDO
De prórroga del Convenio colectivo de
trabajo de la empresa Sandvik Española, SA
(centro de trabajo de Martorelles I. División
SMT) para el año 2009
En Martorelles, el 15 de septiembre de
2009, reunidos los representantes de los trabajadores del centro de trabajo de Martorelles I (División SMT), y la dirección de Sandvik Española, SA, acuerdan la prórroga del
Convenio colectivo 2008, a excepción de los
siguientes artículos, que quedarán redactados
de la siguiente manera:
Artículo 17
Permisos retribuidos
"

f) durante 2 días laborables en los casos de
fallecimiento de nietos, abuelos o hermanos
de uno u otro cónyuge.
g) durante 3 días laborables en los casos
de fallecimiento del cónyuge, hijos políticos
(yerno o nuera), padres o padres políticos del
trabajador.
i) durante 1 día laborable por traslado de
su domicilio habitual.
".
Se anulan:
Artículo 33 (Incremento salarial para el
año 2008) y el Artículo 34 (Cláusula de revisión).
Y se redacta de la siguiente manera:
Artículo 33
Durante el año 2009 se mantendrán las
mismas tablas salariales del año 2008.
Barcelona, 11 de desembre de 2009.
La Directora dels Serveis Territorials a Barcelona, Elisenda Giral i Masana.
062009006587
A
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Administració Local
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Gerència de Serveis d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
ANUNCI
Anunci d'adjudicació definitiva del contracte d'obres de "Millora del paviment de les
carreteres del Sector de Conservació de Martorell. Any 2010".
De conformitat amb el que disposa l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l'adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries
i Mobilitat.
c) Núm. d'expedient: 2009/8388.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: obres.
b) Descripció de l'objecte: Millora del
paviment de les carreteres del Sector de Conservació de Martorell. Any 2010.
c) Lots: No.
d) CPV: 45233141-9.
e) Anunci d'adjudicació Provisional: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 283, de 26
de novembre de 2009.
3. Tramitació de l'expedient i procediment
d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària, no subjecte a
regulació harmonitzada.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
c) Criteris de valoració: Un sol criteri: el
preu.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: 154.926,52
EUR, IVA exclòs.
b) Valor estimat: 154.926,52 EUR, IVA
exclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 18 de desembre de 2009.
b) Contractista: Obres i Excavacions Garcia Reyes, S.L.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d'adjudicació: 151.518,13
EUR, IVA exclòs.
Barcelona, 21 de desembre de 2009.
El Secretari delegat, Francesc Bartoll i
Huerta.
022009038713
A

Gerència de Serveis d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
ANUNCI
Anunci d'adjudicació definitiva del contracte d'obres de "Millora d'elements de protecció a les carreteres del Sector de Conservació de Vilafranca. Any 2010".
De conformitat amb el que disposa l'arti-

cle 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l'adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries
i Mobilitat.
c) Núm. d'expedient: 2009/8390.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l'objecte: Millora d'elements de protecció a les carreteres del Sector
de Conservació de Vilafranca. Any 2010.
c) Lots: No.
d) Anunci d'adjudicació Provisional: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 281, de 24
de novembre de 2009.
3. Tramitació de l'expedient i procediment
d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària, no subjecte a
regulació harmonitzada.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
c) Criteris de valoració: Un sol criteri: el
preu.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: 143.609,41
EUR, IVA exclòs.
b) Valor estimat: 143.609,41EUR, IVA
exclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 18 de desembre de 2009.
b) Contractista: Construcciones y Explanaciones Gras, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d'adjudicació: 140.500,00
EUR, IVA exclòs.
Barcelona, 18 de desembre de 2009.
El Secretari delegat, Francesc Bartoll i
Huerta.
022009038715
A

Gerència de Serveis d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
ANUNCI
Anunci d'adjudicació definitiva del contracte d'obres de "Conservació d'elements
estructurals a ponts i obres de fàbrica. Any
2009".
De conformitat amb el que disposa l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l'adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries
i Mobilitat.
c) Núm. d'expedient: 2009/5727.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: obres.
b) Descripció de l'objecte: Conservació

d'elements estructurals a ponts i obres de
fàbrica. Any 2009.
c) Lots: No.
d) CPV: 45233142-6.
e) Anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA núm. 185, de 4 d'agost de 2009.
Anunci d'adjudicació Provisional: BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 283, de 26 de
novembre de 2009.
3. Tramitació de l'expedient i procediment
d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris de valoració: Un sol criteri: el
preu.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: 639.040,45
EUR, IVA exclòs.
b) Valor estimat: 639.040,45 EUR, IVA
exclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 18 de desembre de 2009.
b) Contractista: Sim Rubatec, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d'adjudicació: 390.901,03
EUR, IVA exclòs.
Barcelona, 21 de desembre de 2009.
El Secretari delegat, Francesc Bartoll i
Huerta.
022009038711
A

Gerència de Serveis d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
ANUNCI
Licitació de contracte de serveis
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient::
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries
i Mobilitat. Subsecció de Contractació.
c) Obtenció de documentació:
1. Dependència: Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Subsecció
de Contractació
2. Domicili: Carrer Comte d'Urgell,
núm.187, Edifici Rellotge, 4ª planta
3. Localitat i codi postal: Barcelona, 08036
4. Telèfon: 93 404 94 89
5. Telefax: 93 402 24 94
6. Direcció d'internet del perfil del contractant: www.diba.cat/perfilcontractant/
inici.asp
7. Data límit d'obtenció de documentació
i informació: 28 de gener de 2010
d) Número de l'expedient: 2009/4993
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Servei
b) Descripció de l'objecte: treballs de
manteniment i conservació dels trams de
carreteres adscrites al centre de conservació
de Martorell. anys 2010-2013.
c) Divisió per lots i núm.: No
d) Lloc d'execució: Veure clàusula 2.2) del
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Plec de Clàusules Administratives Particulars.
e) Termini d'execució: Veure clàusula 1.6)
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
f) Admissió de pròrroga: Veure clàusula
1.6) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
g) Establiment d'un acord marc: No
h) Sistema dinàmic d'adquisició: No
i) CPV: 50230000-6.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària i subjecte a regulació harmonitzada
b) Procediment: obert amb més d'un criteri
de valoració
c) Subhasta electrònica: No
d) Criteris d'adjudicació: Veure clàusula
1.11) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Els criteris a tenir en compte són:
A) Criteris avaluables de forma automàtica
(51 punts)
A.1. Oferta econòmica, fins a 25 punts.
A.2. Instal·lacions, fins a 12 punts.
A.3. Mitjans, fins a 14 punts
B) Criteris que depenen d'un judici de
valor (49 punts)
B.1. Metodologia, fins a 7 punts: la general, fins a 1 punt i les indicades com de realització immediata fins a 6 punts.
B.2. Anàlisi del sector amb punts conflictius, fins a 20 punts.
B.3. Proposta d'actuació i resposta a nevades, fins a 20 punts.
B.4. Pla de gestió de residus generats, i
proposta de millores en les actuacions per tal
d'afavorir mesures de sostenibilitat dels treballs, fins 2 punts.
4. Pressupost base de licitació
a) Import estimatiu quatrianual net:
3.170.225,45 EUR.
b) IVA (16%): 507.236,08 EUR.
c) Import total: 3.677.461,53 EUR.
Els preus unitaris màxims de licitació s'estableixen segons la clàusula 1.3) del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
5. Garanties exigides
a) Provisional: 95.106,76 EUR. (3% pressupost estimatiu màxim, IVA exclòs)
b) Definitiva: 5%, pressupost estimatiu
màxim, IVA exclòs.
6. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup O, Subgrup 2, Categoria d
b) Solvència econòmica i financera, i
solvència professional o tècnica: Veure clàusula 1.10) del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Altres requisits específics: No
d) Contracte reservat: No.
7. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 12
hores del dia 29 de gener de 2010.
La presentació de les ofertes es podrà efectuar tots els dies feiners de 9 a 14 hores del
matí a la Subsecció de referència i l'últim dia
de presentació fins a les 12 hores.
Les proposicions enviades per correu,

s'hauran de lliurar a l'Oficina de Correus
abans de les 12 hores i dins del termini
màxim establert, havent-se d'anunciar la seva
tramesa el mateix dia de la seva presentació,
mitjançant tèlex, telegrama o fax a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat. Subsecció de Contractació.
b) Modalitat de presentació: La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en tres sobres, de conformitat amb el
que s'estipula al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat. Subsecció de Contractació.
2. Domicili: C/ Comte d'Urgell, 187. Edifici Rellotge, 4ª planta.
3. Localitat i codi postal: Barcelona
08036.
d) Admissió de variants: No
e) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: Dos
mesos a comptar des de la data d'obertura de
les proposicions.
8. Obertura de les ofertes
a) Domicili: Carrer Comte d'Urgell,
núm187. Edifici del Rellotge, planta baixa.
b) Localitat: 08036 Barcelona.
c) Data: L'obertura del sobre número 2
(aspectes tècnics que depenen d'un judici de
valor), tindrà lloc el dia 9 de febrer de 2010.
Aquesta sessió serà oberta al públic.
d) Hora: A partir de les 13:40 h.
9. Altres informacions
a) Condicions especials d'execució: No.
b) Proposta d'adjudicació provisional: La
data i hora en què es reunirà la Mesa de contractació de l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge per proposar a l'òrgan de
contractació, l'adjudicació provisional del
present expedient, es publicarà en el taulell
d'anuncis ubicat al carrer Comte d'Urgell,
187, planta baixa (es podrà consultar telefònicament al número 93-404.94.89)
10. Despeses de l'anunci
L'import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació, que
haurà d'abonar l'adjudicatari, serà aproximadament de 2.500,00 EUR.
11. Data d'enviament de l'anunci al "DOUE"
21 de desembre de 2009.
Barcelona, 22 de desembre de 2009.
El Secretari delegat, Francesc Bartoll i
Huerta.
022009038722
A

Gerència de Serveis d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
ANUNCI
Licitació de contracte de serveis
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient::
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries
i Mobilitat. Subsecció de Contractació.
c) Obtenció de documentació:
1. Dependència: Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Subsecció
de Contractació
2. Domicili: Carrer Comte d'Urgell,
núm.187, Edifici Rellotge, 4ª planta
3. Localitat i codi postal: Barcelona,
08036
4. Telèfon: 93 404 94 89
5. Telefax: 93 402 24 94
6. Direcció d'internet del perfil del contractant: www.diba.cat/perfilcontractant/
inici.asp
7. Data límit d'obtenció de documentació
i informació: 28 de gener de 2010
d) Número de l'expedient: 2009/4992
2. Objecte del contracte
a) Tipus: Servei
b) Descripció de l'objecte: treballs de
manteniment i conservació dels trams de
carreteres adscrites al centre de conservació
de Vilafranca. anys 2010-2013.
c) Divisió per lots i núm.: No
d) Lloc d'execució: Veure clàusula 2.2) del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
e) Termini d'execució: Veure clàusula 1.6)
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
f) Admissió de pròrroga: Veure clàusula
1.6) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
g) Establiment d'un acord marc: No
h) Sistema dinàmic d'adquisició: No
i) CPV: 50230000-6.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària i subjecte a regulació harmonitzada
b) Procediment: obert amb més d'un criteri
de valoració
c) Subhasta electrònica: No
d) Criteris d'adjudicació: Veure clàusula
1.11) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Els criteris a tenir en compte són:
A) Criteris avaluables de forma automàtica
(51 punts)
A.1. Oferta econòmica, fins a 25 punts.
A.2. Instal·lacions, fins a 12 punts.
A.3. Mitjans, fins a 14 punts
B) Criteris que depenen d'un judici de
valor (49 punts)
B.1. Metodologia, fins a 7 punts: la general, fins a 1 punt i les indicades com de realització immediata fins a 6 punts.
B.2. Anàlisi del sector amb punts conflictius, fins a 20 punts.
B.3. Proposta d'actuació i resposta a nevades, fins a 20 punts.
B.4. Pla de gestió de residus generats, i
proposta de millores en les actuacions per tal
d'afavorir mesures de sostenibilitat dels treballs, fins 2 punts.
4. Pressupost base de licitació
a) Import estimatiu quatrianual net:
2.782.813,70 EUR.
b) IVA (16%): 445.250,20 EUR.
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c) Import total: 3.228.063,90 EUR.
Els preus unitaris màxims de licitació s'estableixen segons la clàusula 1.3) del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
5. Garanties exigides
a) Provisional: 83.484,41 EUR. (3% pressupost estimatiu màxim, IVA exclòs)
b) Definitiva: 5%. Pressupost estimatiu
màxim, IVA exclòs.
6. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup O, Subgrup 2, Categoria d
b) Solvència econòmica i financera, i
solvència professional o tècnica: Veure clàusula 1.10) del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Altres requisits específics: No
d) Contracte reservat: No.
7. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 12
hores del dia 29 de gener de 2010.
La presentació de les ofertes es podrà efectuar tots els dies feiners de 9 a 14 hores del
matí a la Subsecció de referència i l'ùltim dia
de presentació fins a les 12 hores.
Les proposicions enviades per correu,
s'hauran de lliurar a l'Oficina de Correus
abans de les 12 hores i dins del termini
màxim establert, havent-se d'anunciar la seva
tramesa el mateix dia de la seva presentació,
mitjançant tèlex, telegrama o fax a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat. Subsecció de Contractació.
b) Modalitat de presentació: La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en tres sobres, de conformitat amb el
que s'estipula al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat. Subsecció de Contractació.
2. Domicili: C/ Comte d'Urgell, 187. Edifici Rellotge, 4ª planta.
3. Localitat i codi postal: Barcelona
08036.
d) Admissió de variants: No
e) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: Dos
mesos a comptar des de la data d'obertura de
les proposicions.
8. Obertura de les ofertes
a) Domicili: Carrer Comte d'Urgell,
núm187. Edifici del Rellotge, planta baixa.
b) Localitat: 08036 Barcelona.
c) Data: L'obertura del sobre número 2
(aspectes tècnics que depenen d'un judici de
valor), tindrà lloc el dia 9 de febrer de 2010.
Aquesta sessió serà oberta al públic.
d) Hora: A partir de les 13:35 h.
9. Altres informacions
a) Condicions especials d'execució: No.
b) Proposta d'adjudicació provisional: La
data i hora en què es reunirà la Mesa de
contractació de l'Àrea d'Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge per proposar a l'òr-

gan de contractació, l'adjudicació provisional del present expedient, es publicarà en el
taulell d'anuncis ubicat al carrer Comte
d'Urgell, 187, planta baixa (es podrà consultar telefònicament al número 93404.94.89)
10. Despeses de l'anunci
L'import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació, que
haurà d'abonar l'adjudicatari, serà aproximadament de 2.500,00 EUR.
11. Data d'enviament de l'anunci al "DOUE"
21 de desembre de 2009.
Barcelona, 22 de desembre de 2009.
El Secretari delegat, Francesc Bartoll i
Huerta.
022009038719
A

Gerència de Serveis d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
ANUNCI
Anunci Licitació de contracte de serveis
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient::
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries
i Mobilitat. Subsecció de Contractació.
c) Obtenció de documentació:
1. Dependència: Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Subsecció
de Contractació
2. Domicili: Carrer Comte d'Urgell,
núm.187, Edifici Rellotge, 4ª planta
3. Localitat i codi postal: Barcelona,
08036
4. Telèfon: 93 404 94 89
5. Telefax: 93 402 24 94
6. Direcció d'internet del perfil del contractant: www.diba.cat/perfilcontractant/
inici.asp
7. Data límit d'obtenció de documentació
i informació: 28 de gener de 2010
d) Número de l'expedient: 2009/4990
2. Objecte del contracte
a) Tipus: Servei
b) Descripció de l'objecte: treballs de
manteniment i conservació dels trams de
carreteres adscrites al centre de conservació
de Manresa. ANYS 2010-2013.
c) Divisió per lots i núm.: No
d) Lloc d'execució: Veure clàusula 2.2) del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
e) Termini d'execució: Veure clàusula 1.6)
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
f) Admissió de pròrroga: Veure clàusula
1.6) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
g) Establiment d'un acord marc: No
h) Sistema dinàmic d'adquisició: No
i) CPV: 50230000-6.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària i subjecte a regulació harmonitzada
b) Procediment: obert amb més d'un criteri
de valoració
c) Subhasta electrònica: No
d) Criteris d'adjudicació: Veure clàusula
1.11) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Els criteris a tenir en compte són:
A) Criteris avaluables de forma automàtica
(51 punts)
A.1. Oferta econòmica, fins a 25 punts.
A.2. Instal·lacions, fins a 12 punts.
A.3. Mitjans, fins a 14 punts
B) Criteris que depenen d'un judici de
valor (49 punts)
B.1. Metodologia, fins a 7 punts: la general, fins a 1 punt i les indicades com de realització immediata fins a 6 punts.
B.2. Anàlisi del sector amb punts conflictius, fins a 20 punts.
B.3. Proposta d'actuació i resposta a nevades, fins a 20 punts.
B.4. Pla de gestió de residus generats, i
proposta de millores en les actuacions per tal
d'afavorir mesures de sostenibilitat dels treballs, fins 2 punts.
4. Pressupost base de licitació
a) Import estimatiu quatrianual net:
3.100.980,45 EUR.
b) IVA (16%): 496.156,88 EUR.
c) Import total: 3.597.137,33 EUR.
Els preus unitaris màxims de licitació s'estableixen segons la clàusula 1.3) del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
5. Garanties exigides
a) Provisional: 93.029,41 EUR. (3% pressupost estimatiu màxim, IVA exclòs)
b) Definitiva: 5% pressupost estimatiu
màxim, IVA exclòs.
6. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup O, Subgrup 2, Categoria d
b) Solvència econòmica i financera, i
solvència professional o tècnica: Veure clàusula 1.10) del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Altres requisits específics: No
d) Contracte reservat: No.
7. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 12
hores del dia 29 de gener de 2010.
La presentació de les ofertes es podrà efectuar tots els dies feiners de 9 a 14 hores del
matí a la Subsecció de referència i l'ùltim dia
de presentació fins a les 12 hores.
Les proposicions enviades per correu,
s'hauran de lliurar a l'Oficina de Correus
abans de les 12 hores i dins del termini
màxim establert, havent-se d'anunciar la seva
tramesa el mateix dia de la seva presentació,
mitjançant tèlex, telegrama o fax a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat. Subsecció de Contractació.
b) Modalitat de presentació: La documen-

25 / 12 / 2009

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

Núm. 308 / Pàg. 9

Administració Local

tació per prendre part en la licitació es presentarà en tres sobres, de conformitat amb el
que s'estipula al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat. Subsecció de Contractació.
2. Domicili: C/ Comte d'Urgell, 187. Edifici Rellotge, 4ª planta.
3. Localitat i codi postal: Barcelona
08036.
4. Direcció electrònica: gs.infraestvm@
diba.cat
d) Admissió de variants: No
e) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: Dos
mesos a comptar des de la data d'obertura de
les proposicions.
8. Obertura de les ofertes
a) Domicili: Carrer Comte d'Urgell,
núm187. Edifici del Rellotge, planta baixa.
b) Localitat: 08036 Barcelona.
c) Data: L'obertura del sobre número 2
(aspectes tècnics que depenen d'un judici de
valor), tindrà lloc el dia 9 de febrer de 2010.
Aquesta sessió serà oberta al públic.
d) Hora: A partir de les 13:30 h.
9. Altres informacions
a) Condicions especials d'execució: No.
b) Proposta d'adjudicació provisional: La
data i hora en què es reunirà la Mesa de contractació de l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge per proposar a l'òrgan de
contractació, l'adjudicació provisional del
present expedient, es publicarà en el taulell
d'anuncis ubicat al carrer Comte d'Urgell,
187, planta baixa (es podrà consultar telefònicament al número 93-404.94.89)
10. Despeses de l'anunci
L'import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació, que
haurà d'abonar l'adjudicatari, serà aproximadament de 2.500,00 EUR.
11. Data d'enviament de l'anunci al "DOUE"
21 de desembre de 2009:
Barcelona, 22 de desembre de 2009.
El Secretari delegat, Francesc Bartoll i
Huerta.
022009038717
A

Gerència de Serveis d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
ANUNCI LICITACIÓ DE CONTRACTE
DE SERVEIS
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient::
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries
i Mobilitat. Subsecció de Contractació.
c) Obtenció de documentació:
1. Dependència: Gerència de Serveis d'In-

fraestructures Viàries i Mobilitat. Subsecció
de Contractació.
2. Domicili: Carrer Comte d'Urgell,
núm.187, Edifici Rellotge, 4ª planta.
3. Localitat i codi postal: Barcelona,
08036.
4. Telèfon: 93 404 94 89.
5. Telefax: 93 402 24 94.
6. Direcció d'internet del perfil del contractant: www.diba.cat/perfilcontractant/
inici.asp.
7. Data límit d'obtenció de documentació
i informació: 28 de gener de 2010.
d) Número de l'expedient: 2009/4990.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: Servei.
b) Descripció de l'objecte: Treballs de
manteniment i conservació dels trams de
carreteres adscrites al Centre de Conservació
de Vic anys 2010-2013.
c) Divisió per lots i núm.: No.
d) Lloc d'execució: Veure clàusula 2.2) del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
e) Termini d'execució: Veure clàusula 1.6)
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
f) Admissió de pròrroga: Veure clàusula
1.6) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
g) Establiment d'un acord marc: No.
h) Sistema dinàmic d'adquisició: No.
i) CPV: 50230000-6.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària i subjecte a regulació harmonitzada.
b) Procediment: obert amb més d'un criteri
de valoració.
c) Subhasta electrònica: No.
d) Criteris d'adjudicació: Veure clàusula
1.11) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Els criteris a tenir en compte són:
A) Criteris avaluables de forma automàtica
(51 punts).
A.1. Oferta econòmica, fins a 25 punts.
A.2. Instal·lacions, fins a 12 punts.
A.3. Mitjans, fins a 14 punts.
B) Criteris que depenen d'un judici de
valor (49 punts).
B.1. Metodologia, fins a 7 punts: la general, fins a 1 punt i les indicades com de realització immediata fins a 6 punts.
B.2. Anàlisi del sector amb punts conflictius, fins a 20 punts.
B.3. Proposta d'actuació i resposta a nevades, fins a 20 punts.
B.4. Pla de gestió de residus generats, i
proposta de millores en les actuacions per tal
d'afavorir mesures de sostenibilitat dels treballs, fins 2 punts.
4. Pressupost base de licitació
a) Import estimatiu quatrianual net:
2.850.747,75 EUR.
b) IVA (16%): 456.119,65 EUR.
c) Import total: 3.306.867,40 EUR.
Els preus unitaris màxims de licitació s'estableixen segons la clàusula 1.3) del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

5. Garanties exigides
a) Provisional: 85.522,43 EUR (3% pressupost estimatiu màxim, IVA exclòs).
b) Definitiva: 5% del pressupost estimatiu
màxim, IVA exclòs.
6. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup O, Subgrup 2, Categoria d.
b) Solvència econòmica i financera, i
solvència professional o tècnica: Veure clàusula 1.10) del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Altres requisits específics: No.
d) Contracte reservat: No.
7. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 12
hores del dia 29 de gener de 2010.
La presentació de les ofertes es podrà efectuar tots els dies feiners de 9 a 14 hores del
matí a la Subsecció de referència i l'últim dia
fins a les 12 hores.
Les proposicions enviades per correu,
s'hauran de lliurar a l'Oficina de Correus
abans de les 12 hores i dins del termini
màxim establert, havent-se d'anunciar la seva
tramesa el mateix dia de la seva presentació,
mitjançant tèlex, telegrama o fax a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat. Subsecció de Contractació.
b) Modalitat de presentació: La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en tres sobres, de conformitat amb el
que s'estipula al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat. Subsecció de Contractació.
2. Domicili: C/ Comte d'Urgell, 187. Edifici Rellotge, 4ª planta.
3. Localitat i codi postal: Barcelona
08036.
4. Direcció electrònica: gs.infraestvm@
diba.cat.
d) Admissió de variants: No.
e) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: Dos
mesos a comptar des de la data d'obertura de
les proposicions.
8. Obertura de les ofertes
a) Domicili: Carrer Comte d'Urgell,
núm187. Edifici del Rellotge, planta baixa.
b) Localitat: 08036 Barcelona.
c) Data: L'obertura del sobre número 2
(aspectes tècnics que depenen d'un judici de
valor), tindrà lloc el dia 9 de febrer de 2010.
Aquesta sessió serà oberta al públic.
d) Hora: A partir de les 13:30 h.
9. Altres informacions
a) Condicions especials d'execució: No.
b) Proposta d'adjudicació provisional: La
data i hora en què es reunirà la Mesa de contractació de l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge per proposar a l'òrgan de
contractació, l'adjudicació provisional del
present expedient, es publicarà en el taulell
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d'anuncis ubicat al carrer Comte d'Urgell,
187, planta baixa (es podrà consultar telefònicament al número 93-404.94.89).
10. Despeses de l'anunci
L'import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació, que
haurà d'abonar l'adjudicatari, serà aproximadament de 2.500,00 EUR.
11. Data d'enviament de l'anunci al "DOUE"
21 de desembre de 2009.
Barcelona, 22 de desembre de 2009.
El Secretari delegat, Francesc Bartoll i
Huerta.
022009038729
A

Gerència de Serveis d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
ANUNCI LICITACIÓ DE CONTRACTE
DE SERVEIS
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient::
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries
i Mobilitat. Subsecció de Contractació.
c) Obtenció de documentació:
1. Dependència: Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Subsecció
de Contractació.
2. Domicili: Carrer Comte d'Urgell,
núm.187, Edifici Rellotge, 4ª planta.
3. Localitat i codi postal: Barcelona,
08036.
4. Telèfon: 93 404 94 89.
5. Telefax: 93 402 24 94.
6. Direcció d'internet del perfil del cont
r
a
c
t
a
n
t
:
www.diba.cat/perfilcontractant/inici.asp.
7. Data límit d'obtenció de documentació
i informació: 28 de gener de 2010.
d) Número de l'expedient: 2009/4990.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: Servei.
b) Descripció de l'objecte: Treballs de
manteniment i conservació dels trams de
carreteres adscrites al Centre de Conservació
de Granollers anys 2010-2013.
c) Divisió per lots i núm.: No.
d) Lloc d'execució: Veure clàusula 2.2) del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
e) Termini d'execució: Veure clàusula 1.6)
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
f) Admissió de pròrroga: Veure clàusula
1.6) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
g) Establiment d'un acord marc: No.
h) Sistema dinàmic d'adquisició: No.
i) CPV: 50230000-6.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària i subjecte a regulació harmonitzada.
b) Procediment: obert amb més d'un criteri
de valoració.

c) Subhasta electrònica: No.
d) Criteris d'adjudicació: Veure clàusula
1.11) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Els criteris a tenir en compte són:
A) Criteris avaluables de forma automàtica
(51 punts).
A.1. Oferta econòmica, fins a 25 punts.
A.2. Instal·lacions, fins a 12 punts.
A.3. Mitjans, fins a 14 punts.
B) Criteris que depenen d'un judici de
valor (49 punts).
B.1. Metodologia, fins a 7 punts: la general, fins a 1 punt i les indicades com de realització immediata fins a 6 punts.
B.2. Anàlisi del sector amb punts conflictius, fins a 20 punts.
B.3. Proposta d'actuació i resposta a nevades, fins a 20 punts.
B.4. Pla de gestió de residus generats, i
proposta de millores en les actuacions per tal
d'afavorir mesures de sostenibilitat dels treballs, fins 2 punts.
4. Pressupost base de licitació
a) Import estimatiu quatrianual net:
3.574.100,45 EUR.
b) IVA (16%): 571.856,08 EUR.
c) Import total: 4.145.956,53 EUR.
Els preus unitaris màxims de licitació s'estableixen segons la clàusula 1.3) del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
5. Garanties exigides
a) Provisional: 107.223,01 EUR (3% pressupost estimatiu màxim, IVA exclòs).
b) Definitiva: 5% del pressupost estimatiu
màxim, IVA exclòs.
6. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup O, Subgrup 2, Categoria d.
b) Solvència econòmica i financera, i
solvència professional o tècnica: Veure clàusula 1.10) del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Altres requisits específics: No.
d) Contracte reservat: No.
7. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 12
hores del dia 29 de gener de 2010.
La presentació de les ofertes es podrà efectuar tots els dies feiners de 9 a 14 hores del
matí a la Subsecció de referència i l'últim dia
de presentació fins a les 12 hores.
Les proposicions enviades per correu,
s'hauran de lliurar a l'Oficina de Correus
abans de les 12 hores i dins del termini
màxim establert, havent-se d'anunciar la seva
tramesa el mateix dia de la seva presentació,
mitjançant tèlex, telegrama o fax a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat. Subsecció de Contractació.
b) Modalitat de presentació: La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en tres sobres, de conformitat amb el
que s'estipula al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Diputació de Barcelona. Gerèn-

cia de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat. Subsecció de Contractació.
2. Domicili: C/ Comte d'Urgell, 187. Edifici Rellotge, 4ª planta.
3. Localitat i codi postal: Barcelona
08036.
4. Direcció electrònica: gs.infraestvm@
diba.cat.
d) Admissió de variants: No.
e) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: Dos
mesos a comptar des de la data d'obertura de
les proposicions.
8. Obertura de les ofertes
a) Domicili: Carrer Comte d'Urgell,
núm187. Edifici del Rellotge, planta baixa.
b) Localitat: 08036 Barcelona.
c) Data: L'obertura del sobre número 2
(aspectes tècnics que depenen d'un judici de
valor), tindrà lloc el dia 9 de febrer de 2010.
Aquesta sessió serà oberta al públic.
d) Hora: A partir de les 13:30 h.
9. Altres informacions
a) Condicions especials d'execució: No.
b) Proposta d'adjudicació provisional: La
data i hora en què es reunirà la Mesa de contractació de l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge per proposar a l'òrgan de
contractació, l'adjudicació provisional del
present expedient, es publicarà en el taulell
d'anuncis ubicat al carrer Comte d'Urgell,
187, planta baixa (es podrà consultar telefònicament al número 93-404.94.89).
10. Despeses de l'anunci
L'import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació, que
haurà d'abonar l'adjudicatari, serà aproximadament de 2.500,00 EUR.
11. Data d'enviament de l'anunci al
"DOUE": 21 de desembre de 2009.
Barcelona, 22 de desembre de 2009.
El Secretari delegat, Francesc Bartoll i
Huerta.
022009038728
A

Gerència de Serveis d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
ANUNCI LICITACIÓ DE CONTRACTE
DE SERVEIS
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient::
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries
i Mobilitat. Subsecció de Contractació.
c) Obtenció de documentació:
1. Dependència: Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat Subsecció de
Contractació.
2. Domicili: Carrer Comte d'Urgell,
núm.187, Edifici Rellotge, 4ª planta.
3. Localitat i codi postal: Barcelona,
08036.
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4. Telèfon: 93 404 94 89.
5. Telefax: 93 402 24 94.
6. Direcció d'internet del perfil del contractant:
www.diba.cat/perfilcontractant/inici.asp.
7. Data límit d'obtenció de documentació
i informació: 28 de gener de 2010.
d) Número de l'expedient: 2009/4990.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: Servei.
b) Descripció de l'objecte: Treballs de
manteniment i conservació dels trams de
carreteres adscrites al Centre de Conservació
de Berga anys 2010-2013.
c) Divisió per lots i núm.: No.
d) Lloc d'execució: Veure clàusula 2.2) del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
e) Termini d'execució: Veure clàusula 1.6)
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
f) Admissió de pròrroga: Veure clàusula
1.6) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
g) Establiment d'un acord marc: No.
h) Sistema dinàmic d'adquisició: No.
i) CPV: 50230000-6.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària i subjecte a regulació harmonitzada.
b) Procediment: obert amb més d'un criteri
de valoració.
c) Subhasta electrònica: No.
d) Criteris d'adjudicació: Veure clàusula
1.11) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Els criteris a tenir en compte són:
A) Criteris avaluables de forma automàtica
(51 punts).
A.1. Oferta econòmica, fins a 25 punts.
A.2. Instal·lacions, fins a 12 punts.
A.3. Mitjans, fins a 14 punts.
B) Criteris que depenen d'un judici de
valor (49 punts).
B.1. Metodologia, fins a 7 punts: la general, fins a 1 punt i les indicades com de realització immediata fins a 6 punts.
B.2. Anàlisi del sector amb punts conflictius, fins a 20 punts.
B.3. Proposta d'actuació i resposta a nevades, fins a 20 punts.
B.4. Pla de gestió de residus generats, i
proposta de millores en les actuacions per tal
d'afavorir mesures de sostenibilitat dels treballs, fins 2 punts.
4. Pressupost base de licitació
a) Import estimatiu quatrianual net:
2.966.056,95 EUR.
b) IVA (16%): 474.569,12 EUR.
c) Import total: 3.440.626,07 EUR.
Els preus unitaris màxims de licitació s'estableixen segons la clàusula 1.3) del.
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
5. Garanties exigides
a) Provisional: 88.981,71EUR. (3% pressupost estimatiu màxim, IVA exclòs).
b) Definitiva: 5% del pressupost estimatiu
màxim, IVA exclòs.

6. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup O, Subgrup 2, Categoria d.
b) Solvència econòmica i financera, i
solvència professional o tècnica: Veure.
clàusula 1.10) del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Altres requisits específics: No.
d) Contracte reservat: No.
7. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 12
hores del dia 29 de gener de 2010.
La presentació de les ofertes es podrà efectuar tots els dies feiners de 9 a 14 hores del
matí a la Subsecció de referència i l'últim dia
de presentació fins a les 12 hores.
Les proposicions enviades per correu,
s'hauran de lliurar a l'Oficina de Correus
abans de les 12 hores i dins del termini
màxim establert, havent-se d'anunciar la seva
tramesa el mateix dia de la seva presentació,
mitjançant tèlex, telegrama o fax a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat. Subsecció de Contractació.
b) Modalitat de presentació: La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en tres sobres, de conformitat amb el
que s'estipula al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat. Subsecció de Contractació.
2. Domicili: C/ Comte d'Urgell, 187. Edifici Rellotge, 4ª planta.
3. Localitat i codi postal: Barcelona
08036.
4. Direcció electrònica: gs.infraestvm@
diba.cat.
d) Admissió de variants: No.
e) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: Dos
mesos a comptar des de la data d'obertura de
les proposicions.
8. Obertura de les ofertes
a) Domicili: Carrer Comte d'Urgell,
núm187. Edifici del Rellotge, planta baixa.
b) Localitat: 08036 Barcelona.
c) Data: L'obertura del sobre número 2
(aspectes tècnics que depenen d'un judici de
valor), tindrà lloc el dia 9 de febrer de 2010.
Aquesta sessió serà oberta al públic.
d) Hora: A partir de les 13:30 h.
9. Altres informacions
a) Condicions especials d'execució: No.
b) Proposta d'adjudicació provisional: La
data i hora en què es reunirà la Mesa de contractació de l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge per proposar a l'òrgan de
contractació, l'adjudicació provisional del
present expedient, es publicarà en el taulell
d'anuncis ubicat al carrer Comte d'Urgell,
187, planta baixa (es podrà consultar telefònicament al número 93-404.94.89).
10. Despeses de l'anunci
L'import màxim de les despeses de publi-

citat en diaris oficials de la licitació, que
haurà d'abonar l'adjudicatari, serà aproximadament de 2.500,00 EUR.
11. Data d'enviament de l'anunci al "DOUE"
21 de desembre de 2009:
Barcelona, 22 de desembre de 2009.
El Secretari delegat, Francesc Bartoll i
Huerta.
022009038727
A

Oficina d'Accés i Gestió
de la Contractació
ANUNCI
Com a resultat dels processos selectius inclosos en el pla d'actuació en matèria d'ocupació
de la Diputació de Barcelona per a l'any 2008,
publicats al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona núm. 73, de 26 de març de 2009, i
núm. 187, de 6 d'agost de 2009, i les convocatòries al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 5387, de 26 de maig de 2009,
núm. 5465, de 16 de setembre de 2009, i núm.
5479, de 7 d'octubre de 2009, es procedeix al
nomenament com a funcionaris/àries de carrera de la plantilla d'aquesta Diputació del personal que tot seguit s'esmenta:
Resolució de data 30 de novembre de
2009
Tècnica superior psicologia-sociologia
* Carmen Sánchez Gil
Tècnica mitjana sanitat
* Sandra Martínez Fenollar
* Eva Morcillo Aranda
* Mónica Aguado Recacha
* Julia Bueno Buitrago
* Maria de Prado Fajardo
* Tatiana Diaz Bouza
* Laura Vicente del Estal
* Silvia Gutierrez Vallez
* Maria Dolores Corredor Muñoz
* Yolanda Ventura Masachs
* Núria López Cortés
* Laura Crespo Mestres
Tècnic/a superior en medicina
* José Manuel López Santin
* Maria Antonia López Bertran
* Carlos Mizrahi Recasens
* Ignasi Bros Cugat
Tècnica mitjana treball social
* Esther Albesa Jove
* Marta Vallve Elias
* Alicia Casals Arnau
Resolució de data 11 de desembre de
2009
Tècnic/a auxiliar sanitat
* Maria Angeles Gallardo Vela
* Maria Dolores Moron Romera
* Miguel José Gil Herrera
* Begoña Giménez Lozano
* Maria Encarnación Fernández Gallardo
* Isabel Cortés Cortés
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* Francisca Garrido Fernández
* Alejandra Salome Azcarate Caballero
* Rosa Gonzalo Gonzalo
* Joaquina Fernández Sarabia
* Maria Obdulia Hernandez Berrocal
* Maria Carmen Rodríguez Campos
* Gloria Valdes Castro
* Maria del Carmen Pulido Garcia
* Maria Luisa Acosta Hidalgo
* Cristina Sánchez Pérez
* Laura Hernández Marin
* Maria del Prado López Roso Fernández
de Mera
* Antonia Jiménez González
* Maria Isabel Hermoso Sánchez
* Jorge Cortés Sánchez
* Maria Carmen Ortega Martínez
* Monica Neira López
* Josefa Rodríguez López
* Nancy Rocio Cabrera Ayala
* Arcadio Aparicio Pérez
* Amalia Pérez Martínez
Resolució de data 14 de desembre de
2009
Auxiliar tècnic/a especialista sanitat
* Rosalia Gutiérrez Moreno
* Josefa Rodríguez Villena
* Concepción Delgado Domínguez
* Eulalia Estrella Fernández Varela
* Yolanda Fraile Pallarés
* Manuela Lozano Ruiz
* Francisca Marin Narvaez
* Maria Luisa Navarrete Moreno
* Nuria Tauste Criado
* José Luis Caro Guerrero
* Núria Fernández Sarabia
* Arantxa Serrano Velez
* Concepción González Atienza
Contra aquestes resolucions, que són definitives en via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona,
dins el termini de dos mesos de l'endemà de
la publicació.
Alternativament i potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el president
de la Diputació de Barcelona, en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent de la
publicació.
Barcelona, 22 de desembre de 2009.
El Director dels serveis de Recursos
Humans p.a. Isabel Diaz Pijuan, Oficina
022009038755
A

Organisme de Gestió Tributària
ANUNCI DE MODIFICACIÓ
DE CALENDARI FISCAL
En relació amb l'anunci publicat en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
número 299 Annex I en data 15 de desembre
de 2009, referent al Calendari fiscal 2010 de
l'Ajuntament de Canet de Mar, que té delegades funcions de gestió i recaptació tributària
en la Diputació de Barcelona, s'ha dictat

acord, de data 21 de desembre de 2009, de
l'Ajuntament de Canet de Mar, pel qual s'acorda la modificació del Calendari fiscal
aprovat inicialment, en allò que fa referència
al període de cobrament voluntari de la primera fracció de la taxa per la recollida d'escombraries comercials
CANET DE MAR
Taxa per recollida d'escombraries comercials 1a fracció: 01/02/2010 - 01/04/2010.
Barcelona, 22 de desembre de 2009.
L'Adjunta a Gerència, Llum Rodríguez
Rodríguez.
022009038633
A

Organisme de Gestió Tributària
ANUNCI DE MODIFICACIÓ
DE CALENDARI FISCAL
En relació amb l'anunci publicat en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
número 312 en data 29 de desembre de
2008, referent al Calendari fiscal 2009 de
l'Ajuntament de Montclar, que té delegades
funcions de gestió i recaptació tributària en la
Diputació de Barcelona, s'ha dictat acord, de
data 18 de desembre de 2009, de l'Ajuntament de Montclar, pel qual s'acorda la modificació del Calendari fiscal aprovat inicialment, en allò que fa referència al període de
cobrament voluntari de la taxa per subministrament d'aigua corresponent al segon quadrimestre de l'exercici 2009 amb el següent
detall:
MONTCLAR
Taxa per subministrament d'aigua 2n
quadrimestre 15/09/2009 al 29/01/2010
Barcelona, 21 de desembre de 2009.
L'Adjunta a Gerència, Llum Rodríguez
Rodríguez.
022009038693
A

Servei de Contractació
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ
PROVISIONAL DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa l'article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, es fa
pública l'adjudicació provisional del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona
b) Dependència que tramita l'expedient:
Servei de Contractació / Oficina de Difusió
Artística
c) Núm. d'expedient: 2009/9374
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis

b) Descripció de l'objecte: Representació
de l'espectacle "Senzacoda. Una Storia sulla
diversità" produït per Quelli Di Grock.
c) Lots: No
3. Tramitació de l'expedient i procediment
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Negociat sense publicitat
per raons artístiques, art. 154.d) de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre de Contractes del
Sector Públic.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost estimatiu: 48.400,00 EUR
IVA exclòs.
b) Valor estimat: 48.400,00 EUR IVA
exclòs.
5. Adjudicació provisional
a) Data: 14 de desembre de 2009
b) Contractista: Quelli Di Grock Cooperativa, ARL
c) Nacionalitat: Italiana.
d) Import estimat adjudicat: 48.400,00
EUR IVA exclòs.
Barcelona, 22 de desembre de 2009.
La Secretària Delegada, Maria Teresa
Muratel Cavero.
022009038890
A

Servei de Contractació
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ
PROVISIONAL DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa l'article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, es fa
pública l'adjudicació provisional del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Servei de Contractació / Direcció de Serveis
de Tecnologies i Sistemes Corporatius.
c) Núm. d'expedient: 2009/6491
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis
b) Descripció de l'objecte: "Manteniment
integral de les llicències SAP de la Diputació
de Barcelona"
c) Lots: No.
3. Tramitació de l'expedient i procediment
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Negociat sense publicitat
per raons tècniques, art. 154.d) de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre de Contractes del
Sector Públic.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost estimatiu: 736.441,65 EUR
IVA exclòs.
b) Valor estimat: 736.441,65 EUR IVA
exclòs.
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5. Adjudicació provisional
a) Data: 22 de desembre de 2009
b) Contractista: Sap España, Sistemas Aplicaciones y Productos en la Informatica SA
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d'adjudicació: 736.441,65
Barcelona, 22 de desembre de 2009.
La Secretària Delegada, Ma. Teresa Muratel Cavero.
022009038892
A

ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA
Entitat del Medi Ambient

Entitat Metropolitana del Transport
ANUNCI

Resolució de la Presidència de l'Entitat
Metropolitana del Transport de data 16 de
ANUNCI
desembre de 2009, per la qual s'anuncia el
procediment obert per a la contractació de la
La Junta de Govern d'aquesta Entitat ha
concessió del servei complementari del transadoptat, en sessió de data 17/12/09 l'acord
port públic metropolità mitjançant bicicleta
següent:
(Àrea Bicing).
Aprovar, a l'empara del que estableix el
1. Entitat adjudicadora.
Reglament general del servei metropolità d'abastament domiciliari d'aigua i d'acord amb
a) Organisme: Entitat Metropolitana del
la proposta formulada per la Sociedad RegioTransport.
nal de Abastecimiento de Aguas, SA
b) Dependència que tramita l'expedient:
(SOREA), els preus dels productes aliens a la
Servei de Contractació (Despatx 222).
venda d'aigua per al municipi de Sant Cugat
c) Obtenció de documentació i informadel Vallès que figuren a l'Annex que forma
ció: www.amb.cat/web/guest/licitacions
part d'aquest acord.
1) Dependència: Servei de Contractació
Els preus fixats en aquest acord entraran
(Despatx 222).
en vigor a partir de l'1 de gener del 2010 i
2) Domicili. Carrer 62 número 16 2a planseran d'aplicació en tant que no sigui aprovata.
da la seva modificació.
3) Localitat i codi postal: 0840 Barcelona
Notificar el present acord a la Sociedad
(Zona Franca).
Regional de Abastecimiento de Aguas, SA
4) 93 506 94 95 i 93 506 93 32.
(SOREA) i a l'Ajuntament de Sant Cugat del
5) Telefax 93 223 51 31.
Vallès.
6) Correu electrònic: Contractacio@
Publicar el present acord en el BUTLLETÍ
amb.cat
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
7) Direcció d'Internet del perfil de contractant: www.amb.cat/web/guest/licitacions
Altes de comptadors sobre bateries o
8) Data límit d'obtenció de documentació
escomesa existent (el preu no inclou
i informació: Durant el període de licitació.
comptador, fiança ni verificació)
d) Número d'expedient: 377/09.
§
EUR#
2. Objecte del contracte.
Diàmetre de comptador§
#
a) Tipus: Serveis.
Alta per comptador de 13 mm§
52,69#
b) Descripció: Concessió del servei comAlta per comptador de 15 mm§
54,69#
plementari del transport públic metropolità
Alta per comptador de 20 mm§
57,50#
mitjançant bicicleta (Àrea Bicing).
Alta per comptador de 25 mm§
66,84#
c) Divisió per lots: no.
Alta per comptador de 30 mm§
75,25#
d) Lloc d'execució: Als municipis metroReobertures de subministrament
politans. Vegeu documentació tècnica i
37,90#
(inclou tall i reobertura del servei)§
administrativa particular.
Drets de connexió a abonar pels promotors de nous
e) Termini d'execució: 12 anys amb possiedificis#
bilitat de pròrroga per una única vegada per
Habitatges tipus A, B i C§
130,00#
a 3 anys més, Vegeu documentació adminisHabitatges tipus D i E§
218,00#
trativa particular
Habitatges tipus F§
381,00#
3. Tramitació i procediment.
Usos industrials per cada m3/dia contractat§
329,00#
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Pressupost base de licitació. Vegeu
Diàmetre de comptador§
EUR/uc/mes#
documentació administrativa particular, clàuConservació de comptadors i escomeses#
sula 7 i plec tècnic, clàusules 2 i 12.
fins a 13 mm§
0,68#
5. Garanties.
de 15 mm§
0,83#
Garantia provisional: No s'exigeix garantia
de 20 mm§
1,23#
provisional per participar en aquesta licitade 25 mm§
1,51#
ció.
de 30 mm§
2,13#
Garantia definitiva: 485.000,00 EUR.
de 40 mm§
3,22#
6. Requisits específics del contractista
de 50 mm§
7,19#
de 65 mm§
8,91#
Solvència econòmica i financera i solvènde 80 mm§
11,09#
cia tècnica o professional. Vegeu documentade 100 mm§
13,93#
ció administrativa particular.
de 150 mm§
28,60#
7. Presentació d'ofertes o de les sol·licituds
de participació
Barcelona, 17 de desembre de 2009.
a) Data límit de presentació: Fins les 11
El Secretari General acctal., Sebastià Grau
hores del dia 15 de febrer de 2010.
Àvila.
b) Modalitat de presentació: Vegeu docu022009038162
mentació administrativa particular.
A
Lloc de presentació:
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a) Entitat Metropolitana del Transport.
b) Servei de Contractació (Despatx 222).
f) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: Dos mesos.
8. Obertura de les ofertes: Acte públic.
a) Entitat. Vegeu punt 1.
c) Data i hora de l'obertura del sobre
número 2: A les dotze hores del cinquè dia
hàbil següent al de finalització de presentació d'ofertes. Pel que fa a l'obertura del sobre
número 3 s'avisarà oportunament als licitadors
9. Despeses d'anuncis
L'import d'aquest anunci serà a càrrec de
l'adjudicatari.
e) 11. Pàgina web on figuren les informacions relatives a la convocatòria:
www.amb.cat/web/guest/licitacions.
Barcelona, 22 de desembre de 2009.
El Secretari general acctal., Sebastià Grau i
Àvila.
022009038839
A

Entitat Metropolitana del Transport
ANUNCI
En data 16 de desembre de 2009 el President de l'Entitat Metropolitana del Transport
ha resolt el següent:
Desestimar l'al·legació del Sr. Alberto
Villagrasa Gil, en nom i representació del
Grup Metropolità del Partit Popular de Catalunya a l'EMT, en relació als plecs de condicions jurídiques, econòmiques i administratives i de prescripcions tècniques que regiran
en la contractació, per procediment obert, de
la concessió del servei complementari del
transport públic metropolità mitjançant bicicleta (Àrea Bicing), tot això en exercici de la
delegació conferida per acord del Consell
Metropolità de data 16/07/2009, i de conformitat amb l'informe annex que s'incorpora a
la present resolució als efectes de motivació.
Incorporar d'ofici als plecs de condicions
jurídiques, econòmiques i administratives i
de prescripcions tècniques que regiran en la
contractació, per procediment obert, de la
concessió del servei complementari del transport públic metropolità mitjançant bicicleta
(Àrea Bicing), les esmenes proposades pels
Serveis tècnics i Jurídics de l'Entitat. sotmetre
en conseqüència els plecs revisats a exposició pública per un termini de vint dies. convocar així mateix la licitació per procediment
obert per a la contractació del servei esmentat, iniciant-se el termini per presentar ofertes
a l'endemà de la finalització del període
d'exposició pública i establint com a data
límit de presentació d'ofertes el dia 15 de
febrer de 2010.
Publicar els corresponents anuncis al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona,
en compliment del que disposa l'article 277
de la Llei municipal i de règim local de Cata-

lunya i així mateix inserir la convocatòria de
l'anunci de licitació al Perfil de Contractant
de l'Entitat.
Barcelona, 22 de desembre de 2009.
El Secretari general, acctal., Sebastià Grau
i Àvila.
022009038835
A

Institut Metropolità de Promoció
de Sòl i Gestió Patrimonial
ANUNCI
Exp. 304/09. El Consell d'Administració de
l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i
Gestió Patrimonial (IMPSOL) en data 16 de
desembre de 2009 va acordar, entre d'altres:
"Atès que el Consell d'Administració en sessió de data 22 d'octubre de 2009 va acordar
acceptar el nomenament de l'IMPSOL com a
administració actuant del Sector RedosaVallensana Baixa dels termes municipals de
Montcada i Reixac, Ripollet i Cerdanyola del
Vallès, així com formalitzar la cessió anticipada i directa a favor del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya o òrgan
depenent d'aquest del sòl amb destí a la
implantació de l'Hospital Comarcal, i qualificat d'equipaments en la modificació del Pla
General Metropolità aprovada per resolució
del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de
data 12 de Gener de 2009 i, inclòs en l'àmbit
del Pla Parcial Redosa-Vallensana en tramitació.
Atès l'estat de tramitació del Pla Parcial
del Sector Redosa-Vallensana en que pot ser
definit l'àmbit de cessió amb destí a Hospital,
que es concreta en part d'una finca propietat
de l'IMPSOL que precisarà d'una segregació
prèvia, i en part d'una finca propietat de l'Ajuntament de Ripollet inclosa a l'àmbit de la
modificació del Pla General Metropolità i
externa a l'àmbit del Pla Parcial,
Atès el que disposa l'article 150 del Text
Refós de la Llei d'Urbanisme es proposa al
Consell d'Administració l'adopció dels
següents acords: Cedir de forma anticipada i
gratuïta a favor del Servei Català de la Salut,
el domini de la finca inscrita a favor de
l'IMPSOL, segons descripció registral que
consta a l'expedient i prèvia segregació de la
part que no es troba afecta a equipament, per
tal d'ajustar correctament el seu àmbit, amb
una superfície aproximada de 17.741,59 m2.
d'acord amb el plànol adjunt que delimita el
sòl de cessió i la part a segregar de la finca.
Inscripció: Figura inscrita a nom de l'IMPSOL, en el Registre de la Propietat de Montcada i Reixac, al tom 1.814, llibre 697, foli
14, finca 6.170, inscripció 4a.
Referències cadastrals: 08124A01300032
0000FS i 9536101DF2993F0001LI.
Establir l'obligació de destinar la finca
objecte de cessió a hospital mitjançant la
seva construcció i ús per a tal finalitat.
A tals efectes si la finca cedida no es desti-

na a la finalitat esmentada en el termini 5
anys o deixa de destinar-se a dita finalitat
dins dels 30 anys següents, el bé objecte de
cessió revertirà automàticament de ple dret a
favor de l'IMPSOL, en els termes que resulten
de l'article 50 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
Patrimoni dels ens Locals (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 1076, de
2.12.1988).
Permetre que la construcció de l'hospital a
que fa referència aquest Acord sigui duta a
terme pel propi Servei Català de la Salut o
per un tercer mitjançant qualsevol negoci
jurídic.
El terreny és apte per al seu destí com a
hospital i comptarà, en execució del Pla Parcial, amb els serveis bàsics d'abastament
d'aigua, d'evacuació d'aigües, de subministrament d'energia elèctrica, i el vial que dóna
davant del solar tindrà pavimentada la calçada i tindrà encintades les voreres, i correspondrà a l'administració actuant cedent l'adopció de les mesures necessàries per aconseguir el seu destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest.
Tots els impostos i taxes derivats de la
construcció, instal·lació i obres de l'Hospital
gaudiran de les exempcions i bonificacions
previstes en el Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
i en les Ordenances Fiscals Municipals.
Facultar al conseller delegat per a la pressa
d'aquelles resolucions necessàries, incloent
aquelles que impliqui la delimitació concreta
de la finca a cedir, així com facultar, indistintament al conseller delegat i al director
gerent per a la signatura de quants documents públics i privats fossin necessaris per a
l'efectivitat del que es disposa en el present
acord i de tots aquelles que es dictin en
desenvolupament d'aquest.
Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30 dies. Pel supòsit en
que durant l'anterior termini no es formulessin al·legacions la cessió s'entendrà definitiva
i no caldrà l'adopció d'un nou acord.
Donar compte al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya.
Notificar aquest acord als respectius Ajuntaments i al Servei Català de la Salut.»
Barcelona, 17 de desembre de 2009.
El Director Gerent de l'IMPSOL, Amadeu
Iglesias i Unzué.
022009038075
A
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CONSELLS COMARCALS
Vallès Oriental
ANUNCI
Procediment de contractació del servei de
manteniment i assistència dels sistemes
informàtics del Consell Comarcal
El 16 de desembre de 2009, la Comissió
de Govern ha aprovat el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regiran la licitació
mitjançant procediment obert, per a l'adjudicació del contracte administratiu corresponent al servei de manteniment i assistència
dels sistemes informàtics del Consell Comarcal, que s'exposen al públic, pel termini de
vint dies hàbils, i que estaran disponibles per
a ésser consultats a la Secretaria del Consell
Comarcal del Vallès Oriental.
Transcorregut aquest termini, si no es produeixen al·legacions, s'anuncia la licitació,
d'acord amb les condicions següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Vallès
Oriental
b) Dependència que tramita l'expedient:
Àrea de Recursos Humans
2. Objecte del contracte
a) El Servei públic de manteniment i
assistència dels sistemes informàtics del Consell Comarcal.
b) La durada del contracte es fixa entre la
data de notificació de l'acord d'adjudicació i
la devolució de la garantia definitiva.
Comprèn la prestació del servei des de la
data de signatura del contracte fins el 31 de
desembre de 2010. El contracte pot ser
objecte d'una única pròrroga expressa, amb
una durada màxima d'un any.
3. Tramitació i procediment d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4. Tipus de licitació:
a) El tipus de licitació s'estableix en un
import de vint-i-vuit mil tres-cents quarantasis euros amb cinquanta-quatre cèntims
(28.346,54 EUR), IVA exclòs, millorables a la
baixa, corresponents als serveis especificats
al Plec de prescripcions tècniques.
b) El preu unitari, IVA exclòs, millorable a
la baixa, dels cartutxos de tòner i tinta que el
contractista haurà de subministrar per als
equips d'impressió del Consell Comarcal és
el següent:
MODELS §
HP LASERJET 2300 NG (Q2610A)§
HP LASERJET 2550 AMAR (Q3972A)§
HP LASERJET 2550 CYAN (Q3971A)§
HP LASERJET 2550 MAG (Q3973A)§
HP LASERJET 2550 NG (Q3960A)§
HP LASERJET 9000/9050 (C8543X) NG§
HP LASERJET P2015 NG (Q7553A)§
HP LJ CP1215 AMAR§
HP LJ CP1215 CIAN§
HP LJ CP1215 MAG§
HP LJ CP1215 NG§
OKI 400EX/600EX/5200/5500/5650§
HP DJ 5550/P7150/P7350 (C6656AE)§

PREU UNITARI
IVA EXCLÒS EUR#
90,83#
56,20#
56,20#
56,20#
62,66#
210,30#
60,93#
49,24#
49,24#
49,24#
53,88#
31,99#
15,28#

a) El preu unitari per hora d'un o més tèc-

nics instal·ladors per tal de prestar els serveis
addicionals que no es corresponen amb les
tasques habituals de la prestació del servei,
s'estableix en quaranta-set euros amb noranta-sis cèntims (47,96 ?) l'hora, IVA exclòs,
millorables a la baixa.
5. Garanties
Definitiva: El 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs
6. Obtenció d'informació i documentació
a) Entitat: Consell Comarcal del Vallès
Oriental
b) Domicili: C. Miquel Ricomà, 46
c) Localitat i codi postal: Granollers,
08401
d) Telèfon: 93 860 07 00 / 07 11
e) Fax: 93 879 04 44
f) Data límit d'obtenció de documentació i
informació: El dia hàbil anterior a la data límit
de presentació d'ofertes, exclòs dissabte.
7. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 26 de gener
de 2010
b) Documentació que cal presentar: Descrita a la clàusula setzena del plec de clàusules administratives particulars
c) Lloc de presentació: Consell Comarcal
del Vallès Oriental
8. Obertura de pliques:
a) Entitat: Consell Comarcal del Vallès
Oriental
b) Data i hora: A les nou hores de l'1 de
febrer de 2010
9. L'import màxim de les despeses de
publicitat de la licitació d'aquesta
contractació, que ha d'abonar l'adjudicatari,
és de mil cinc-cents euros (1.500 EUR).
10. Tipus de proposta següent:
"... domiciliat/da a..., carrer..., amb DNI...,
major d'edat i en nom propi (o en representació de...com acredito per... amb domicili a...
carrer... assabentat/da de l'expedient del
Consell Comarcal per a la contractació del
servei de manteniment i assistència dels sistemes informàtics del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, hi prenc part i em comprometo a executar el contracte, d'acord amb al
Plec de clàusules administratives particulars i
al Plec de prescripcions tècniques, que
accepto íntegrament pel preu de (lletres)
(números), IVA exclòs, i les millores que s'especifiquen al sobre 2.
Els preus unitaris, IVA exclòs, dels cartutxos de tòner i tinta per als equips d'impressió
que ofereixo són els següents:
MODELS§
HP LASERJET 2300 NG (Q2610A)§
HP LASERJET 2550 AMAR (Q3972A)§
HP LASERJET 2550 CYAN (Q3971A)§
HP LASERJET 2550 MAG (Q3973A)§
HP LASERJET 2550 NG (Q3960A)§
HP LASERJET 9000/9050 (C8543X NG)§
HP LASERJET P2015 NG (Q7553A)§
HP LJ CP1215 AMAR§
HP LJ CP1215 CIAN§
HP LJ CP1215 MAG§
HP LJ CP1215 NG§
OKI 400EX/600EX/5200/5500/5650§
HP DJ 5550/P7150/P7350 (C6656AE)§

PREU UNITARI
IVA EXCLÒS#
#
#

#
#
#

#

#

#

#
#
#
#

#

El preu unitari per hora d'un o més tècnics
instal·ladors per tal de prestar els serveis
addicionals que no es corresponen amb les
tasques habituals de la prestació del servei,
que ofereixo és .... euros, IVA exclòs.
Lloc i data
Signatura del licitador"
11. Criteris de puntuació
- Oferta econòmica: 11
- Pla de Treball: 3
- Millores addicionals: 1
12. Mesa de contractació
President: El senyor Antonio Rísquez
Caballero, president del Consell Comarcal
del Vallès Oriental
Vocals: El senyor Antoni Cornellas i Aligué, gerent del Consell Comarcal del Vallès
Oriental
El senyor Fèlix Gómez i Munné, interventor del Consell Comarcal del Vallès Oriental
El senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari
accidental del Consell Comarcal del Vallès
Oriental
La senyora Carme Gómez i Fernández,
cap de l'Àrea de Recursos Humans del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Secretària: La senyora Núria Caellas i Puig,
tècnica de Secretaria del Consell Comarcal
del Vallès Oriental
Granollers, 16 de desembre de 2009.
El President, Antonio Rísquez Caballero.
022009037958
A

Núm. 308 / Pàg. 16

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

25 / 12 / 2009

Administració Local
AJUNTAMENTS
L'Ametlla del Vallès
ANUNCI
El Decret d'Alcaldia de data 21 de desembre de 2009, ha aprovat les següents bases
que han de regir la convocatòria per a la provisió d'una plaça de llicenciat/da en Dret.
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE
SELECCIÓ D'UN/A LLICENCIAT/DA EN DRET
1. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular la
convocatòria de selecció, mitjançant concurs
oposició, d'un tècnic d'administració general
TAG, llicenciat/da en dret, plaça de funcionari de carrera, que es troba a la Relació de
Llocs de Treball de l'Ajuntament de l'Ametlla
del Vallès.
2. Funcions a desenvolupar
Les funcions a desenvolupar pel llicenciat/da en Dret seran les que consten a la
Relació de Llocs de treball
a) Elaborar informes, dictàmens, decrets,
propostes de resolució i d'acord d'assumptes
del Servei, així com qualsevol altra documentació jurídico-administrativa complementària.
b) Preparar i informar reglaments, ordenances i altres actes normatius que li siguin
encomanats.
c) Preparar i informar la documentació
que s'eleva a la Comissió Informativa, a la
Junta de Govern i al Ple.
d) Encarregar-se del seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica
relacionades amb l'àmbit propi del seu Servei.
e) Redactar informes jurídics en l'àmbit
corresponent sobre recursos administratius,
escrits d'al·legacions, etc.
f) Preparar la documentació dels procediments judicials que afectin el servei i intervenir-hi en cas que se li encomani.
g) Encarregar-se del seguiment dels expedients originats d'obres urbanístiques, les
expropiacions forçoses, les denúncies per
obres il·legals i per danys, reclamacions de
responsabilitat patrimonial, traspassos de
carreteres.
h) Assessorar el servei i donar suport tècnic en matèria jurídica, de dret urbanístic i
normativa sobre expropiació, procediment
administratiu, dret civil i d'altres branques
del dret.
i) Mantenir els contactes necessaris amb
tercers (empreses, entitats locals i altres institucions i organismes), per a dur a terme les
seves tasques, així com participar en aquelles
comissions per a les que sigui assignat. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de
treball, utilitzant adequadament maquinària,
eines o substàncies relacionades amb la seva
activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord
amb els procediments establerts per la Corporació i la normativa vigent en matèria de

prevenció de riscos laborals.
j) Vetllar pel compliment en el seu lloc de
treball de la Llei de Protecció de dades de
caràcter personal. I, en general, totes aquelles
de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
3. Requisits de participació
3.1. Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els
requisits següents:
a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió
Europea o d'Estats als quals, en virtut de
Tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en
els termes que aquesta es troba definida en el
Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.
També podran accedir, qualsevol que sigui la
seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i
dels nacionals d'altres Estats membres de la
Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret així com els seus descendents o
els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret i siguin menors de 21 anys o
majors, dependents.
b) Tenir 16 anys i no haver complert 65 en
la data que finalitzi el termini de presentació
de sol·licituds.
c) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les funcions atribuïdes.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de
les administracions públiques o dels òrgans
constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o
càrrecs públics per resolució judicial o per a
l'accés al cos o escala de funcionaris dels
quals hagués estat separat o inhabilitat. En el
cas dels nacionals d'altres Estats, no trobar-se
inhabilitat o en situació equivalent, ni haver
estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i ens els
mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol oficial de llicenciat/da en Dret.
3.2. Els requisits establerts prèviament
s'han de complir amb referència a la data
d'expiració del termini assenyalat per a la
presentació de sol·licituds de participació en
la convocatòria i s'han de mantenir durant tot
el procés.
4. Presentació de sol·licituds
4.1. Documentació necessària per participar.
Les persones interessades en participar en
la convocatòria han de presentar, dins del
termini i en el lloc establerts en l'apartat 2
d'aquesta base, la documentació següent:
a) Instància de sol·licitud de participació
en la convocatòria que indiqui expressament
la plaça a la qual s'opta i manifesti el compliment de tots els requisits de participació.
b) Fotocòpia del títol acadèmic requerit en
la base 3.1. Si es tracta d'un títol obtingut a
l'estranger, cal que estigui homologat per
part del Ministeri d'Educació, Política Social i
Esports i, si és necessari, que se'n presenti la

corresponent traducció jurada.
c) Currículum vitae en el qual s'especifiqui, com a mínim, la informació següent:
- Dades personals i de contacte.
- La formació acadèmica reglada.
- La formació complementària, amb indicació del nombre d'hores lectives de cada
curs, seminari o jornada.
- L'experiència laboral, amb indicació dels
diversos càrrecs ocupats, temps durant el
qual s'ocuparen i detall de les funcions
desenvolupades.
- Els coneixements i certificats lingüístics.
d) Documentació acreditativa de l'experiència laboral i de la formació complementària al·legades per meritar en la fase de
valoració curricular. Per exemple:
- Pel que fa a l'experiència laboral, fotocòpia dels documents que acreditin, d'una
banda, el temps treballat i, de l'altra, la categoria professional i/o les funcions o projectes
desenvolupats en cada lloc de treball.
- Pel que fa a la formació, fotocòpia de les
titulacions o certificats formatius emesos pel
centre corresponent.
L'experiència laboral o la formació que
s'al·leguin en el procés però que no resultin
acreditades mitjançant la documentació
adient no seran objecte de valoració.
e) Documentació acreditativa d'estar en
possessió, si escau, del nivell de suficiència
de català (C) de la Secretaria de Política
Lingüística, superior o equivalent, d'acord
amb l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny,
sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català
de la Secretaria de Política Lingüística.
En cas de no presentar-se l'acreditació
documental corresponent, caldrà realitzar la
prova de coneixements de la llengua catalana prevista en la base 7.2.
4.2. Lloc i termini de presentació de
sol·licituds.
Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar al Registre General de l'Ajuntament, dins del termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des
de l'endemà de la publicació de la present
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé mitjançant alguna
de les altres formes previstes per l'article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
5. Admissió de les persones aspirants i inici
de les proves
5.1. Finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds, la presidència de la corporació, o
autoritat delegada, aprovarà, mitjançant resolució, la llista provisional de persones admeses i excloses i la llista provisional de persones exemptes de realitzar les proves de
coneixement de llengua catalana. La resolució, amb les llistes completes i certificades,
es publicarà a la pàgina web i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
5.2. Les persones aspirants disposaran
d'un termini de deu dies, comptats a partir de
l'endemà de la publicació de la resolució
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esmentada, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que
pugui contenir la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. Si les persones aspirants excloses no presenten esmena
dels defectes que se'ls imputa, la seva
sol·licitud s'arxivarà sense cap altre tràmit.
5.3. Transcorregut un termini no superior a
un mes des de la finalització del termini anterior, la presidència de la corporació, o autoritat delegada, farà publica la resolució amb
les llistes definitives de persones aspirants
admeses i excloses, que serà objecte de
publicació a la pàgina web i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Si el termini conclou
sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.
5.4. Paral·lelament a la resolució prevista
en el punt anterior, l'Ajuntament indicarà la
data, hora i lloc de realització de la primera
prova i detallarà els noms de les persones
que formaran part de l'òrgan de selecció.
5.5. Una vegada iniciat el procés selectiu,
els anuncis de la realització de les proves restants es publicaran al tauler d'anuncis i a la
pàgina web de l'Ajuntament.
5.6. Els errors materials, de fet i aritmètics
en la publicació de les resolucions i anuncis
es poden esmenar en qualsevol moment del
procés.
6. Òrgan de selecció
6.1. L'òrgan de selecció estarà format per
tres persones:
- Exercirà la presidència, Carles Santaló i
Burrull, Interventor Municipal de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.
- 3 vocals:
* Ramon Oriol i Grau, Secretari de l'Ajuntament de Sant Celoni.
* Rosa Beltran Gomis, Psicòloga municipal, de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.
* 1 vocals a proposta de l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.
6.2. Les funcions de secretaria de l'òrgan
de selecció correspondran a un funcionari de
la Corporació, Lina Montero Jiménez, que
actuarà amb veu però sense vot. Es designa
com a suplent, Anna Aymerich Mas.
6.3. Els suplents de cadascuna de les persones que integraran l'òrgan de selecció, són
les següents:
- De la presidència: Lluis Solé, Interventor
Municipal de l'Ajuntament de Manlleu.
- 3 vocals:
* Marc Soca Brihuega, advocat de la Diputació de Girona.
* Dolors Garí Valls, Tècnica municipal
d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla del
Vallès.
* 1 suplent a proposta de l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.
6.4. Les persones membres de l'òrgan de
selecció hauran de posseir un nivell de titulació equivalent o superior a l'exigit per participar en la convocatòria.
6.5. Per tal que l'òrgan es pugui constituir
vàlidament, serà necessària la presència de

les persones que n'ostentin la presidència i la
secretaria o, si s'escau, de les persones que
les substitueixin, i, en tot cas, de la meitat,
com a mínim, dels seus membres.
6.6. L'òrgan de selecció podrà disposar, si
així ho creu convenient, la incorporació de
tècnics o tècniques especialistes que
col·laborin en l'execució de les proves. En
cas que en alguna prova participin tècnics o
tècniques especialistes, serà necessària
només la presència d'una persona membre
de la òrgan de selecció, designada prèviament per aquest, per assegurar-ne una realització correcta i traslladar posteriorment a
l'òrgan els resultats de la prova o proves. Els
tècnics o tècniques especialistes podran emetre els informes que correspongui i disposaran de veu davant del tribunal, però no de
vot.
6.7. De totes les sessions de l'òrgan de
selecció se n'estendrà l'acta corresponent.
6.8. El funcionament de l'òrgan es regirà
per la normativa general sobre funció pública
aplicable a les corporacions locals.
7. Procediment de selecció
7.1. El procediment de selecció serà el de
concurs-oposició i constarà de diverses fases
d'acreditació de mèrits i capacitats de les
persones aspirants: prova de coneixements
de llengua catalana per aquelles persones
aspirants que no hagin acreditat estar en possessió del certificat de nivell C (suficiència);
prova de caràcter teòrica, prova pràctica,
valoració de mèrits curriculars i entrevista
personal.
7.2. Primera fase: prova de coneixements
de llengua catalana.
Aquesta prova consistirà en l'acreditació
de coneixements de la llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de llengua
catalana (certificat C) de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
El temps màxim de durada d'aquesta
prova serà d'una hora.
La qualificació serà d'apte o no apte. Les
persones aspirants que siguin declarades no
aptes quedaran eliminades del procés de
selecció.
Estaran exemptes de realitzar aquesta
prova les persones aspirants que, en la seva
sol·licitud de participació en el procés, hagin
acreditat documentalment estar en possessió
del certificat de suficiència de llengua catalana (C) de la Secretaria de Política Lingüística,
superior o equivalent.
7.3. Segona fase: prova de caràcter teòrica.
La prova de caràcter teòrica consistirà en
respondre algunes qüestions breus i/o en
desenvolupar màxim dos temes dels que es
troben a l'annex de les presents bases.
Aquestes qüestions i els temes a desenvolupar seran elaborats pel Tribunal. La durada
màxima de la prova serà d'una hora i trenta
minuts.
La qualificació màxima de la prova serà de
10 punts. Serà necessari un mínim de 5 punts
per superar aquesta fase i prosseguir el

procés selectiu. Les persones aspirants que
no superin aquesta prova quedaran eliminades del procés de selecció.
En cas que el Tribunal opti per realitzar els
exercicis de manera conjunta en una sola
sessió, no es procedirà a la correcció dels
exercicis posteriors.
7.4. Tercera fase: prova de caràcter pràctic.
La prova consistirà en resoldre un cas relacionat amb el temari que es troba a l'annex
de les bases, a fi i efecte d'avaluar la competència tècnica de la persona candidata. La
durada màxima de la prova serà d'una hora i
la qualificació màxima que es podrà obtenir
serà de 10 punts. Serà necessari un mínim de
5 punts per superar aquesta fase i prosseguir
el procés selectiu.
7.5. Quarta fase: valoració curricular.
Aquesta fase consistirà en la valoració dels
mèrits al·legats i acreditats per les persones
participants en la seva sol·licitud, fins a un
màxim de 10 punts, d'acord amb els criteris
següents:
a) Per experiència professional (fins a 4
punts)
a.1) Per experiència professional a l'administració pública en llocs de treball de categoria professional equivalent o superior i de
contingut funcional coincident o anàleg al de
la plaça a proveir: 0,12 punts per mes treballat o fracció, fins un màxim de 2,5 punts.
a.2) Per haver representat Judicialment a
un ens local: 0,03 punts per assumpte, fins a
un màxim d'1'5 punts.
b) Per formació complementària (fins a 6
punts).
b.1) Per estar en possessió d'un màster i/o
postgrau relacionat amb el contingut funcional del lloc: 1 punt per màster o postgrau
finalitzat, i 0,5 per aquells màsters o postgraus que no es trobin finalitzats però que es
divideixin per cursos i aquests es trobin superats, fins a un màxim de 2 punts.
b.3) Per altres cursos, seminaris i/o jornades directament relacionats amb el lloc a
proveir, fins a un màxim de 4 punts, d'acord
amb l'escala següent:
- Fins a 60 hores acumulades: 0,15 punts.
- De 61 a 120 hores acumulades: 0,25
punt.
- De 121 a 180 hores acumulades: 0,5
punts.
- De 181 a 300 hores acumulades: 0,75
punts.
- Més de 300 hores acumulades: 1 punt.
Preferentment es valoraran els cursos,
seminaris i/o jornades en l'àmbit de:
- Dret administratiu
- Contractació administrativa
- Assessorament jurídic
- Tècniques de control i auditoria de serveis externalitzats
- Redacció de plecs de clàusules
- Tècniques de gestió pública
- Gestió de projectes
- Bases de dades jurídiques
- Altres d'anàlegs i directament vinculats a
les funcions del lloc de treball
En cas que no s'acrediti el nombre d'hores
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lectives d'algun curs, seminari o jornada,
s'entendrà que la seva durada és de 5 hores.
7.5. Cinquena fase: entrevista.
L'òrgan de selecció realitzarà una entrevista als/a les aspirants que, sumant la puntuació conjunta de les fases de valoració curricular, de la prova teòrica i pràctica, mantinguin encara possibilitat matemàtica d'obtenir
la puntuació més alta del procés selectiu gràcies a aquesta fase d'entrevista personal.
En aquesta entrevista, l'òrgan de selecció
plantejarà qüestions relacionades amb la formació, els coneixements, la trajectòria laboral i l'adequació dels/de les aspirants al perfil
de competències professionals requerit per
ocupar el lloc de treball.
L'entrevista es valorarà amb un màxim de
5 punts, que se sumaran al resultat de les tres
fases anteriors per determinar el resultat final
del procés.
7.6. Una vegada finalitzat tot el procés
selectiu, l'òrgan de selecció farà públic el
resultat definitiu, amb detall de les valoracions i puntuacions obtingudes en les diverses fases per cada persona aspirant, i elevarà
proposta de nomenament a l'òrgan convocant.
La persona proposada per ser nomenada
serà la que hagi superat les diverses fases del
concurs i hagi assolit la puntuació global més
elevada.
En cas d'empat en la puntuació global,
l'òrgan de selecció proposarà el nomenament
de la persona que consideri més adequada
per a ocupar el lloc de treball.
8. Documentació a aportar per la persona
aspirant seleccionada
8.1. La persona aspirant proposada per
prendre possessió del la plaça haurà de lliurar al Departament de Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de vint dies naturals a
comptar des de l'endemà de la data de publicació del resultat definitiu del procés, la
documentació següent:
a) Original i fotocòpia del DNI o, en cas
de no tenir la nacionalitat espanyola, del
document oficial acreditatiu de la nacionalitat.
b) Títol acadèmic previst en la base tercera
per a la compulsa de la còpia corresponent
presentada juntament amb la instància de
participació en el procés.
c) Declaració de no estar inhabilitat/ada
per a l'exercici de les funcions públiques ni
estar separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. Les
persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant
declaració jurada o promesa, que no estan
sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la
funció pública en el seu estat d'origen.
d) Declaració de no incórrer en cap dels
supòsits d'incompatibilitat previstos en la
legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Admi-

nistració de la Generalitat
8.2. Si la persona aspirant proposada no
presenta la documentació especificada dins
del termini sense justificació per raó de força
major, o bé es constata que no compleix els
requisits necessaris arran dels documents presentats, no podrà ser nomenada, quedarà
anul·lada la seva actuació i restarà exclosa
del procés selectiu, sens perjudici de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer.
8.3. En el supòsit d'exclusió del procés
selectiu pels motius exposats en el punt anterior, i també en cas de renúncia de la persona aspirant proposada, l'òrgan de selecció
formularà proposta a favor de la persona
aspirant aprovada que hagi obtingut la
següent puntuació més alta en el procés
selectiu.
9. Facultats de l'òrgan de selecció
L'òrgan de selecció estarà facultat per
resoldre qualsevol qüestió que es plantegi
des del moment de la seva constitució.
10. Règim de recursos
Contra les resolucions definitives i els
actes de tràmit dictats per l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament o per l'òrgan municipal competent, si aquests últims decideixen
directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades
podran interposar potestativament, d'acord
amb l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, recurs de reposició en el
termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, o
bé podran interposar recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el
termini de dos mesos a comptar a partir de
l'endemà de la seva publicació o notificació.
Contra les resolucions definitives i els
actes de tràmit del tribunal de selecció, si
aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen
la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació,
recurs d'alçada davant l'Alcalde/essa-President/a de la corporació.
Igualment, les persones interessades poden
interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
11. Annex: Temari
Tema 1.- La Constitució. La Constitució de
1978: principis generals.
Tema 2.-Drets i deures fonamentals dels
espanyols.
Tema 3.-La monarquia. Teoria general. La
Corona en la Constitució espanyola.

Tema 4.-El Poder Legislatiu. Teoria general. Les Corts Generals.
Tema 5.-El Govern. Relacions entre el
Govern i el Poder Legislatiu.
Tema 6.- El Poder Judicial.
Tema 7.-Organització territorial de l'Estat.
Tema 8.-L'Estatut d'autonomia de Catalunya. Competències. Òrgans de govern de la
Generalitat de Catalunya.
Tema 9.-L'Administració Pública. Govern i
Administració. Principis constitucionals de
l'Administració Pública espanyola.
Tema 10.- La personalitat jurídica de l'Administració Pública espanyola. Classes de
persones de lleis.
Tema 11.-Submissió de l'Administració a
la Llei i al Dret. Fonts del Dret públic. La Llei:
classes de lleis.
Tema 12.-El Reglament: concepte i classes. Procediment d'elaboració. Límits de la
potestat reglamentària i defensa contra els
reglaments il·legals. Institucions i circulars.
Tema 13.-El costum. La pràctica administrativa. Els Principis General del Dret. Altres
fonts.
Tema 14.-La posició jurídica de l'Administració Pública. Potestats administratives.
Potestat discrecional i regulada. La Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Tema 15.-L'administrat. Concepte i classes. La capacitat de l'administrat i les seves
causes modificatives. Col·laboració i participació dels ciutadans en l'Administració.
Tema 16.-Els drets públics subjectius. L'interès legítim. Altres situacions jurídiques de
l'administrat.
Tema 17.-L'acte administratiu. Concepte.
Classes d'actes administratius. Elements de
l'acte administratiu.
Tema 18.-El procediment administratiu: les
fases del procediment. El silenci administratiu
a la Llei 30/1992.
Tema 19.-Dimensió temporal del procediment. Recepció i registre de documents. L'interessat i la seva representació. Comunicacions i notificacions.
Tema 20.-El procediment administratiu a
l'àmbit local.
Tema 21.-L'eficàcia dels actes administratius i el seu condicionament. Executivitat i
suspensió. L'execució dels actes administratius.
Tema 22.-La teoria de la invalidesa de
l'acte administratiu. Actes nuls i anul·lables.
La convalidació de l'acte administratiu. La
revisió d'ofici.
Tema 23.-La contractació administrativa.
Naturalesa jurídica dels contractes públics.
Distinció dels civils. Classes de contractes
públics. La Llei 30/2007 de Contractes del
Sector Públic i els reglaments.
Tema 24.-Elements dels contractes. Els
subjectes. Objectes i causa dels contractes
públics. La forma de la contractació administrativa i els sistemes de selecció del contractista. La formalització dels contractes.
Tema 25.-Drets i deures de l'Administració
i els contractistes. Modificació dels contractes. Revisió dels preus. Interpretació, Resolució, rescissió i denúncia dels contractes
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públics.
Tema 26.- La invalidesa dels contractes
públics. Els "actes separables". La impugnació
dels contractes públics. Jurisdicció competent.
Tema 27.-Les formes de l'acció administrativa. El foment i els seus mitjans.
Tema 28.-La policia administrativa. Evolució del concepte. El poder de la Policia i els
seus límits. Els mitjans de la Policia i, en
especial, les sancions administratives.
Tema 29.-El Servei Públic. Evolució del
concepte. Servei Públic i prestacions administratives. Els serveis públics virtuals o
impropis.
Tema 30.-Les formes de gestió del Servei
Públic. La gestió directa.
Tema 31.-L'expropiació forçosa. Concepte
i elements. Procediment general. Referència
als procediments especials. Garanties jurisdiccionals.
Tema 32.-El domini públic. Concepte i
naturalesa. Béns que l'integren. El règim jurídic del domini públic. Les mutacions demanials.
Tema 33.- Us i utilització del domini
públic. Estudi especial de la concessió i la
reserva demanial.
Tema 34.-Els béns patrimonials.
Tema 35.-La responsabilitat de l'Administració. Evolució i règim actual.
Tema 36.-Els recursos administratius. Concepte. Principis generals i classes. El recurs
ordinari.
Tema 37.-Administració i jurisdicció. El
jutge ordinari i la legalitat administrativa. Les
reclamacions administratives prèvies a la via
civil i laboral.
Tema 38.-El recurs contencios-administratiu. Les parts. Actes impugnables. Procediment general. La sentència i la seva execució. Procediments especials.
Tema 39.-L'organització administrativa. La
potestat organizativa. Els òrgans administratius i classes. Consideració especial dels
òrgans col·legiats.
Tema 40.-Els principis de l'organització
administrativa. Competència, jerarquia i
coordinació. Descentralització. Autonomia i
tutela.
Tema 41.-Els funcionaris públics. Concepte i classes. Estructura de la funció pública
espanyola.
Tema 42.- Règim local espanyol. Principis
constitucionals i regulació jurídica.
Tema 43.-La Província en el règim local.
La regulació constitucional de la Província a
Espanya. Organització i competència de la
Província.
Tema 44.-El Municipi. Història. Classes
d'ens municipals en el Dret Espanyol.
Tema 45.-El terme municipal. La població
municipal. Consideració especial del veí.
L'empadronament municipal.
Tema 46.-Organització i competències
municipals. Serveis mínims obligatoris.
Tema 47.-Règim de sessions i acords dels
òrgans col·legiats locals.
Tema 48.-Mancomunitats. Altres estructures supramunicipals.

Tema 49.-Ordenances i reglaments de les
entitats locals. Classes. Procediment d'elaboració i aprovació.
Tema 50.-Autonomia municipal.
Tema 51.-Els béns de les entitats locals.
Règim d'utilització dels de domini públic. Els
béns patrimonials dels ens locals.
Tema 52.-Les formes d'activitat dels ens
locals. La intervenció administrativa en l'activitat privada.
Tema 53.-Les llicències. Naturalesa jurídica. Règim jurídic i procediment d'atorgament. El condicionament de les llicències.
Tema 54.-El servei públic a l'esfera local.
Les formes de gestió dels serveis públics.
Tema 55.-Consideració especial de la concessió de serveis públics.
Tema 56.-Les empreses municipals. Els
consorcis.
Tema 57.-Els contractes administratius a
l'esfera local.
Tema 58.-Hisendes locals: classificació
dels ingressos. Ordenances fiscals.
Tema 59.-Taxes i contribucions especials.
Tema 60.-Intervenció administrativa local
en l'activitat privada: concepte, principis i
límits.
Tema 61.-Règim jurídic de la despesa
pública local.
Tema 62.-Els pressupostos locals. Comptabilitat i comptes.
Tema 63.-El Reglament orgànic municipal.
Tema 64.- La legislació urbanística espanyola. Antecedents. La Llei del sòl i ordenació
urbana de 12 de maig de 1956; estructura i
principis inspiradors. La reforma de la Llei
del sòl de 2 de maig de1975.
Tema 65.- La Llei 8/2007, de 28 de mayo,
del Sòl.
Tema 66.-L'organització administrativa de
l'urbanisme. Competències estatals de les
comunitats autònomes. El text refós 1/2005
sobre la llei del Sòl de Catalunya de Catalunya. Competències locals.
Tema 67.-Significat del Pla urbanístic.
Tipologia dels plans. La jerarquització dels
plans d'urbanisme
Tema 68.-El planejament municipal. Els
plans generals. Plans parcials. Plans especials. Programes d'actuació urbanística municipals.
Tema 69.-La formació dels plans. Procediment d'aprovació. La suspensió de la llicència. Els plans d'iniciativa particular.
Tema 70.-Vigència dels plans. Modificació, revisió i suspensió. Efecte de l'aprovació
dels plans.
Tema 71.- Sistemes urbanístics. La reparcel·lació. Els projectes d'urbanització.
Tema 72.-La classificació: cessions obligatòries, cost de l'obra urbanitzadora. El
patrimoni municipal del sòl: concepte, naturalesa jurídica i règim aplicable.
Tema 73.- L'execució dels plans d'ordenació. Competència i principis generals. Actuació per polígon.
Tema 74.-Les entitats urbanístiques. Les
despeses d'urbanització. La junta de compensació. Bases i estatuts.
Tema 75.-Les expropiacions urbanístiques:

classes i criteris de la valoració.
Tema 76.-Edificació i ús del sòl. Edificació
forçosa i registre de solars. Ordres d'execució. La declaració de ruïna.
Tema 77.-La llicència urbanística. Naturalesa i règim jurídic. Especial referència a la
llicència de primera ocupació.
Tema 78.-Regulació de les activitats amb
incidència mediambiental.
Tema 79.-Infraccions urbanístiques. Responsabilitat de l'Administració. Accions i
recursos.
Tema 80.-Competències locals en matèria
de sanitat i beneficència. Cementiris.
Tema 81.-Serveis públics de subministrament. Competències de les corporacions
locals. Especial consideració del subministrament d'aigua potable.
Tema 82.- Competències en matèria de
salubritat: sanejament, recollida i tractament
de residus sòlids. Defensa de medi ambient.
Tema 83.- Competències locals en matèria
d'educació i cultura.
Tema 84.-Competències en matèries de
vies de comunicació, circulació i seguretat
viària.
Tema 85.-Competències locals en relació
amb l'habitatge i protecció civil. Competència en matèria de turisme i esports.
Tema 86.-Principis constitucionals que
regulen l'accés a la funció pública. L'Estatut
bàsic de l'empleat públic i la normativa
autonòmica.
Tema 87.- L'oferta pública d'ocupació.
Procediments de selecció de personal.
Tema 88.-Règim retributiu dels empleats
locals.
Tema 89.-Situacions administratives dels
empleats públics.
Tema 90. -Drets i obligacions dels funcionari.
Tema 91.- Règim disciplinari dels empleats públics.
L'Ametlla del Vallès, 22 de desembre de
2009.
El Secretari acctal., Anna Mochales i
Collado.
022009038943
A

Arenys de Munt
EDICTE
L'alcaldia presidència, per resolució
204/09, de data 14/12/09, ha aprovat les
bases que han de regir la convocatòria del
concurs lliure per cobrir, interinament i mentre duri una baixa per maternitat, una plaça
de tècnic mig d'Administració General, grup
A2, dins del personal laboral de l'Ajuntament
d'Arenys de Munt, i que són les següents:
Primera. - Objecte de la convocatòria
La provisió, mitjançant el sistema de concurs lliure, d'una plaça d'Educador Social,
enquadrat dins el personal laboral de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, amb la categoria
de tècnic del grup A2.
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L'horari serà de 37,5 hores de dilluns a
divendres amb jornada de matins de 8 a 15
hores i un dia a la tarda de 17 a 19 hores.
El sou brut mensual és de 1.931,67 EUR.
La incorporació es produirà quan el funcionari que ocupa la plaça causi baixa i cessarà en les seves funcions quan finalitzi el
permís legal.
Segona - Condicions dels aspirants
a) Tenir nacionalitat espanyola o la de
qualsevol dels estats membres de la Unió
Europea o d'aquells estats membres en què,
en virtut de tractats internacionals subscrits
per la Unió Europea i ratificats per Espanya,
els hi sigui d'aplicació la lliure circulació de
treballadors, en els temes en què Aquesta es
troba definida en el Tractat Constitutiu de la
Comunitat Europea.
D'acord amb allò que estableix l'article 4
del Decret 389/1996, de 2 de desembre, els
/les nacionals d'altres Estats membres de la
Unió Europea hauran d'acreditar la seva
nacionalitat.
Els/les nacionals d'altres estats membres
de la Unió Europea hauran de demostrar
coneixements suficients de castellà i català,
exigint-se la superació de proves amb aquesta finalitat
b) Haver complert els 18 anys
c) No estar inhabilitat/-a per a l'exercici de
les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de
cap Administració Pública
d) Tenir la Diplomatura de Educació
Social, o disposar d'una Diplomatura o llicenciatura universitària que tingui l'habilitació pel Col·legi d'Educadors Socials d'àmbit
català o estatal o equivalent.
e) Posseir la capacitat física i psíquica
necessària per a l'exercici de les funcions
corresponents. Aquest compliment s'entén
referit al fet de no patir cap malaltia o defecte
físic que impedeixi l'exercici de les funcions
pròpies de la plaça a proveir.
f) Acreditar el nivell C, o equivalent, de
coneixements de la llengua catalana, expedit
per la Junta Permanent de Català, o bé superar la prova que s'estableixi.
g) En cas d'aspirants estrangers, serà obligatòria la realització d'una prova de coneixements del Castellà, a més a més del nivell de
coneixements de la llengua catalana establert
a l'apartat f).
Totes aquestes condicions s'hauran de reunir en el moment de presentar la instància
per prendre part en l'oposició.
Tercera. - Instàncies i admissió
Les instàncies sol·licitant prendre part en
el procés selectiu, es dirigiran al President de
la Corporació i es presentaran en el Registre
de l'Ajuntament durant el termini de 20 dies
naturals, inclòs el de la publicació de la convocatòria al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Els aspirants manifestaran en aquest document que reuneixen totes i cadascuna de les
condicions exigides en la base segona.
Les instàncies hauran d'anar acompanyades dels documents exigits a la base segona,
acreditatius dels mèrits que s'al·leguin per a

la seva valoració en la fase de concurs. Si no
s'acompanyen o són presentades sense reunir
els requisits anteriors, els mèrits al·legats no
seran tinguts en compte pel Tribunal qualificador.
Si alguna de les sol·licituds tingués cap
defecte esmenable, aquest es farà constar a la
llista d'admesos/es i exclosos/es, a fi que en
un termini de deu dies es pugui esmenar, de
conformitat amb l'article 71 de la LRJPAC.
Quarta. - Llista d'aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació
d'instàncies, la Presidència de la Corporació
dictarà resolució en el termini màxim de deu
dies aprovant les llistes d'aspirants admesos i
exclosos.
La publicació de l'esmentada resolució al
tauler d'edictes ha de concedir un termini de
deu dies per a subsanació i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades han de
ser resoltes en el termini dels quinze dies
següents a la finalització del termini per a la
presentació, transcorregut el qual, sense que
s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entenen desestimades.
Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants
admesos/es i exclosos/es. Tot seguit, la llista
d'admesos/es i exclosos/es definitiva es
posarà al tauler d'edictes conjuntament amb
la data i lloc de celebració de les proves.
Cinquena. - Tribunal qualificador
El tribunal qualificador del concurs estarà
constituït de la següent manera:
- President, el Secretari de la corporació o
funcionari en qui delegui.
- Vocals:
1. Un/a Treballadora Social de l'Ajuntament.
2. Un membre del Col·legi d'Educadores i
Educadors Socials de Catalunya.
3. El cap de serveis personals de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
4. Un/a Tècnic de la Direcció General
d'Administració local.
5. Un/a Tècnic de l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya.
- Secretari: Un funcionari de la Corporació.
L'abstenció i recusació dels membres del
Tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/92, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú.
Sisena. - Concurs
1r. Resolució d'un cas pràctic plantejat pel
Tribunal dels temes de l'annex, durant el termini d'una hora, que es puntuarà de l'1 al
10, necessitant-se un 5 per aprovar.
2a. Prova de català de nivell C. Aquesta
prova no s'haurà de realitzar si s'acredités el
nivell per qualsevol de les formes admeses en
la normativa vigent. Aquesta prova té caràcter eliminatori i puntuarà com a apte o no
apte.
Es valoraran els següents mèrits:
a) Experiència:
- Experiència professional a l'Administra-

ció local, 0,20 punts cada sis mesos complerts treballats amb un màxim de 1,60
punts.
- Experiència professional en l'àrea privada, 0,15 punts cada sis mesos complerts treballs amb un màxim d'1,50 punts.
b) Cursos:
- Per cada curs relacionat directament amb
la feina a desenvolupar de fins a 20 hores,
0,05 punts amb un màxim de 0,50 punts.
- Per cada curs relacionat directament amb
la feina a desenvolupar de més de 20 hores i
fins 50, 0,10 punts amb un màxim de 0,70
punt.
- Per cada curs relacionat directament amb
la feina a desenvolupar de més de 50 hores
amb un màxim d'1,05 punts.
- Per títols o diplomes en cursos d'informàtica de fins a 20 hores, 0,05 punt amb un
màxim de 0,50 punts.
- Per títols o diplomes en cursos d'informàtica de més de 20 hores, 0,10 punt amb un
màxim de 0,80 punts.
Setena. - Qualificació final i nomenaments
El Tribunal farà públic un llistat ordenat
dels aspirants, amb les puntuacions finals
atorgades a cada un d'ells, i proposarà al primer de la llista.
Vuitena. - Incidències
El Tribunal queda facultat per a resoldre
els dubtes que es presentin i prendre els
acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot allò que no estigui previst en
aquestes bases.
Novena. - Recursos
La puntuació final de les proves selectives
i la llista d'aprovats s'ha d'exposar al Tauler
d'Anuncis de la Corporació i contra el seu
resultat es podrà interposar recurs davant el
president de l'Entitat en el termini i amb els
efectes dels articles 114 a 117 de la Llei
30/92.
Aquestes bases i la convocatòria d'oposició podran ser impugnades pels que es considerin interessats legítims, mitjançant la interposició de recurs contenciós-administratiu
davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, en el termini de 2 mesos
comptats des de l'endemà de la publicació
de l'extracte de la convocatòria al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, sense perjudici que
es pugin interposar altres recursos que es
considerin adients per la defensa dels seus
interessos.
ANNEX I
Part general
1. La Constitució de 1978. Estructura.
Característiques generals. La Constitució com
a norma jurídica. Els valors constitucionals
superiors i els principis en la Constitució.
2. El Govern: Composició. Causes i procediments del nomenament i cessament del
govern. El president del govern i els ministres. El Govern i l'administració. Les funcions
del Govern.
3. Les Corts Generals. El congrés dels
Diputats. El Senat. Funcions de les Cambres.
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Sessions, classes. Dissolució.
4. El poder judicial. El Consell General del
Poder Judicial. La independència i les actuacions judicials.
5. Les Comunitats Autònomes. La distribució de competències entre Estat i Comunitats
Autònomes. Els Estatuts d'Autonomia. Estatut
d'Autonomia de Catalunya. Naturalesa i Contingut.
6. Òrgans de la Comunitat de Catalunya.
Competències. Disposicions del govern amb
valor de llei: Decrets legislatius. Decrets llei.
Relacions amb l'estat. Conflictes de competències.
7. L'Administració Pública. Activitat administrativa. El dret administratiu. El règim
administratiu Fonts del dret administratiu.
Constitució. La Llei: classes. Els principis de
reserva de llei, jerarquia normativa i competència. Nul·litat de les disposicions administratives per infracció de principis.
8. Els subjectes del dret administratiu.
Concepte i classificació. Les potestats administratives. El principi de legalitat. L'activitat
discrecional i els seus límits. Control de discreccionalitat.
9. L'administrat. Classificació dels drets
públics subjectius. Interessos legítims. Situacions jurídiques passives.
10. L'acte administratiu: concepte i elements. La forma dels actes administratius. La
motivació. El silenci administratiu: règim jurídic. Classificació dels actes administratius.
Executivitat.
11. La invalidesa dels actes administratius:
Nul·litat de ple dret i anul·labilitat. Els actes
administratius irregulars. La convalidació,
conservació i conversió de dels actes administratius. Errors materials o de fet.
12. Actes administratius en particular. La
llicència, autorització o permís. El servei
públic: classes de gestió. L'activitat industrial
de l'administració. L'assumpció per l'administració d'activitats privades: instruments.
13. Les concessions: Règim jurídic. Modificació, novació i transmissió de les concessions. Extinció de les concessions.
14. Els contractes de les administracions
públiques I. Capacitat i solvència dels contractistes. Prohibicions. Classificació i registres d'empresaris. Garanties.
15. Els contractes de les administracions
públiques II. Procediments i formes de contractació. Perfecció i formalització. Modificació dels contractes. Extinció. La cessió de
contractes i la subcontractació.
16. Règim del contracte d'obres. Actuacions preparatòries i formes d'adjudicació.
Execució i modificació. Extinció.
17. Règim del contracte de gestió de serveis públics. Contracte de subministrament.
El contracte de consultoria i assistència dels
serveis.
18. El procediment administratiu. Interessats. Terminis. Iniciació i instrucció. Participació dels interessats. Terminació: la resolució. Altres maneres de finalització del procediment: desestiment, renúncia i caducitat.
19. Els recursos administratius. Concepte,
classes i principis de la seva regulació.

Recurs d'alçada. Recurs de reposició. Recurs
de revisió. Altres procediments d'impugnació.
20. El domini públic: concepte i classes.
Règim jurídic del domini públic. Inalienabilitat i inembargabilitat. Imprescriptibilitat. La
utilització del domini públic.
21. L'organització administrativa. Classes
d'òrgans: en especial els col·legiats. La competència. La relació interorgànica. Coordinació, jerarquia, desconcentració i delegació de
competències. Delegació de firma. Avocació.
22. La funció pública a l'administració
local. Tipus de funcionaris. Ingrés, drets i
deures. Situacions administratives. Règim disciplinari. Drets econòmics. Funcionaris interins.
23. Els ens locals. Competències. Organització i administració. Règim de funcionament.
24. Bens, activitats i serveis de les entitats
locals.
25. Ordenances i reglaments de les entitats
locals. Classes. Procediment d'elaboració i
d'aprovació.
26. El contracte de treball I. El treballador.
L'empresari. Classes de contractes. Els drets
dels treballadors. Suspensió del contracte.
Extinció.
27. Hisendes locals: Recursos. Tributs:
normes generals. Taxes i contribucions especials. Preus públics. Els tributs propis del
municipi. Impost sobre Béns Immobles.
Impost sobre Activitats Econòmiques. Altres
impostos dels municipis.
28. El municipi d'Arenys de Munt. Població, organització i territori.
Part especial
1. Marc legal dels serveis socials a la
Constitució i a l'Estatut d'Autonomia. La normativa de Serveis Socials, principis i contingut. Normativa de desenvolupament.
2. Els serveis socials a l'Administració
pública a nivell estatal, autonòmic i local.
Organització i competències. Sistema econòmic i tipus d'ajuts que es presten.
3. Els serveis socials bàsics. Regulació
legal. Competències i organització: Equips,
funcions, professionals.
4. Treball, oci i educació. Desenvolupament comunitari i educació permanent.
Estratègies d'educació permanent.
5. L'atenció social en les institucions. Criteris i valors respecte a aquest tipus d'atenció
social. Les institucions i la seva relació amb
la societat.
6. Els recursos socials informals. La família, el veïnatge, les associacions cíviques.
Concepte de voluntariat, les organitzacions
de voluntaris i el seu paper social.
7. L'educació social i la comunitat. La
detecció de necessitat. Formes i nivells de
participació dels usuaris en els programes
d'atenció. La integració de programes. La
coordinació entre serveis.
8. La protecció de menors i els drets dels
menors; normativa legal.
9. La problemàtica del joves a la societat
actual. Recursos i serveis en aquest àmbit. Els

maltractaments.
10. Disminuïts. Anàlisi de la problemàtica
actual, legislació, competències, serveis i
recursos, prevenció i formes d'atenció. Paper
de l'educador.
11. Delinqüència. Anàlisi de la problemàtica actual, legislació, competències, serveis i
recursos, prevenció i formes d'atenció. Paper
de l'educador.
12. Drogodependència. Anàlisi de la problemàtica actual, legislació, competències,
serveis i recursos, prevenció i formes d'atenció. Paper de l'educador.
13. L'atur. Aspectes sociològic, econòmics
i legals. Conseqüències i sectors de població
més afectats. L'atur i els joves. Paper de l'educador.
14. L'educació d'adults. Psicologia de l'edat adulta. Especial referència a la tercera
edat.
15. Deontologia i ètica professional. Els
codis d'ètica en el treball amb relació a l'usuari, a les institucions i altres professionals.
16. Desviació i marginació social. Integració social; conceptes i tendències, procés,
causes i recursos per a la reinserció social.
Grups marginals i grups minoritaris.
17. Moviments i Institucions educatius
contemporanis. Evolució històrica del sistema
escolar.
18. La immigració i l'escola. Problemàtica
i vies d'ajut. El paper de l'educador.
19. Noves tecnologies aplicades a l'educació. Utilització en les seves aplicacions
didàctiques, organitzatives i administratives.
20. Disseny de programes d'animació
sociocultural. Recursos personals, metodològics i tècnics d'animació. Estimulació de la
participació de sectors socials.
21. El treball d'educador a Arenys de
Munt. Integració en les àrees bàsiques.
Arenys de Munt, 18 de desembre de 2009.
La Secretària, M. Carmen Gómez MuñozTorrero.
022009038845
A

Arenys de Munt
EDICTE
L'alcaldia presidència, per resolució
204/09, de data 14/12/09, ha aprovat les
bases que han de regir la convocatòria del
concurs lliure per cobrir, interinament i mentre duri una baixa per maternitat, una plaça
de d'auxiliar administrativa, escala d'Administració General, grup C2, dins del personal
funcionari de l'Ajuntament d'Arenys de
Munt, i que són les següents:
Primera. - Objecte de la convocatòria
La provisió, mitjançant el sistema de concurs, d'una plaça de la subescala auxiliar
administrativa, escala d'administració general, del grup de classificació C2, per baixa de
maternitat. La incorporació es produirà quan
la funcionària causi baixa i cessarà en les
seves funcions quan finalitzin les 16 setma-
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nes de permís legal.
El sou brut mensual és de 1.400,84 EUR.
Segona- . Condicions dels aspirants
Els aspirants hauran de reunir, en la data
del termini de presentació de les sol·licituds,
els següents requisits:
a) Tenir nacionalitat espanyola, d'acord
amb les lleis vigents o tenir la nacionalitat de
qualsevol dels estats membres de la Unió
Europea o d'aquells estats als quals, en virtut
de tractats internacionals celebrats per la
Unió Europea i ratificats per Espanya sigui
d'aplicació la lliure circulació de treballadors, d'acord amb els requisits de l'article 57
de la Llei 7/2007, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i resta de legislació vigent aplicable.
b) Haver complert setze anys i no excedir
de l'edat de jubilació forçosa fixada per la
llei.
c) Posseir el títol d'EGB o Formació professional de primer grau o ESO.
d) Acreditar el nivell C, o equivalent, de
coneixements de la llengua catalana, expedit
per la Junta Permanent de Català, o bé superar la prova que s'estableixi.
e) No patir cap malaltia ni disminució que
impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
f) En cas d'aspirants estrangers, serà obligatòria la realització d'una prova de coneixements del Castellà, a mes a mes del nivell de
coneixements de la llengua catalana establert
a l'apartat d).
e) Haver satisfet el pagament dels drets
d'inscripció: 6,5 EUR
Totes aquestes condicions s'hauran de reunir en el moment de presentar la instància
per prendre part en l'oposició.
Tercera. - Instàncies i admissió
Les instàncies sol·licitant prendre part en
el procés selectiu es dirigiran al President de
la Corporació i es presentaran en el Registre
de l'Ajuntament durant el termini de 20 dies
naturals a partir de la publicació de la convocatòria al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Les instàncies aniran acompanyades de les
fotocòpies, permisos i títols acadèmics exigits
a la base segona a més a més de la documentació acreditativa que s'al·legui per a la fase
de concurs.
Quarta. - Llista d'aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació
d'instàncies, la Presidència de la Corporació
dictarà resolució en el termini màxim de deu
dies aprovant les llistes d'aspirants admesos i
exclosos, així com el lloc, la data i hora de
les proves i l'ordre d'actuació dels aspirants.
La publicació de l'esmentada resolució al
Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, ha de concedir un termini de deu dies per a subsanació
i possibles reclamacions. Les al·legacions
presentades han de ser resoltes en el termini
dels deu dies següents a la finalització del
termini per a la presentació, transcorregut el
qual, sense que s'hagi dictat resolució, les
al·legacions s'entenen desestimades.
Les reclamacions seran acceptades o refu-

tades en la resolució en la qual s'aprovi la
llista definitiva que es farà pública al Taulell
d'Edictes.
Cinquena. - Tribunal qualificador
El tribunal qualificador del concurs estarà
constituït de la següent manera:
- President: El Secretari de l'Ajuntament o
l'Interventor de l'Ajuntament.
Un tècnic de l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya
Un tècnic de la Direcció General d'Administració local.
Un tècnic municipal.
- Secretari: Un funcionari de la Corporació, el qual tindrà veu, però no vot.
La designació del Tribunal es farà pública,
com a mínim 15 dies abans de la celebració
de les proves, al tauler d'edictes de l'Ajuntament. L'abstenció i recusació dels membres
del Tribunal s'han d'ajustar al que preveuen
els articles 28 i 29 de la Llei 30/92, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú.
Sisena. - Concurs
Es farà una prova consisteix en la resolució
d'un cas pràctic, fet a amb l'ordenador, en
programa Microsoft office, sobre el temari
que s'adjunta com annex, que es puntuarà de
l'1 al 10, necessitant-se un cinc per superarla.
S'haurà d'acreditar el coneixement de
català de nivell C, mitjançant titulació expedida per la Junta Permanent de Català o el
Consorci de Normalització Lingüística, en
cas de no tenir aquesta acreditació, es farà
una prova equivalent.
Es valoraran els següents mèrits:
a) 0,5 punts per cada sis mesos complerts
(sense computar-se les fraccions) de treball
realitzat a l'administració pública, en llocs de
treball del grup C2 o superior fins a un
màxim de 5 punts en aquest apartat.
b) 0,10 punts per cada sis mesos complerts
(sense computar-se fraccions) de treballs en
empreses privades amb la categoria d'administrativa, fins a un màxim de 3 punts.
c) Cursos
- Per cursos de formació organitzats per
altres entitats públiques d'un durada mínima
de 10 hores, 0,20 punts amb un màxim d'1
punt.
- Per cursos de formació organitzats per
altres entitats públiques amb una durada
mínima de 20 hores, 0,40 punts, amb un
màxim de dos punts.
- Per cursos d'informàtica de durada inferior a 20 hores, 0,10 punts amb un màxim
d'1 punt.
- Per cursos d'informàtica de durada superior a 20 hores i fins a 50 hores, 0,20 punts
amb un màxim de 2 punts.
- Per cursos d'informàtica de durada superior a 50 hores, 0,5 punts amb un màxim de
3 punts.
Setena. - Qualificació final i nomenaments
El Tribunal farà públic un llistat ordenat
dels aspirants, amb les puntuacions finals
atorgades a cada un d'ells, i proposarà al pri-

mer de la llista.
Vuitena. - Incidències
El Tribunal queda facultat per a resoldre
els dubtes que es presentin i prendre els
acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot allò que no estigui previst en
aquestes bases.
Novena. - Recursos
La puntuació final de les proves selectives
i la llista d'aprovats s'ha d'exposar al Tauler
d'Anuncis de la Corporació i contra el seu
resultat es podrà interposar recurs davant el
president de l'Entitat en el termini i amb els
efectes dels articles 114 a 117 de la Llei
30/92.
Aquestes bases i la convocatòria d'oposició podran ser impugnades pels que es considerin interessats legítims, mitjançant la interposició de recurs contenciós-administratiu
davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, en el termini de 2 mesos
comptats des de l'endemà de la publicació
de l'extracte de la convocatòria al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, sense perjudici que
es pugin interposar altres recursos que es
considerin adients per la defensa dels seus
interessos.
ANNEX 1
Tema 1. - L'Administració pública dins de
l'ordenament jurídic espanyol. La personalitat de l'Administració pública. Classes.
Tema 2. - Principis d'actuació de l'Administració Pública. Eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació.
Tema 3. - Submissió de l'Administració a
la llei i al dret. Fonts de Dret Públic. La Llei:
classes de lleis.
Tema 4. - El Reglament: les seves classes.
Altres fonts de Dret Administratiu.
Tema 5. - L'administrat. Col·laboració i
participació dels ciutadans en les funcions
administratives. El principi d'audiència a l'interessat.
Tema 6. - L'acte administratiu. Concepte.
Elements.
Tema 7. - Principis generals del procediment administratiu. Normes reguladores.
Recepció i registre de documents. Especial
referència a l'àmbit local.
Tema 8. - Fases del procediment administratiu general. El silenci administratiu.
Tema 9. - La teoria de la invalidesa de
l'acte administratiu. Actes nuls i anul·lables.
Convalidació i revisió d'ofici.
Tema 10. - Els recursos en l'àmbit del Dret
Administratiu. Tipologia.
Tema 11. - Classes de contractació administrativa. La selecció del contractista. Drets i
deures del contractista i l'Administració.
Tema 12. - Les formes de l'activitat administrativa. El foment. La policia.
Tema 13. - Les subvencions.
Tema 14. - El servei públic. Nocions generals. Les formes de gestió del servei públic.
Tema 15. - La responsabilitat de l'Administració pública.
Tema 16. - El Pressupost General de les
Entitats Locals: Concepte i contingut. Pressu-
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postos que l'integren. Especial referència a
les bases d'execució del Pressupost. L'elaboració i aprovació del pressupost. Modificacions pressupostàries.
Tema 17. - La despesa pública i el seu
control.
Tema 18. - Els ingressos públics: impostos
i taxes.
Tema 19. - El municipi. El terme municipal. La població. L'empadronament.
Tema 20. - Organització municipal. Competències
Tema 21. - Ordenances i reglaments de les
Entitats locals. Procediment d'elaboració i
aprovació. Les ordenances fiscals.
Tema 22. - La funció pública local. Drets i
deures dels funcionaris públics locals. Règim
disciplinari.
Tema 23. - El personal laboral al servei de
l'Administració local. Classes de contractes.
Els drets dels treballadors. Suspensió del contracte. Extinció.
Tema 24. - Les formes d'activitat de les
Entitats locals. Les llicències.
Tema 25. - Funcionament dels òrgans
col·legiats locals. Convocatòria i ordre del
dia. Requisits de constitució. Votació. Actes i
certificats d'acords.
Tema 26. - El municipi d'Arenys de Munt.
Organització i funcionament.
Arenys de Munt, 18 de desembre de 2009.
El Secretari, M. Carmen Gómez MuñozTorrero.
022009038818
A

Barcelona
ANUNCI
Exp. 08GU55.
La Comissió de Govern, en sessió del dia
11 de novembre de 2009, adoptà, entre d'altres, el següent acord:
Aprovar la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d'actuació urbanística
núm. 2 de la Modificació del Pla General
Metropolità a les Casernes de Sant Andreu,
formalitzada mitjançant escriptura pública
atorgada en data 7 de maig de 2009, davant
el Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya,
el Sr. Rafael de Córdoba Benedicto, amb
núm. 1880 del seu protocol, i per nomenats
els càrrecs de la Junta per Acta atorgada en
data 11 de juny de 2009, davant el mateix
Notari, amb número 2395 del seu protocol;
designar representant d'aquesta Administració en l'òrgan rector de la Junta de Compensació, la Directora de Serveis de Gestió
Urbanística de l'Ajuntament de Barcelona, la
senyora Marta Perelló i Riera; donar trasllat a
la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, de la documentació
relacionada a l'article 192 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el reglament de la Llei d'Urbanisme, als efectes de la inscripció, en el Registre d'Entitats
Urbanístiques Col·laboradores, de la Junta de

Compensació; publicar aquest acord al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en un diari dels
de major circulació de la província, i notificar-lo individualment a cadascun dels interessats en l'expedient; donar-ne compte a la
Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i
Habitatge.
Contra aquest acord de la Comissió de
Govern adoptat en sessió del dia 11 de
noviembre de 2009, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha
adoptat, en el termini d'un mes comptat a
partir del dia següent al de la recepció de la
present notificació, o es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present notificació. Contra la
resolució expressa del recurs potestatiu de
reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs
potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat
des del dia següent al de la seva interposició
sense que s'hagi notificat resolució expressa,
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis
mesos a comptar des del dia següent al que
s'hagi produït la desestimació tàcita.
No obstant, se'n pot interposar qualsevol
altre recurs que es consideri convenient.
Us ho comunico als efectes oportuns.
Barcelona, 20 de novembre de 2009.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.
022009035498
A

Barcelona
EDICTE
Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Urbanisme i Infraestructures es segueix expedient de llicència ambiental de l'activitat
d'estació base de telefonia mòbil al carrer
Quintana, número 9 (Exp. 00-2007-0067),
incoat per Vodafone España S.A.
Com a part interessada en l'expedient, s'ha
intentat practicar notificació dintre del tràmit
d'audiència, a Sr. José Cros Martínez. Aquestes notificacions no s'han pogut lliurar per
causes no imputables a la administració.
Per aquest motiu, i en base a l'article 59
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
es notifica mitjançant edicte el tràmit d'audiència regulat a l'article 54.4 de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció
Integral de la Administració Ambiental de
Barcelona i l'article 47 del Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s'aprova el Regla-

ment general de desenvolupament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'administració ambiental, a l'expedient de referència, per un període de deu
dies, perquè puguin formular les al·legacions
adients.
La qual cosa es comunica als efectes oportuns.
Barcelona, 15 de desembre de 2009.
La Secretària delegada (P.D. 08/11/1999),
Natàlia Amorós i Bosch.
022009038311
A

Barcelona
EDICTE SUSPENSIÓ OBRES
SENSE LICÈNCIA
Des de l'òrgan gestor referenciat a l'encapçalament se segueix expedient d'Inspecció en matèria de Disciplina Urbanística amb
núm. 01-09-00871/1 amb objecte de notificar a la Sra. Marine Flore Suzineau l'ordre de
suspensió provisional i immediata de les
obres que s'estan realitzant a la finca del
carrer Carabassa 10 BX 03.
Intentades les notificacions al seu domicili,
aquestes no s'han pogut practicar; és per això
que, de conformitat amb allò establert a l'art.
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común es practica
la present notificació, indicant a la interessada que en data 15 de desembre de 2009, la
Gerent del Districte de Ciutat Vella, en ús de
les facultats delegades per l'Alcalde per
decret d'alcaldia de 15 de desembre de
2003, ha disposat la resolució següent: "ordenar a Suzineau*, Marine Flore, de conformitat amb l'informe de la inspecció de data 27
d'octubre de 2009, que a efectes de motivació s'incorpora a aquesta resolució, i com a
propietari de la finca / titular del local ubicat
a C Carabassa 10 bx 03 la suspensió provisional i immediata de les obres consistents en
modificació de façana, canvi de distribució i
afectació estructural (creació d'altell amb
accés a través d'escala) amb motiu d'un possible canvi d'ús de local a local amb habitatge sense cap tipus d'autorització, segons el
que disposa l'article 197 del decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei d'urbanisme.
Atorgar vista de l'expedient de referència,
per un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, d'acord amb l'esmentat article 197, durant el qual pot al·legar el que
cregui oportú i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.
Comunicar a l'intendent de la Guàrdia
Urbana del Districte que vetlli pel manteniment d'aquesta suspensió i, a requeriment
dels serveis municipals, que presti el suport
necessari pel seu compliment.
Advertir-li que:
- En cas d'incompliment, s'adoptaran les
mesures necessàries per assegurar la total
interrupció de les obres, de conformitat amb
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el que estableix l'article 195 del decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
- Tot això sense perjudici d'incoar el
corresponent procediment sancionador, d'acord amb els articles 191 i concordants del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme.
Barcelona, 23 de desembre de 2009.
La Cap del Departament de Serveis Jurídics - Secretaria, Ester Solana i Grasa.
022009038776
A

Begues

Cabanyes" en sessió del Ple de la Corporació
municipal de data 16 de desembre de 2009,
es sotmet a informació pública per termini de
trenta dies, comptat des de la darrera inserció
d'aquest anunci al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona i als taulers d'anuncis
d'edictes de l'ajuntament i pàgina web municipal, al decurs del quals es podran presentar
reclamacions i acabat el qual i si no es presenten reclamacions, aquesta resolució serà
definitiva.
L'anunci d'aprovació definitiva caldrà
exposar-ho al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d'edictes Municipals i pàgina web de l'Ajuntament.
Les Cabanyes, 17 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Francesc R. Olivella Pastallé.
022009038260
A

EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 9 de desembre de 2009 va
aprovar inicialment el projecte de "Ampliació
de la Llar d'Infants Municipal", redactat per
l'arquitecte Ángel Martínez Hernández
d'Amsa Arquitectura, amb un pressupost total
de 463.031,36- EUR, què té la consideració
d'obra municipal ordinària.
En compliment del que determina l'article
235 de la Llei Municipal i de Règim Local
aquest projecte resta sotmès a informació
pública durant un termini de trenta dies a
partir de l'endemà de la seva publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, termini en
que podrà ésser examinat i es podran formular reclamacions i al·legacions.
Begues, 18 de desembre de 2009.
La Secretària Interventora, Montserrat
Ferrarons i Pallach.
022009038259
A

Les Cabanyes
ANUNCI
Aprovat inicialment el projecte d'obra
anomenat "Reforma Ajuntament de les

Caldes d'Estrac
EDICTE
Queda aprovat inicialment el Pressupost
de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac pel Ple
extraordinari de l'Ajuntament celebrat el dia
21 de desembre de 2009 segons l'acord
següent:
Acord Ple de 21 de desembre de 2009
Aprovació inicial, si escau, del pressupost,
bases d'execució, plantilla pressupostària i
pressupost de l'EPEL que hauran de regir
durant l'exercici 2010
Atès que ha estat elaborat al pressupost les

Calaf
EDICTE
Expedients de baixa per inclusió indeguda
en el padró municipal d'habitants
Mitjançant aquest anunci es fa constar que
les persones que s'indiquen a continuació:
NOM§

COGNOMS#

ABDELHAMID§
HICHAM§
ABDELILLAH §
VASILE MARIUS§
MIHAELA§
ALEXANDRA GABRIELA§
GEORGE DANIEL§

MARCHOUH#
EL OUAHABI#
EL OUAHABI LARBI#
MAIRAM#
MAIRAM#
MAIRAM#
MAIRAM#

Tenen en tràmit expedients de baixa per
inclusió indeguda en el Padró Municipal
d'Habitants, d'acord amb els decrets d'Alcaldia núm. 568/09 de data 9 de novembre de
2009, 581/09 de data 16 de novembre i
587/09 de data 20 de novembre, respectivament.
Han estat requerits mitjançant correu certificat amb acusament de recepció, però no
s'ha rebut cap manifestació per part seva.
Per la qual cosa, els sol·licito que compareguin al Departament d'Estadística i Padró
de l'Ajuntament de Calaf (de Dilluns a diven-

bases d'execució, la plantilla pressupostària i
el pressupost de l'EPEL que hauran de regir
durant l'exercici 2010.
Atès que aquesta tasca s'ha realitzat a
l'empara d'allò que disposen els articles
21.1. f), 90 i 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les bases del Règim Local.
Articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Atès que l'aprovació inicial és matèria del
ple municipal.
Es proposa al Ple de la Corporació que

dres de 9 a 14:30h o bé els dimecres i divendres de 17 a 20h), en un termini no superior
a 15 dies naturals a partir del dia següent de
la data de publicació d'aquest edicte en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. La incompareixença comportarà continuar amb la tramitació de l'expedient de baixa per inscripció
indeguda.
Calaf, 14 de desembre de 2009.
L'Alcaldessa, Maria Antònia Trullàs i Povedano.
022009038327
A

Calaf
ANUNCI
Anunci sobre la declaració de vehicles
com a residus sòlids urbans.
Pel decret de l'alcaldia núm. 604de data 3
de desembre de 2009, es va adoptar la resolució següent:
Primer. - Declarar com a residu sòlid i
urbà el següent vehicle:
Exp. V.A.: 12/09. Marca i Model: Seat
Ibiza 1.2. Matrícula: GE-9478-AH
Segon. - Autoritzar la retirada, tractament i
eliminació dels vehicle considerat residu
sòlid urbà i lliurar-lo al Centre Autoritzat de
Tractament de residus, Hermanos Pratginestós, S.A. amb codi de gestor E-223.96 i
domicili a l'Avinguda de Girona, 46 de Sant
Fruitós de Bages, pel seu desballestament
mitjançant el model de sol·licitud de baixa
de vehicles oficial.
Tercer. - Publicar la present resolució mitjançant anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona.
El que es fa públic per a general coneixement.
Calaf, 4 de desembre de 2009.
L'Alcalde en funcions, Decret d'Alcaldia
núm. 557/09, Joan Caballol Pérez.
022009038329
A

prengui el següent,
Acord:
Primer: Aprovar inicialment el Pressupost
General d'aquesta Corporació per l'exercici
2010, així també aprovar les Bases d'Execució i el pressupost de l'EPEL que forma part
integral del Pressupost General.
Capítols§Denominació§

RESUM

EUR#

PER CAPÍTOLS D'INGRESSOS#

§

A) Operacions Corrents§
I§
II§

Impostos directes§
Impostos indirectes§

#
1.631.000,00#
100.000,00#
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Capítols§Denominació§

EUR#

III§
IV§
V§

Taxes i altres ingressos§
Transferències corrents§
Ingressos patrimonials§

2.136.900,00#
866.103,00#
419.200,00#

VI§
VII§
VIII§
IX§
§

Alienació d'inversions reals§
Transferències de capital§
Actius financers§
Passius financers§
Total§

0,00#
706.988,26#
0,00#
458.000,00#
6.318.191,26#

RESUM

B) Operacions de Capital#

PER

CAPÍTOLS

DE

II§

DESPESES#

§

A) Operacions Corrents§
I§

Despeses de personal§

Capítols§Denominació§

PRESSUPOST EPEL RESUM

EUR#
1.555.600,00#

III§
IV§

Despeses en béns corrents i
serveis§
Despeses financeres§
Transferències§

VI§
VII§
VIII§
IX§
§

Inversions reals§
Transferències de capital§
Actius financers§
Passius financers§
Total§

2.284.988,26#
0,00#
0,00#
278.000,00#
6.318.191,26#

B) Operacions de Capital#

80.500,00#
401.000,00#

PER

CAPÍTOLS INGRESSOS#

§

Import#
#

Pressupost Ingressos§

Cap III Taxes i altres ingressos§
314.872,56#
Cap VIII (Aportacions rebudes al Fons
1.428.796,21#
Patrimonial, inclou sobrant exercici 2009)§
Total Ingressos§

1.743.668,77#

PRESSUPOST EPEL RESUM

PER

CAPÍTOLS DESPESES#

Pressupost de Despeses§
#

Cap II Despeses en Béns corrents i serveis§ 264.608,49#
Cap VI Inversions Reals§
1.428.796,21#
Total Despeses§
1.693.404,70#
#

1.718.103,00#

PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENT-EPEL#
§

Ajuntament§

Caldes XXI§
§

Ingressos§
Impostos directes§

1.631.000,00§

Impostos indirectes§
Taxes i altres ingressos§
Transferències corrents§

100.000,00§
2.136.900,00§
866.103,00§

Ingressos patrimonials§
Alienació d'inversions reals§
Transferències de capital§
Actius financers§

§
§

§

Consolidat#

§

#

§

§

1.631.000,00#

§
§
§
100.000,00#
314.872,56§ 182.000,00§ nota 1§ 2.269.772,56#
§
§
§
866.103,00#

419.200,00§

§ 120.000,00§ nota 2§

299.200,00#

0,00§

§

§

§

0,00#

706.988,26§

§

§

§

706.988,26#

0,00§ 1.428.796,21§

Passius financers§
Total Ingressos 2010§

Ajustos§
§

§ nota 3§ 1.428.796,21#

458.000,00§
§
§
6.318.191,26§ 1.743.668,77§ 302.000,00§
§

§

458.000,00#
7.759.860,03#

§

Ajuntament§

Caldes XXI§

Despeses§
§

Despeses de personal§
Despeses en béns corrents i
serveis§
Despeses financeres§
Transferències§
Inversions reals§

1.718.103,00§
1.555.600,00§

Ajustos§
§

§
§

Consolidat#

§

#

§
§
§
1.718.103,00#
264.608,49§ 120.000,00§ nota 2§ 1.700.208,49#

80.500,00§

§

§

§

80.500,00#

401.000,00§

§

§

§

401.000,00#

2.284.988,26§ 1.428.796,21§ 182.000,00§ nota 1§ 3.531.784,47#

Transferències de capital§

0,00§

§

§

§

Actius financers§

0,00§

§

§

§

0,00#

278.000,00§
§
§
6.318.191,26§ 1.693.404,70§ 302.000,00§

§

278.000,00#
7.709.595,96#

Passius financers§
Total Despeses 2010§

§

0,00#

Segon: Aprovar inicialment la plantilla pressupostària que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual
segons el següent detall:
#
PLANTILLA

PRESSUPOSTÀRIA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC EXERCICI

Denominació§

FUNCIONARIS

DE CARRERA§

1.1-Secretari/ària-Interventor/a§
1.2-Tècnic/a Administració General§
1.3-Tècnic/a Admnistració Especial §
2. Escala d'administració especial§
2.1 Subescala Tècnica§
2.1.2.Tècnic Mitjà/ana en Educació§
2.2 Subescala Serveis Especials§
2.2.1 Comeses especials§
Tècnic/a Activitats Lleure§
Auxiliar Tècnic/a Cultura§
Auxiliar Tècnic de Territori§
2.2.2 Policia Local§
Inspector de Policia§
Caporal Policia Local§
Agent de Policia§
Vigilants - Auxiliar de Policia§
rins#
2.2.3 Personal d'Oficis§
Encarregat/da brigada §
Oficial Paleta§
Operari/a Brigada§
Oficial 1ª§
Oficial 2ª §
3. Escala d'Administració General§
3.1 - Administratius/ivas §
3.1 Subescala Auxiliar§
Auxiliar Administratiu/va §

Núm.
Places§ Grup titulació§ vacants#
§

§

#

1§
1§
1§
§
§
1§
§
§
1§
1§
1§
§
1§
1§
9§
2§

A1/A2§
A/1§
A1/A2§
§
§
A2§
§
§
A2§
C2§
C2§
§
A2§
C2§
C2§
C2§

-#
Interí#
Interí#
#
#
Interína#
#
#
-#
Interí#
interí#
#
-#
-#
-#
1 interí inte-

§
1§
1§
5§
2§
2§
§
3§
§
6§

§
C2§
C2§
AP§
C2§
AP§
§
C1§
§
C2§

#
Interí#
-#
2 interi#
Vacants#
Vacants#
#
Vacants#
#
3 interí#

2010#

Denominació§

PERSONAL

Núm.
Places§ Grup titulació§ vacants#
§

§

LABORAL§

#

Assimilat grup titulació§
§

§

#

Administratius/ivas§
Auxiliar Administratiu/va§
Auxiliar Educador/a Llar d'Infants§
Operari/a Neteja§
Bidell/a§
Ajudant/a Llar d'Infants §
Treballador/a Social§
Educador/a Social§
Treballador/a Famíliar§
Ajudant Tècnic/a Emissora §
Operari/a Brigada§
Oficial 1ª§
Operari 2ª §
Tècnic/a Mitjà/jana en Promoció Econòmica§
Tècnic/a Mitjà/ana de Joventud§
Auxiliar Activitats Lleure§

3§
3§
6§
1§
2§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§

C1§
C2§
C2§
AP§
AP§
C2§
A2§
A2§
C2§
C2§
AP§
C2§
AP§
A2§
A2§
C2§

Vacants#
-#
3+3 interi#
interi#
1 interí#
-#
-#
interí#
interí#
-#
-#
interí#
#
interí#
Vacant#
interí#

PERSONAL

EVENTUAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC

2010#

Càrrec Confiança §

§

§

#

Coordinador Serveis Personals §

1§

-§

Interí#

PERSONAL

TEMPORAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC

2010#

Personal Funcionari§
§

§

#

Auxiliar Administrativa Biblioteca§
biotec#
Agents Policia interins §
Estiu#

1§

C2§

Reforç bi

2§

C2§

Reforç
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Núm.
Places§ Grup titulació§ vacants#

Denominació§

Denominació§
Operari Brigada §

Personal Laboral §
§

§

#

Psicòloga§

1§

A1§

Temporal#

Núm.
Places§ Grup titulació§ vacants#
4§

AP§

Temporal#

En la present proposta de Plantilla de personal per a l'exercici de 2010, s'efectuen les
modificacions següents:
Personal Funcionari de Carrera
2.Escala d'administració especial - 2.1 Subescala Tècnica
2.1.3 - Auxiliar Tècnic Delineat (Grup de
titulació C2)- S'amortitza la plaça i en compensació es crea la següent
2.2.1 - Comeses especials
1 Auxiliar Tècnic de Territori (Grup de
titulació C2) - Es tracta, en ambdós casos,
d'ajustar les funcions reals al lloc de treball
descrit a la fitxa corresponent.
Personal Laboral
Operari/ària de Neteja (Assimilat grup AP)

- De les 4 places que consten a la plantilla
actual, una es ocupada interinament. S'amortitzen les tres restants perquè el servei de
neteja queda cobert amb empreses de servei
externs.
Personal Temporal
- Es contempla la possibilitat de nomenar
interinament dos Agents de Policia Local per
a reforç en la temporada d'estiu, ateses les
característiques especials del nostre municipi.
- Es fan constar quatre places d'Operaris
de brigada - contracte laboral - (assimilat
grup AP) que resten ocupades temporalment,
mentre tant es procedeix a l'adjudicació de la
concessió del servei de Neteja viària.

Tercer: Exposar al públic el present acord
pel termini de quinze dies, termini durant el
qual les persones interessades podran realitzar al·legacions o suggeriments. En el supòsit
de que es plantegin al·legacions, al present
acord restarà elevat a definitiu sense necessitat de prendre cap altre acord.
No obstant això, el Ple de la corporació
amb el seu superior criteri acordarà allò que
cregui més oportú.
Caldes d'Estrac, 22 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Joaquim Arnó i Porras.

Calella

EUR (IVA inclòs).
L'esmentat projecte s'exposa al públic,
d'acord amb l'art. 235.2 c) del D.L. 2/2003
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya,
art. 37.2 del Decret 179/95 de 13 de juny,
pel qual s'aprova el ROAS, durant el termini
de 30 dies, durant el qual es podrà examinar
i es podran formular reclamacions i al·legacions.
En cas que no hi hagin al·legacions, en el
període d'exposició pública, el projecte s'entendrà aprovat amb caràcter definitiu, sense
l'adopció de cap altre acord exprés.
Calella, 21 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Josep M. Juhé i Mas.

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Contracte administratiu especial: concessió administrativa.
b) Descripció de l'objecte: Atorgament de
l'ús privatiu, mitjançant concessió administrativa, del bé qualificat de domini públic
identificat com parada núm. 29-30, 3132,41-42 i 43-44 de la Plaça Mercat Municipal.
c) Publicació: B U T L L E T Í O F I C I A L D E L A
PROVÍNCIA de Barcelona núm. 292 de 7 de
desembre de 2009 i al perfil del contractant
www.canetdemar.cat
3. Tramitació, procediment
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert amb diversos criteris d'adjudicació.
4. Preu del contracte
Pagament mensual de les taxes aprovades
per l'Ajuntament de Canet de Mar que, si bé
actualment es fixen en 95,59 EUR, aquestes
podran ser modificades.
5. Adjudicació provisional
a) Data: 17 de desembre de 2009.
b) Contractista: Sr. Daniel Moraleda de la
Iglesia.
c) Nacionalitat: Espanyola.
Canet de Mar, 18 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Joaquim Mas i Rius.

EDICTE
La Junta de Govern Local del dia 17 de
desembre de 2009 va aprovar inicialment el
projecte d'obres Condicionament de local
amb ús de restaurant-bar al Passeig Manuel
Puigvert, redactat per l'enginyer senyor Joan
Bantí Castañer, i amb un pressupost d'execució per contracte de 115.891,91 EUR (IVA
inclòs).
L'esmentat projecte s'exposa al públic,
d'acord amb l'art. 235.2 c) del D.L. 2/2003
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya,
art. 37.2 del Decret 179/95 de 13 de juny,
pel qual s'aprova el ROAS, durant el termini
de 30 dies, durant el qual es podrà examinar
i es podran formular reclamacions i al·legacions.
En cas que no hi hagin al·legacions, en el
període d'exposició pública, el projecte s'entendrà aprovat amb caràcter definitiu, sense
l'adopció de cap altre acord exprés.
Calella, 21 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Josep M. Juhé i Mas.
022009038983
A

Calella
EDICTE
La Junta de Govern Local del dia 17 de
desembre de 2009 va aprovar inicialment el
projecte d'obres Millora de la mobilitat urbana del carrer Església (entre els carrers Cervantes i Rierany dels Frares), redactat pels
serveis tècnics municipals i amb un pressupost d'execució per contracte de 435.000,00

022009038985
A

Canet de Mar
ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern Local de
data 17 de desembre de 2009 s'aprovà l'adjudicació provisional de la concessió administrativa d'ús privatiu del bé de domini
públic parada de la Plaça Mercat Municipal
núm. 29-30, 31-32,41-42 i 43-44, per procediment obert, diversos criteris d'adjudicació,
el què 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 Canet de
Mar.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria.

022009038971
A

022009038266
A

Canyelles
ANUNCI
Aprovat formalment per l'Ajuntament Ple
en sessió ordinària de data 15.12.2009- el
Pla de sanejament financer d'aquesta corpo-
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ració per al període 2010-2012.
Se sotmet a període d'informació pública
durant un termini de 15 dies hàbils-, en
relació a aquelles persones legítimament
interessades, d'acord amb el referent normatiu operatiu -Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Si fos el cas que es presentessin al·legacions i/o reclamacions, aquestes serien resoltes per acord exprés del plenari d'aquest
Ajuntament.
Canyelles, 18 de desembre de 2009.
El Secretari, Robert Moral Álvarez.
022009038325
A

publicació d'aquest anunci, als efectes de
reclamacions i al·legacions.
De conformitat amb l'acord adoptat el
pressupost es considerarà definitivament
aprovat, si durant el citat termini no es presenten reclamacions.
Castellet i la Gornal, 18 de desembre de
2009.
L'Alcalde, Miguel Delgado Almansa.

ANUNCI
El Ple de la Corporació en la sessió ordinària de data 17 de desembre de 2009 va aprovar les bases reguladores per a l'atorgament
d'ajuts de transport per a estudiants de les
universitats públiques pel curs 2009-2010.
De forma simultània s'aprovà la convocatòria
per a la sol·licitud dels ajuts.
Les bases indicades s'exposen al públic a
la Secretaria de l'Ajuntament, en horari d'oficina, pel termini de vint dies hàbils des de la
publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, per tal que les
persones interessades puguin consultar l'expedient i formular les al·legacions que considerin escaients.
Si en el termini indicat no es formulen
al·legacions en contra, es consideren aprovades definitivament les bases, sense necessitat
d'acord exprés.
Castellet i la Gornal, 18 de desembre de
2009.
L'Alcalde President, Miguel Delgado
Almansa.
022009038289
A

Castellet i la Gornal
EDICTE
Aprovat inicialment per majoria absoluta
en sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament, de data 17 de desembre de 2009, el
pressupost general, bases d'execució, i la
plantilla de personal funcionari, laboral i
eventual per a l'exercici econòmic 2010,
conforme a l'establert en l'article 169 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al
públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la

022009038962
A

022009038301
A

Castellet i la Gornal
EDICTE

Castellet i la Gornal

va.
L'expedient es podrà consultar a les
dependències municipals, en horari d'atenció
al públic.
Castellet i la Gornal, 18 de desembre de
2009.
L'Alcalde - President, Miguel Delgado
Almansa.

El Ple de la Corporació en la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2009, va adoptar per majoria absoluta entre altres, l'acord
que en la seva part dispositiva textualment
diu:
Primer. - Revocar l'acord adoptat en el Ple
de data 22 d'octubre de 2007 pel qual es va
acordar l'atorgament d'una subvenció en
favor dels grups polítics per al seu funcionament.
Segon. - Donar trasllat del present acord
als grups polítics de la Corporació.
Tercer. - Publicar aquest acord al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i al Tauler d'Anuncis de la Corporació.
Castellet i la Gornal, 18 de desembre de
2009.
L'Alcalde President, Miguel Delgado
Almansa.

Castellnou de Bages
ANUNCI
Anunci de l'ajuntament de Castellnou de
Bages sobre aprovació definitiva del projecte
d'obra municipal ordinària arranjament dels
accessos i l'entorn de la Torre del Moro de
Castellnou de Bages
El Ple d'aquesta Corporació ha aprovat
definitivament en data 14 de desembre de
2009, el projecte d'obra municipal ordinària
titulat "Projecte d'obra municipal ordinària
arranjament dels accessos i l'entorn de la
Torre del moro de Castellnou de Bages". De
conformitat amb l'article 38 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny,
es publica aquest acord.
Castellnou de Bages, 17 de desembre de
2009.
L'Alcalde, Francesc Martínez i Vilaseca.
022009038314
A

022009038308
A

Castellterçol
Castellet i la Gornal
EDICTE
La Junta de Govern Local en la sessió
ordinària de data 17 de desembre de 2009,
aprovà inicialment el projecte d'obra municipal ordinària titulat "Projecte d'enllumenat
públic del nucli de Torrelletes", redactat per
Unión de Ingenieros Jover, SL amb un pressupost d'execució per contracte total de
235.778,12 EUR, així com la tramitació per
urgència del procediment.
El projecte esmentat es sotmet a informació pública per un període de quinze dies, a
comptar des de la darrera publicació d'aquest Edicte en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que s'hi puguin
presentar al·legacions i suggeriments. Si
transcorregut l'esmentat període d'informació
pública no s'han presentat al·legacions ni
suggeriments l'aprovació esdevindrà definiti-

EDICTE
Que la Junta de Govern Local en sessió
extraordinària de data 27 de novembre de
2009, va acordar l'adjudicació provisional
del contracte de les obres de rehabilitació de
la Poua 3 de la Ginebreda a favor de Cas
Castellcir, S.L., per un import de 136.345,35
EUR més 16% d'IVA. Transcorregut el termini de 10 dies hàbils des de la data de publicació d'aquest acord al Perfil del Contractant
de l'Ajuntament de Castellterçol, de conformitat amb el que estableix l'article 135, en
relació amb el 96 de la Llei 30/2007de Contractes del Sector Públic, resta elevada a definitiva l'adjudicació de l'esmentat contracte.
Castellterçol, 14 desembre de 2009.
L'Alcalde, Manel Vila Valls.
022009038305
A
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Collbató
EDICTE
Per acord de Junta de Govern Local de
data 14 de desembre de 2009, es va aprovar
Partida§

Concepte§

PRESSUPOST

la Modificació del Pressupost Municipal
exercici 2009, amb el contingut dels acords
que es transcriuen a continuació:
"Primer. - Aprovar la modificació núm. 10
del pressupost de 2009 per transferències de
crèdit i generació de crèdit, que tot seguit es
Altes§

Baixes#

DE DESPESES#

102-4324-62217§ Direccions obres - FEIL§
18.961,63§
304-4520-62213§ Assistència tècnica Redacció projecte
poliesportiu§
79.103,79§
102-4324-60102§ Canalització c/ Tarrega i Sabadell§
229.883,26§

Partida§ Concepte§

#
#
#

Import#

PRESSUPOST D'INGRESSOS#
76229§
76230§

Diputació - Direccions obres FEIL§
Diputació - Assistència tècnica redacció del projecte§

Tipus de modificacó§
Alta de despesa per
Transferències de Crèdit§
Baixes de despesa per
Transferències de Crèdit§
Generació de Crèdit§

Despesa§
20.993,10§
-20.993,10§
327.948,68§

Ingressos#
#
#
327.948,68#

Segon. - Publicar en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
PROVÍNCIA de Barcelona, durant el termini
de quinze dies el present acord, als efectes
LA

Collbató
ANUNCI
Anunci d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals que han de regir per a l'exercici 2010 i ss.
L'Ajuntament de Collbató, en sessió plenària de data 5 de novembre de 2009 aprovà
provisionalment la modificació d'Ordenances fiscals per l'any 2010 i ss.
Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin
presentat reclamacions, d'acord amb l'establert a l'art.- 17,3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
els acords provisionals han esdevingut definitius.
En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals es fan públics els
acords definitivament aprovats.
"Primer.- Aprovar la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals així com l'ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials, que
haurà de regir per a l'exercici 2010 i
següents, consistent en la seva adaptació als
models aprovats per la Diputació de Barcelona, publicats en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA

18.961,63#
79.103,79#

detalla:
El detall de les partides de despeses i
ingressos s'especifiquen als annexos que formen part integrant d'aquesta resolució, atenent allò que disposa el text refós d'hisendes
locals 2/2004 i el RD 500/1990.

Partida§
Concepte§
102-4324-62303§ Construcció d'una nau per ala prestació de serv. municipals§
102-4324-22706§ Honoraris redacció projectes§
102-*4324-22710§ Honoraris arquitectes§
102-4324-22711§ Assessorament urbanístic§

20.993,10§
§
§
§

Total§

348.941,78§ -20.993,10#

§

Partida§ Concepte§
751001§
76112§
Total§

Altes§

Baixes#
#
-11.039,52#
-6.323,60#
-3629,98#

Import#

FEDER - Canalització del Torrent Innominat§
Diputació - Canalització torrent§
§

179.883,26#
50.000,00#
327.948,68#

de possibles reclamacions. En cas que durant
l'expressat termini no es presentin reclamacions o al·legacions, l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat de resolució expressa.
Durant el període d'exposició pública es
podrà revisar a la seu de les oficines municipals, en horari d'atenció al públic, de dilluns
a divendres de 9 a 14 hores i els dijous de 17
a 19:30 hores. Transcorregut el període d'exposició pública sens haver-se presentat recla-

macions, l'acord adoptat esdevindrà definitivament aprovat.
Collbató, 17 de desembre de 2009.
L'Alcaldessa, Josefina Martínez Martínez.

PROVÍNCIA de data 29 de setembre de 2009,
que s'adjunta.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2010 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, consistents en el següent contingut:
ORDENANÇA FISCAL 3 - IMPOST SOBRE BÉNS

ges - EUR"
Ha de dir "Epígraf primer - Habitatges EUR/any"
Es modifica l'art. 7- Acreditament,
En el seu apartat 2, que queda redactat
com segueix:
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el
servei esmentat, les quotes s'acreditaran el
primer dia de cada any natural i el període
impositiu comprendrà per aquest exercici de
2010 i amb caràcter excepcional, el primer
semestre natural, període de vigència de l'actual servei.
L'inici de la prestació del servei previst de
recollida de la fracció orgànica per aquest
exercici obliga a ajustar el període impositiu
a la finalització de l'actual servei.
Es modifica l'art. 8 - Regim de declaració i
ingrés
L'últim apartat queda redactat: "El cobrament de les quotes per aquest exercici 2010
s'efectuarà semestralment, en el període i
import que aprovi i anunciï l'Ajuntament, el
qual no serà inferior a dos mesos.
Es modifica l'art. 12 - Quota tributària
Apartat 3 i per tots els epígrafs tarifaris, on
diu "EUR" ha de dir "EUR/any"
Es modifica l'art. 13 - Acreditament i període
impositiu
Apartat 2 queda redactat:

IMMOBLES

Es modifica l'art. 5.1.3, incrementant el
valor cadastral mínim per a gaudir del benefici fiscal que s'hi estableix, a 120.000 EUR.
ORDENANÇA FISCAL 8- TAXA PER LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES

Es modifica el títol, passant a denominarse "Taxa per llicencies o la comprovació
d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme"
ORDENANÇA FISCAL 9 -TAXA PER PRESTACIÓ DELS
SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS

Es modifica el títol, passant a denominarse "Taxa per la prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local"
ORDENANÇA FISCAL 10 - TAXA PER RECOLLIDA,
TRANSPORT I TRACTAMENT DELS RESIDUS
MUNICIPALS DOMICILIARIS I COMERCIALS

Es modifica l'art. 6 - Quota tributària
Apartat 2- on diu "Epígraf primer - Habitat-
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Es modifica l'article 6, quota tributària,
suprimint l'apartat 6.0 que passa a ser l'apartat 6.1 - Tarifa, obrint dos subapartats:
6.1.1 Servei de Teleassistència
Que manté la mateixa tarifa i redactat
vigents
S'afegeix un nou concepte:
6.1.2. Servei SAD
El preu màxim a abonar per hora de SAD
(*) serà de 16 EUR/hora amb un màxim de 14
hores setmanals, i amb la modificació que
pugui representar la variació anual de l'IPC.

Aquest preu inclou totes les despeses que
pugui tenir el/la treballador /a que presti el
servei.
(*) SAD Servei d'Ajuda a Domicili.
6.2.- Atorgament del servei SAD.
Atorgarà el servei de SAD, la treballadora
Social de l'Ajuntament seguint els paràmetres
que marca el reglament aprovat per la Corporació Local. El servi SAD va bàsicament
adreçat, a persones amb dependència per
desenvolupar algunes activitats bàsiques i/o
instrumentals de la vida diària que per poder
residir en el seu domicili necessiten un complement de suport social.
L'actual art. 6.1 passa a ser l'art. 6.3
Els actuals arts. 6.2 i següents de l'art. 6
s'eliminen i s'estableixen els següents, amb el
redactat que s'indica:
6.4.Recursos de la unitat de convivència que
cal tenir en compte pel càlcul del copagament.
Es consideren recursos econòmics qualsevol tipus d'ingrés (imports o quanties íntegres) de la unitat de convivència, referits a
l'any anterior al que en el qual es sol·licita el
servei, es a dir:

Unitat de
mesura§

Escala de nivell socioeconòmic§

Aportació
dels Escala
usuaris§d'aportacions#

Ingressos§
bruts§
individuals§

< 9.030 EUR/anuals§
Entre 9.031EUR/anuals i 10.836 EUR anuals§
Entre 10.837 EUR/anuals i 12.700 EUR anuals§

2. Quan la duració temporal del servei
s'estengui a varis exercicis, l'acreditament de
la taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any i
el període impositiu comprendrà per aquest
exercici de 2010 i amb caràcter excepcional,
el primer semestre natural, període de vigència de l'actual servei.
L'inici de la prestació del servei previst de
recollida de la fracció orgànica per aquest
exercici obliga a ajustar el període impositiu
a la finalització de l'actual servei.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32-TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI I ALTRES
SERVEIS ASSISTENCIALS

* Aquestes quantitats es revisaran cada any
segons l'increment de l'IPC català
Aquest barem proposat és aplicable només
a SAD dirigit a gent gran i a usuaris amb disminucions. En altres situacions, com de famílies desestructurades, degut a la complexitat
inherent a aquests tipus de casos i al fet que
és difícil preveure situacions de tractament
familiar en les que hi hagi recursos disponibles per fer front a l'atenció social, prevaldrà
la valoració de la Treballadora Social
S'elimina el segon paràgraf de la Disposició addicional, que fa referència a l'indicador
Públic de Renda d'efectes múltiples.
S'adequa la disposició final en allò que fa
referència a la data d'aprovació provisional
de les modificacions proposades.
Tercer.- Derogar la ordenança fiscal núm.
41 - Taxa per a la prestació de transport urbà.
Quart.- Indicar que el text de l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a
què es refereix l'acord primer, així com el
text de les Ordenances vigents, és coincident
en tot allò que constitueix prescripció legal
d'obligatòria i general aplicació amb el
model aprovat per la Diputació de Barcelona
i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de 29 de setembre de 2009.
Cinquè.- Els acords definitius en matèria
de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances fiscals per a l'exercici de 2010,
seran objecte de publicació en el BUTLLETÍ

0%§
20%§
40%§

Aportació en #
EUR calculada#
sobre la base#

Unitat de
mesura§
§
§
§

a. Rendes de treball (sous, salaris, pensions, pagues extres, pensions per compensació d'aliments, etc.)
b. Rendes del capital: del capital mobiliari
i de capital immobiliari
c. Altres retribucions, inclou totes les prestacions econòmiques de qualsevol tipus
d. Queden expressament exclosos els ajuts
de caràcter social, puntual i finalista.
6.5.- Documents que cal presentar amb
caràcter obligatori:
* Certificat de convivència
* Declaració impost sobre la renda o certificat de no obligació.
* Declaració jurada.
Documents a presentar en funció de cada
situació:
* Certificat de pensió o de no dret a pensió
* Certificats d'empreses, institucions,
administracions, entitats financeres, etc.
* Declaracions d'altres impostos presentades l'any anterior: patrimoni, succesions,
donacions, transmissions patrimonials.
6.6.- Aportació de l'usuari
TAULA

DE PERCENTATGE

Escala de nivell socioeconòmic§
Entre 12.701 EUR/anuals i 14.450 EUR anuals§
Entre 14.451 EUR/anuals i 16.250 EUR anuals§
> de 16.251 EUR anuals§

O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA sota els criteris
següents:
1) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de l'Ajuntament que hagin estat modificats o
incorporats de nou, així com els preceptes
que difereixin del model proposat i aprovat
per la Diputació de Barcelona.
2) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 29 de setembre de 2009,
es farà públic l'adaptació de l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
Ordenança Fiscal núm.1, Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals
Ordenança Fiscal núm.2, Ordenança fiscal
general reguladora de contribucions especials
Ordenança Fiscal núm.3, Impost sobre
béns immobles
Ordenança Fiscal núm.4, Impost sobre
activitats econòmiques
Ordenança Fiscal núm.5, Impost sobre
vehicles de Tracció Mecànica
Ordenança Fiscal núm.6, Impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Ordenança Fiscal núm.7, Impost sobre

Aportació
dels Escala
usuaris§d'aportacions#
60%§ del cost/hora#
80%§ d'atenció a#
100%§ l'usuari#

construccions, instal·lacions i obres
Ordenança Fiscal núm.8, Taxa per llicencies o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
Ordenança Fiscal núm.9, Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local.
Ordenança Fiscal núm.10, Taxa per la
recollida, transport i tractament dels residus
municipals
Ordenança Fiscal núm.11, Taxa per expedició de documents administratius
Ordenança Fiscal núm.12, Taxa per llicència d'autotaxi
Ordenança Fiscal núm.13, Taxa per les
entrades de vehicles a través de les voreres i
les reserves de via publica per a aparcament,
carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena
Ordenança Fiscal núm.14, Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa
Ordenança Fiscal núm.15, Taxa per aprofitament especial del domini públic local a
favor d'empreses explotadores de serveis de
subministraments d'interès general
Ordenança Fiscal núm.16, Taxa per la
prestació de serveis en la piscina municipal.
Ordenança Fiscal núm.17, Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles
o atraccions situats en terrenys d'ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge
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cinematogràfic
Ordenança Fiscal núm.18, Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública
Ordenança Fiscal núm.19, Taxa per ocupacions de subsòl, el sol i la volada de la via
pública
Ordenança Fiscal núm.20, Taxa per la
prestació del servei d'escola bressol
Ordenança Fiscal núm.21, Taxa per subministrament d'aigua
Ordenança Fiscal núm.23, Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per
la instal·lació d'anuncis que ocupen el domini públic
Ordenança Fiscal núm.24, Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues
Ordenança Fiscal núm.32, Taxa per la
prestació del servei d'ajuda a domicili i altres
serveis assistencials.
Sisè.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de l'anunci
d'exposició en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA."
Contra els presents acords definitius d'imposició i ordenació de tributs i de modificació d'Ordenances fiscals podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d'aquests
acords i de les Ordenances en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Collbató, 17 de desembre de 2009.
L'Alcaldessa, Josefina Martínez Martínez.
022009038130
A

Partida: 441-63300. Nom: Canvi canonades
xarxa aigua. Proposta: 12.600,00 EUR.
Total finançat amb Romanent Líquid de
Tresoreria: 20.600,00 EUR.
Saldo al Romanent per a despeses generals
a data actual: 11.426,22 EUR.
Despeses a finançar amb generació de crèdit
per ingressos
Proposta d'incorporació de crèdits generats per ingressos autoritzats procedents de la
Generalitat de Catalunya.
Partida: 442-62300. Nom: Compra vehicle
polivalent i multifuncional. Proposta:
54.000,00 EUR.
Partida: 441-63300. Nom: Canvi canonades
xarxa aigua. Proposta: 80.000,00 EUR.
Total finançat amb generació de crèdit per
ingressos: 134.000,00 EUR.
Ingressos per a finançar les despeses anterior
* Partida 87002.- Incorporació Romanent
procedent de l'exercici 2008: 20.600,00
EUR.
* Partida 75081.- Subv. Gencat. Canvi
canonades xarxa aigua: 80.000,00 EUR.
* Partida 75082.- Subv. Gencat. Compra
vehicle polivalent i multifuncional:
54.000,00 EUR.
Total ingressos per a finançar les despeses
anteriors: 154.600,00 EUR.
Per tant, l'import dels augments d'ingressos i despeses és igual, sent l'operació anivellada i sense que es produeixi dèficit inicial.
D'acord amb el que disposen els articles
169 i 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pel present
anunci s'obre un termini d'informació pública durant quinze dies hàbils perquè els possibles interessats puguin consultar l'expedient
a la secretaria municipal i en hores d'oficina,
per tal de presentar les al·legacions oportunes. De no presentar-se'n, aquest acord s'entendrà elevat a definitiu.
Collsuspina, 17 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Josep M. Girvent Pujadas.
022009038138
A

Collsuspina
EDICTE
El Ple de la Corporació en sessió de data
17 de desembre de 2009 va aprovar inicialment -per unanimitat dels membres assistents
i de conformitat amb l'article 100 del RD
2568/1986 de 28 de novembre- l'expedient
de suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria i generació de crèdit
per ingressos. Expedient 6/2009.
Que és el següent resum:
Despeses a finançar amb romanent líquid de
tresoreria
Import del Romanent per a despeses generals a 11-12-2009: 32.026,22 EUR.
Proposta d'incorporació de Romanent
Líquid de Tresoreria per a finançar les partides de despeses següents:
Partida: 442-62300. Nom: Compra vehicle
polivalent i multifuncional. Proposta:
8.000,00 EUR.

Esplugues de Llobregat
ANUNCI
1. Entitat adjudicadora
1.1. Organisme: Ajuntament d'Esplugues
de Llobregat.
1.2. Dependència que tramita l'expedient:
Unitat Jurídica Administrativa de Medi
Ambient i Serveis Territorials.
1.3. Domicili: Plaça Santa Magdalena, 56, 2ª planta.
1.4. Localitat i codi postal: Esplugues de
Llobregat, 08950
1.5. Telèfon: (93) 371.33.50
1.6. Fax: (93) 473.33.05
1.7. Núm. d'expedient: 43/2009
2. Objecte del contracte
2.1. Descripció de l'objecte: Execució de

les obres d'adequació i millora de l'accessibilitat a la plaça Blas Infante, d'Esplugues de
Llobregat.
2.2. Lloc d'execució: Esplugues de Llobregat.
2.3. Termini d'execució: La durada dels
esmentats treballs serà de 5 mesos.
2.4. Admissió de variants: No s'admetran
variants ni alternatives al projecte aprovat.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
3.1. Aprovació de l'expedient de contractació, plec de clàusules administratives particulars i convocatòria: Acord de la Junta de
Govern Local de data 18 de desembre de
2009.
3.2. El Plec de clàusules administratives
particulars s'exposa al públic pel seu examen
i presentació de reclamacions, durant el termini de 20 dies hàbils, comptats des del dia
següent a la data de publicació de l'últim
Butlletí Oficial (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), en el que es publicarà aquest anunci.
Cas de haver reclamacions, las mateixes
seran resoltes per l'òrgan de contractació.
3.3.-Tramitació: Urgent
3.4. Procediment: Obert.
4. Pressupost base de licitació
El pressupost base de la licitació és de
691.428,23 EUR, més el 16 % d'IVA d'import 110.628,52 EUR, total 802.056,75 EUR,
IVA inclòs.
5. Garantia
Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació
del contracte, IVA exclòs.
6. Obtenció de documentació i informació.
Perfil del contractant
6.1. La informació relativa a la convocatòria i la documentació associada es troba disponible a la pàgina web de l'Ajuntament
(http://www.esplugues.cat), a l'apartat "El
nostre Ajuntament" i, dins d'aquest, a "Perfil
contractant", i a la dependència que tramita
l'expedient assenyalada a l'apartat 1 d'aquest
anunci.
6.2. Data límit d'obtenció de documents i
informació: Tres dies abans de la finalització
de la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista
Estan capacitades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, acreditin la corresponent classificació
de contractista, i no estiguin afectats per cap
de les circumstàncies que es relacionen a
l'art. 49 de la LCSP com a prohibitives per a
contractar.
La classificació exigida per a aquesta contractació és:
Grup C: Edificacions
Subgrup 6: Paviments i solats i alicatats
Grup I: Instal·lacions elèctriques
Subgrup 1: Enllumenats, il·luminacions i
balisaments
Grup G: Vials i pistes
Subgrup 6: Obres vials sense qualificació
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específica
Categoria: d).
8. Presentació de les ofertes
9.1. Data límit: Fins a les 14 hores del dia
14 de gener de 2010.
9.2. Documentació que cal presentar: La
que estableix la clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
9.3. Lloc de presentació: Unitat Jurídica
Administrativa de Medi Ambient i Serveis
Territorials de l'Ajuntament, plaça Santa
Magdalena, 5-6, 2ª planta, d'Esplugues de
Llobregat, 08950.
9. Obertura d'ofertes
10.1. Entitat: Al Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, en acte
públic.
10.2. Data: El 15 de gener de 2010.
10.3. Hora: A les 12 hores.
10. Criteris de valoració de les ofertes
a) El menor preu sense variació de les qualitats i especificacions tècniques del projecte,
fins a un màxim de 55 punts
b) La introducció de millores a la qualitat
dels materials i a les solucions constructives,
referides exclusivament al projecte de les
obres objecte d'aquest contracte, no incloses
al projecte, sense cost addicional per a l'Administració, fins a un màxim de 25 punts.
c) Aportació de la coordinació de seguretat i salut de les obres pel tècnic competent,
sense cost addicional per a l'Administració,
fins a un màxim de 10 punts.
d) L'aportació d'una memòria amb pla de
treballs, i una reducció sobre el termini global de 5 mesos establert al projecte, fins a un
màxim de 5 punts.
e) Increment en el termini de garantia, fins
a un màxim de 5 punts.
11. Despeses a càrrec de l'adjudicatari
Les dels anuncis que generi el concurs i
les preparatòries i de formalització del contracte, i la resta que s'estableixen a la clàusula 19 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Esplugues de Llobregat, 22 de desembre
de 2009.
L'Alcaldessa, Pilar Díaz Romero.
022009038984
A

L'Hospitalet de Llobregat
EDICTE
Per Acord de Junta de Govern Local de
data 9 de desembre de 2009, s'aprovà inicialment el Projecte per a "projecte modificat
del dereparació mitjançant recobriment asfàltic dels carrers Trav. Industrial, Pge. Can Polític, Ctra. Sanr Roc, c. Vilardosa, Av. Mare de
Déu de Bellvitge, c. Famades, Ctra. del Mig
modificat del O-74/08" (exp. O-171/2009),
per un pressupost d'execució de contracte de
500.319,85 EUR, la qual cosa es fa pública
per a general coneixement. La documentació

que integra l'esmentat Projecte es podrà examinar en la Secció de Serveis Jurídics Administratius i Contractació d'aquesta Secretaria,
durant el termini de 30 dies, en hores hàbils
d'oficina, a partir del dia següent de la inserció d'aquest Edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, en compliment del que disposa
l'article 235.2.c) 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.
Les persones naturals o jurídiques que es
considerin afectades podran presentar, dins
d'aquest termini i per triplicat, les reclamacions i documents que les justifiquin, sobre
qualsevol dels extrems de l'esmentat Projecte.
Cas de no presentar-se al·legacions, el Projecte restarà aprovat definitivament, donantse, en aquest acte, per complimentat allò que
disposa l'article 39 del Decret 179/1995 de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, activitats i serveis dels ens locals.
L'Hospitalet de Llobregat, 22 de desembre
de 2009.
El Regidor de Serveis Municipals, P. D.
(Decret 6143/2007 de 26 de juliol), la Cap de
Secció de Contractació, Soledat Colomé
Coca.
022009038673
A

L'Hospitalet de Llobregat
EDICTE
Per Acord de Junta de Govern Local de
data 9 de desembre de 2009, s'aprovà inicialment el Projecte per a "Projecte modificat
d'urbanització de la reforma i ampliació de
la Pça. del Vidre modificat del 113/09" (exp.
O-170/2009), per un pressupost d'execució
de contracte de 1.400.542,18 EUR, la qual
cosa es fa pública per a general coneixement.
La documentació que integra l'esmentat Projecte es podrà examinar en la Secció de Serveis Jurídics Administratius i Contractació
d'aquesta Secretaria, durant el termini de 30
dies, en hores hàbils d'oficina, a partir del dia
següent de la inserció d'aquest Edicte en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en compliment del que disposa l'article 235.2.c) 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.
Les persones naturals o jurídiques que es
considerin afectades podran presentar, dins
d'aquest termini i per triplicat, les reclamacions i documents que les justifiquin, sobre
qualsevol dels extrems de l'esmentat Projecte.
Cas de no presentar-se al·legacions, el Projecte restarà aprovat definitivament, donantse, en aquest acte, per complimentat allò que
disposa l'article 39 del Decret 179/1995 de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, activitats i serveis dels ens locals.
L'Hospitalet de Llobregat, 22 de desembre

de 2009.
La Tinenta d'Alcalde d'Urbanisme i Obres,
P. D. (Decret 6024/2007 de 24 de juliol), la
Cap de Secció de Contractació, Soledat
Colomé Coca.
022009038675
A

L'Hospitalet de Llobregat
EDICTE
Aprovat per l'ajuntament Ple en sessió
celebrada en data 21 de desembre de 2009,
l'expedient de modificació de crèdits
453/2009 - Crèdits Extraordinaris, dels pressupostos generals d'aquesta administració
municipal per a l'exercici 2009, per import
de cinc-cents cinquanta-cinc mil sis-cents
noranta-sis EUR amb vuitanta-vuit cèntims
(555.696,88 EUR), s'exposa al públic l'expedient aprovat amb els seus antecedents en el
termini de quinze dies hàbils contats a partir
del següent de la publicació del present edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
conformitat amb el que disposen els articles
169 i següents del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals. En l'esmenta't termini, qualsevol persona interessada podrà examinar-lo
i presentar les reclamacions en contra que
estimi oportunes i s'ajustin a dret.
Transcorregut l'esmentat termini sense que
s'hagin interposar reclamacions es considerarà definitivament aprovat.
L'Hospitalet de Llobregat, 22 de desembre
de 2009.
La Tinenta d'alcalde d'Economia i Hisenda, P.D. (7884/2008 29 d'octubre). El cap de
servei de Contractació, Pedro Verano Casas.
022009038812
A

L'Hospitalet de Llobregat
EDICTE
Aprovat per l'ajuntament Ple en sessió
celebrada en data 21 de desembre de 2009,
l'expedient de modificació de crèdits
453/2009 - Crèdits Extraordinaris, dels pressupostos generals d'aquesta administració
municipal per a l'exercici 2009, per import
de cinc-cents cinquanta-cinc mil sis-cents
noranta-sis EUR amb vuitanta-vuit cèntims
(555.696,88 EUR), s'exposa al públic l'expedient aprovat amb els seus antecedents en el
termini de quinze dies hàbils contats a partir
del següent de la publicació del present edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
conformitat amb el que disposen els articles
169 i següents del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals. En l'esmenta't termini, qualsevol persona interessada podrà examinar-lo
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i presentar les reclamacions en contra que
estimi oportunes i s'ajustin a dret.
Transcorregut l'esmentat termini sense que
s'hagin interposar reclamacions es considerarà definitivament aprovat.
L'Hospitalet de Llobregat, 22 de desembre
de 2009.
La Tinenta d'alcalde d'Economia i Hisenda, P.D. (7884/2008 29 d'octubre). El cap de
servei de Contractació, Pedro Verano Casas.
022009038827
A

tratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà de la
recepció de la notificació corresponent, si la
resolució és expressa, o en el termini de sis
mesos a comptar des de la data en què s'ha
d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un
mes a comptar des de la data d'interposició
sense que s'hagi notificat la seva resolució.
No obstant això, podeu interposar-ne
qualsevol altre si ho considereu convenient.
Igualada, 22 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Jordi Aymamí i Roca.
022009038709
A

Igualada
EDICTE
Per a coneixement general es fa saber que,
mitjançant decret de l'alcalde de data 22 de
desembre de 2009, s'ha resolt:
Primer.- Aprovar les tarifes del transport
urbà d'Igualada, segons la relació següent:
Títols integrats al sistema tarifari de l'ATM
§

EUR#
Bitllet senzill§
T-10§
T-50/30§
T-Familiar§
T-Mes§
T-Trimestre§
T-Jove§
T-Dia§

1,40#
7,85#
32,10#
46,30#
48,85#
134,10#
114,00#
5,90#

Títols no integrats -corresponents a la
tarifació social de l'Ajuntament.
§

EUR#
T-10 (taronja)§
T-50/30 (amb carnet vermell)§
T-50/30 (amb carnet verd)§
T-100 (blava)§

3,90#
25,70#
16,05#
Gratuïta#

Segon.- Aquestes tarifes entraran en vigor
a partir de l'1 de gener de 2010.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'Autoritat
del Transport Metropolità (ATM) i a la Comissió de Preus; i, publicar-ho en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i la premsa local.
Quart.- Donar compte d'aquest acord al
Ple de l'Ajuntament en la propera sessió que
es dugui a terme per a la seva ratificació.
Cinquè.- Notificar-ho a les parts interessades amb indicació dels recursos a interposar.
Contra l'anterior resolució que és definitiva en via administrativa podeu interposar,
alternativament, recurs de reposició davant
de l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini
d'un mes, o recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
Ambdós terminis començaran a comptar des
de l'endemà de la data de la darrera publicació d'aquest edicte en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
En el cas que hagueu optat per interposar
recurs de reposició, contra la seva resolució
podreu interposar recurs contenciós adminis-

Malgrat de Mar
EDICTE
D'acord amb els articles 54 i 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de
les Entitats Locals, i la Resolució de 1 d'abril
de 1997, per la qual es dicten instruccions
tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i
revisió del padró municipal d'Habitants, i
atès que no s'ha pogut practicar la notificació
individualitzada d'incoació d'expedient de
baixa d'ofici, per inscripció indeguda, per
mitja del present anunci, que es publicarà al
tauler d'edictes municipal i al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, es notifica
a la persona tot seguit relacionada, o al seu
representat legal:
Nom i Cognoms: Maria Laura Meghdessian.
Domicili de baixa: Pg Marítim N.0056
N2.0058 Esc.EG Pis.09.
Expedient: 25012009000206.
Donant compliment a l'article 59 de la llei
30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica a l'interessat que disposa d'un termini de deu dies, a comptar des
de l'endemà de la publicació d'aquest anunci
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per manifestar el que estimin oportú.
Complert el tràmit d'audiència, i previ
informe favorable del Consell d'Empadronament, es procedirà a la baixa del Padró
Municipal de Malgrat de Mar.
Malgrat de Mar, 15 de desembre de 2009.
L'Alcaldessa, Conxita Campoy i Martí.
022009038068
A

Malgrat de Mar
ANUNCI
Per resolució de l'Alcaldia de data 9-112009, s'ha aprovat definitivament la nova
"Ordenança municipal reguladora de la recollida de residus del municipi de Malgrat de
Mar".
En compliment del que disposa l'art. 70.2

de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local, es publica el text íntegre de la
nova "Ordenança municipal reguladora de la
recollida de residus del municipi de Malgrat
de Mar".
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE MALGRAT
DE MAR
ÍNDEX
PREÀMBUL
Objectius generals i marc legal vigent
Competències de les entitats locals
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Art. Objectius de l'Ordenança
Art. Foment de les conductes cíviques en
matèria de residus
Art. Compliment de l'Ordenança per part
dels ciutadans
Art. Subsidiarietat dels treballs de neteja i
de gestió de residus municipals
TÍTOL II. GESTIÓ DELS RESIDUS
Capítol I. Aspectes generals
Art. Residus municipals
Art. Fraccions de residus
Art. Obligatorietat del servei
Art. Taxes
Art. Objectius municipals en matèria de
residus
Art. Drets dels ciutadans
Art. Deures dels ciutadans
Capítol II. Prevenció dels residus municipals
Art. Reducció del consum
Art. Reutilització dels béns
Capítol III. Gestió dels residus municipals
Art. Separació en origen dels residus municipals
Art. Residus exclosos del servei de recollida de residus municipals
Art. Propietat dels residus
Art. Recollida dels residus municipals
Art. Obligacions dels usuaris del servei
respecte a la recollida de residus municipals
Art. Normes relatives als contenidors de
recollida de residus municipals
Art. Contenidors d'ús exclusiu
Art. Bosses especials
Art. Normes relatives als residus voluminosos, mobles i estris
Art. Normes relatives als residus procedents d'esporga
Art. Normes relatives als residus procedents de roba usada
Art. Horaris i freqüències de recollida dels
residus municipals
Art. Prohibició d'abocament en espais
públics
Capítol IV. Gestió dels residus comercials
Art. Residus comercials
Art. Modalitats de gestió dels residus
comercials
Art. Servei municipal de recollida de residus comercials
Art. Excepció al servei específic i general
de prestació obligatòria per part de l'Ajunta-
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ment
Art. Acreditació de les fraccions excloses
als efecte de no subjecció
Art. Comerços no adscrits al servei municipal
Art. Noves llicències d'activitats
Art. Recollida dels residus generats en els
mercats municipals i obligacions dels titulars
de les parades
Art. Actes públics generadors de residus
municipals
Art. Recollida de medicaments en les
farmàcies
Art. Recollida de piles en establiments
comercials
Art. Recollida de fluorescents i làmpades
perilloses
Art. Recollida d'aparells electrònics i electrodomèstics
Art. Recollida de matalassos i mobles
Art. Recollida de productes de l'automoció
Art. Recollida de pintures i dissolvents
Art. Recollida de radiografies
Capítol V. Residus industrials
Art. Residus industrials
Art. Responsabilitat de la gestió dels residus industrials
Art. Obligacions dels posseïdors de residus
industrials
Art. Condicions de transport
Art. Càrrega dels residus
Art. Residus sanitaris
Art. Notificació de la producció de residus
sanitaris
Art. Residus d'enderrocs i altres residus de
la construcció, rehabilitació i reparació d'edificis
Capítol VI. Servei municipal de deixalleria
Art. Servei municipal de deixalleria
Capítol VII. Tractament dels residus
Art. Àmbit del servei
Art. Objectius de valorització
Art. Tractament de les diferents fraccions
Art. L'autotractament
TÍTOL III. INSPECCIÓ I REGIM SANCIONADOR
Capítol I. Classificació i tipificació
Art. Classificació
Art. Infraccions lleus
Art. Infraccions greus
Art. Infraccions molt greus
Capítol II. Sancions
Art. Classes de sancions
Art. Multes
Art. Quantia de les multes
Capítol III. Graduació de les sancions
Art. Criteris de graduació
Art. Criteris objectius i subjectius
Art. Causes d'agreujament
Art. Reincidència
Art. Pagament
Capítol IV. Responsabilitat
Art. Persones responsables
Art. Autors i altres responsables
Capítol V. Mesures cautelars
Art. Adopció de mesures cautelars

Capítol VI. Funció inspectora
Art. Atribucions
Art. Obligacions de les persones o entitats
inspeccionades
Capítol VII. Mesures substitutives
Art. Infraccions contra els béns públics
Art. Procediment
Art. Tipus de mesures
Disposició transitòria
Disposició addicional
Disposició derogatòria
Disposició final
ANNEX I. MODEL DEL DOCUMENT DE
VOLUNTARIAT

PREÀMBUL
Malgrat de Mar és una ciutat que aposta
per la sostenibilitat i per impulsar un model
de desenvolupament que no es faci en detriment del medi ambient ni del malbaratament
dels recursos naturals dels quals depenen les
activitats humanes.
Atenent al compromís adquirit d'avançar
en el desenvolupament sostenible en el marc
del procés de l'Agenda 21 local, el qual ha
gaudit d'un debat i un procés de participació
ciutadana intens.
Atesa la importància de la necessària
col·laboració de tots els sectors en l'assoliment dels objectius municipals en matèria de
prevenció i reciclatge de residus.
Atesa la importància que té que des del
sector turístic s'involucri en la recollida
selectiva per un model de turisme sostenible.
És per tot això que es vol intensificar l'acció d'ordenació, execució i gestió en matèria
de residus des de l'àmbit local, mitjançant la
publicació d'aquesta ordenança municipal.
Objectius generals i marc legal vigent
La planificació de la gestió dels residus es
fonamenta en uns principis generals que
emanen, bàsicament, del Vè i VIè programes
d'acció de la Unió Europea, de l'estratègia
comunitària de la gestió de residus i de les
normatives de diferent rang, en primer lloc la
Constitució Espanyola.
La Llei estatal 10/1998, de 21 d'abril, de
residus, així com el Decret Legislatiu 1/2009,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei reguladora dels residus, estableixen com a objectius, per aquest ordre de
prioritats, la minimització en la generació de
residus, la reutilització, el reciclatge i altres
formes de valorització obligatòria de determinats tipus de residus.
Per altra banda, la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, de transposició de la Directiva 92/94/CE, fixa uns
objectius de reducció, reciclatge i valorització que els estats membres hauran de complir en el termini de 5 anys d'ençà de l'entrada en vigor de l'esmentada llei.
D'acord amb l'article 25.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local i els articles 66 i següents del
Decret Legislatiu 2/2003, de 8 abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, el municipi exer-

citarà, en tot cas, competències en els termes
de la legislació estatal de l'Estat i de les
Comunitats Autònomes, en matèria de protecció del medi ambient, recollida i tractament de residus.
Competències de les entitats locals
La Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus,
determina que les entitats locals seran competents per a la gestió dels residus municipals
en els termes establerts en aquesta Llei i en
les que, en el seu cas, dictin les Comunitats
Autònomes.
Correspon als municipis, com a servei
obligatori, la recollida i el transport dels residus urbans, en la forma en què estableixen
les respectives ordenances.
De conformitat amb el que disposa l'article 20 de la Llei estatal 10/1998, de 21 d'abril, reguladora de residus, els posseïdors de
residus municipals estaran obligats a lliurarlos a les entitats locals en les condicions que
determinin les respectives ordenances.
Les entitats locals adquiriran la propietat
dels residus municipals des del moment del
lliurament i els posseïdors quedaran exempts
de responsabilitat pels danys que puguin causar aquests residus, sempre que en el seu lliurament s'hagin complert el que disposa
aquesta ordenança i resta de normativa
vigent.
Quan les entitats locals considerin que els
residus municipals presenten característiques
que dificultin llur recollida, transport, valorització o eliminació, podran obligar el productor o posseïdor dels mateixos a que, prèviament a llur recollida, adoptin les mesures
necessàries per tal d'eliminar o reduir aquestes característiques o que els dipositin en la
forma i lloc adequats.
Igualment, l'esmentat article disposa que,
quan es tracti de residus municipals diferents
als generats en domicilis particulars, les entitats locals competents, per motius justificats,
podran obligar els posseïdors a gestionar-los
per si mateixos.
Per altra banda, les entitats locals, mitjançant les ordenances municipals, han de
promoure la previsió en els edificis d'habitatges i d'oficines, i en els comerços, els tallers i
d'altres establiments situats en medis urbans,
d'espais i d'instal·lacions que facilitin la recollida selectiva dels residus i, en general, les
operacions de gestió descrites per aquesta
Llei.
Així mateix, en el Pla Nacional Integrat de
Residus pel període 2008-2015, aprovat per
acord del Consell de Ministres de 26-122008 (Boletín Oficial del Estado de 26-22009), pel que fa als residus urbans d'origen
domiciliari, té com a objectiu prioritari reduir
la quantitat de residus d'aquest tipus destinats
a l'abocador i en particular la dels residus
biodegradables.
El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei reguladora dels residus, estableix un nou
concepte de residu municipal, el residu
comercial, associat a activitats comercials,
hoteleria, bars, mercats, oficines i serveis. I
s'estableix el règim de gestió que s'ha de
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donar a aquests residus comercials. Aquesta
gestió es pot fer mitjançant un gestor autoritzat o bé per mecanismes que disposin els ens
locals.
La Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del
rebuig dels residus, a l'art. 15, fixa un gravamen de cinc EUR per tona de rebuig de residus municipals que s'incinera; aquest cànon
serà de quinze EUR per tona de rebuig dels
residus municipals que s'incinera procedents
dels ens locals que no han iniciat el desenvolupament de la recollida selectiva de la fracció orgànica, d'acord amb el projecte de desplegament aprovat per l'Agència de Residus
de Catalunya, sempre que l'àmbit territorial
al qual es trobi adscrit el subjecte passiu disposi de les corresponents instal·lacions de
tractament de la fracció orgànica recollida
selectivament integrades en el Programa de
gestió de residus municipals de Catalunya.
L'art. 11.4 del Decret Legislatiu 1/2009, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei reguladora dels residus (TRLRR),
reconeix que els municipis gaudeixen de la
potestat de reglamentar la recollida selectiva
dels residus municipals atenent les determinacions específiques que resulten de la legislació de la Generalitat en la matèria i, en particular, 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.
L'art. 73.2 del TRLRR també estableix que els
municipis poden tipificar conductes il·lícites
que afectin la neteja d'espais públics, tot
ajustant la classificació de les infraccions, les
sancions, el procediment i altres requisits a
allò que estableix aquesta llei.
L'Ajuntament de Malgrat de Mar disposa
d'una Ordenança municipal reguladora de la
recollida i transport de residus sòlids urbans
des de 1993. No obstant, aquesta ordenança
ha quedat obsoleta per la normativa legal
estatal i autonòmica aprovada i publicada
amb posterioritat a aquella data. La Disposició Transitòria 1ª de l'Ordenança de Civisme
i Convivència Ciutadana de Malgrat de Mar
aprovada l'any 2008, indicava la necessitat
d'una revisió total de l'Ordenança de Residus, però fins que es produís la mateixa, s'actualitzava el quadre de l'annex I relatiu a la
quantia de les multes a imposar per incompliment de les obligacions recollides en la
mateixa.
Aquesta ordenança pretén adequar-se al
marc normatiu actualment vigent i a les
característiques de la prestació del servei
municipal de recollida de residus, i suposarà
la derogació íntegra de l'anterior ordenança.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objectius de l'Ordenança
L'objecte d'aquesta ordenança és establir
el règim jurídic en relació amb els següents
serveis públics sobre la gestió de residus, al
terme municipal de Malgrat de Mar. Aquesta

gestió s'inspira en els principis següents:
a) El principi de les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar, segons el qual la millor gestió
és evitar el consum innecessari, allargar la
vida útil dels béns consumits i, un cop
aquests han esgotat la seva vida i esdevenen
residus, crear nous productes a partir dels
materials reciclats.
b) El model de gestió de residus es basa en
la via cultural i educativa que aposta per la
participació ciutadana i la implicació de la
ciutadania en el principi anterior. La informació i l'educació ambiental esdevindran, per
tant, importants eines de gestió municipal.
c) Els drets i deures dels ciutadans esdevenen en aquesta Ordenança el contracte
social per a un consum responsable, sostenible i solidari entre tots els qui viuen a la ciutat.
d) Regular les activitats econòmiques que
poden acollir-se al servei municipal o bé
optar per una gestió privada.
e) Aplicar en l'àmbit de les competències
municipals el principi de responsabilitat dels
productors, dels posseïdors i dels distribuïdors a fer-se càrrec dels residus que s'esdevenen del seu producte.
f) Promoure la minimització dels residus
considerats com a rebuig, ja sigui per la seva
composició o per mala gestió, amb la finalitat
d'evitar dipositar-los en abocadors o incineradores.
g) Els residus són un indicador de la quantitat de recursos naturals i d'energia que consumeix la ciutat, com més residus recuperem
més alt és el nivell de protecció del medi
ambient.
Article 2. Foment de les conductes cíviques
en matèria de residus
1. Tots els habitants de Malgrat de Mar
han d'observar una conducta encaminada a
evitar i prevenir el deteriorament de la ciutat,
a fomentar la salubritat, a utilitzar racionalment els productes de consum, a minimitzar
la producció de residus i a preservar el medi
ambient en general.
2. L'Ajuntament, en el marc de l'Agenda
21 local, ha de fomentar el coneixement per
part dels ciutadans de l'impacte ambiental
derivat del seu consum i de la seva producció de residus. Així mateix ha de fomentar
mitjançant campanyes informatives les actituds que facilitin l'assoliment dels objectius
d'aquesta Ordenança.
3. Els ciutadans i ciutadanes i les activitats
econòmiques han de col·laborar en l'assoliment dels objectius municipals. L'Ajuntament
ha de posar mitjans a l'abast per tal que la
participació ciutadana en la gestió diària
sigui fàcil i àgil.
4. L'Ajuntament afavoreix les actuacions
que en matèria dels residus desenvolupin els
particulars per iniciativa pròpia i que s'orientin a millorar la qualitat de vida a Malgrat de
Mar i el medi ambient en general.
Article 3. Compliment de l'Ordenança per
part dels ciutadans
1. Aquesta Ordenança és d'obligat compliment tant per als particulars com per als titu-

lars de les activitats econòmiques independentment del seu lloc de residència habitual
o la seva adreça social que executin llurs
activitats dins del terme municipal de Malgrat
de Mar.
2. L'Ajuntament exigeix el compliment
d'aquesta Ordenança i obliga els infractors o
infractores a la restauració dels béns danyats,
sens perjudici de les sancions que corresponguin.
3. Les normes d'aquesta Ordenança s'apliquen per analogia en els supòsits que tot i no
estar expressament recollits, per la seva naturalesa estiguin en el seu àmbit d'aplicació.
Article 4. Subsidiarietat dels treballs de
neteja i de gestió de residus municipals
L'Ajuntament pot realitzar subsidiàriament
els treballs de neteja i gestió dels residus que
segons l'Ordenança han d'efectuar els ciutadans, després del requeriment previ als propietaris o usuaris, i els imputarà el cost dels
serveis prestats sens perjudici de les sancions
administratives que corresponguin en cada
cas.
En casos de justificada urgència l'actuació
municipal pot ser immediata, sense que
aquest fet exoneri del pagament del servei
que correspongui.
TÍTOL II
GESTIÓ DELS RESIDUS
CAPÍTOL I
ASPECTES

GENERALS

Article 5. Residus municipals
Els residus municipals són els residus
generats als domicilis particulars, els
comerços, les oficines i els serveis, i també
els que no tenen la consideració de residus
especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen
en els dits llocs o activitats.
Tenen també la consideració de residus
municipals els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees
recreatives i platges; els animals domèstics
morts (fins a 20 quilos); els mobles, els estris i
els vehicles abandonats; els residus i enderrocs procedents d'obres menors i reparació
domiciliària.
Article 6. Fraccions de residus
1. Els residus municipals objecte de recollida, es classifiquen segons la tipologia en
les fraccions següents:
a) Matèria orgànica: Comprèn les restes de
menjar i de cuinar. També s'inclouen les restes de jardineria de mida petita.
b) Envasos i embolcalls lleugers: Comprèn
els envasos de plàstic, les llaunes de ferro i
alumini i els brics, i els que estan identificats
amb el punt verd.
c) Vidre: Comprèn, entre altres, els pots de
vidre les ampolles i els gots. No inclou el
vidre pla, el laminat, els fluorescents i les
bombetes.
d) Paper i cartró.
e) Voluminosos: Restes de mobles i elec-
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trodomèstics que no contenen substàncies
perilloses.
f) Esporga: Restes de jardineria.
g) Roba: Roba usada i calçat.
h) Especials: D'acord amb la vigent Llei de
residus, tenen aquesta consideració els residus municipals següents: fluorescents i llums
de vapor de mercuri, bateries, dissolvents,
pintures, vernissos, olis usats, piles i acumuladors, electrodomèstics que contenen
substàncies perilloses.
i) Rebuig. Comprèn la pols d'escombrar,
cendres, burilles de cigarreta, compreses,
bolquers, plàstics bruts i tot el que encara
que no estigui comprès en els altres apartats
no es pot reciclar.
2. L'Ajuntament, en funció de la millora
de la gestió dels residus, de les instal·lacions
de tractament disponibles i del context normatiu pot variar, previ anunci públic i campanya de divulgació ciutadana, les fraccions
amb què cal classificar els residus.
Article 7. Obligatorietat del servei
1. L'Ajuntament de Malgrat de Mar estableix el servei públic municipal de recollida
de residus municipals com un servei obligatori que els ciutadans han de rebre.
2. Els titulars de les activitats econòmiques
poden optar pel servei públic municipal o
pels serveis d'un gestor privat, en aquest cas
han d'acreditar-ho davant l'Ajuntament, d'acord amb el que especifica a l'article 30 i
següents.
Article 8. Taxes
L'Ajuntament estableix taxes pel servei de
recollida, reciclatge, transport, tractament i
eliminació dels residus domèstics i els d'origen comercial tal i com s'especifica a l'Ordenança Fiscal corresponent que n'han de
garantir l'autofinançament.
Article 9. Objectius municipals en matèria
de residus
Els que marquen la legislació sectorial de
residus i el Programa de gestió de residus
municipals de Catalunya, i específicament:
a) Reducció de la producció dels residus i
de llur perillositat
b) Reutilització dels residus
c) Recollida selectiva dels residus
d) Reciclatge i altres formes de valorització
materials dels residus
e) La disposició del rebuig
Article 10. Drets dels ciutadans
Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a:
a) Ser usuaris dels serveis municipals de
recollida de residus en els termes que estableix aquesta ordenança.
b) Conèixer els horaris i condicions de
lliurament dels residus.
c) Accedir a un servei de deixalleria que
gestioni els seus residus especials i altres.
d) Accedir a un servei de recollida de residus voluminosos.
e) Que els seus residus siguin correctament tractats per tal que es garanteixi el
màxim reciclatge i el mínim impacte ambiental.
f) Ser informats de les dades de la produc-

ció de residus i l'impacte que generen sobre
el medi ambient.
g) Ser informats del cost econòmic de la
gestió dels residus i de l'ús que es fa de la
seva taxa.
h) Participar en la gestió formulant suggeriments, queixes, avisos o denúncies en matèria de gestió dels residus a través dels mitjans
que l'Ajuntament posi a l'abast. L'Ajuntament
està obligat a atendre els suggeriments, queixes, avisos o denúncies fonamentades dels
ciutadans, exercint les accions que correspongui en cada cas i a respondre en un termini al màxim de breu possible.
i) Participar mitjançant associacions o entitats representades en la gestió dels residus a
través del Consell Municipal de Medi
Ambient.
j) Rebre respostes fonamentades a les
seves peticions.
k) Rebre el servei contractat per l'Ajuntament amb l'empresa concessionària.
Article 11. Deures dels ciutadans
Els ciutadans i les ciutadanes tenen el
deure de:
a) Complir i respectar totes les normes que
regeixen la recollida de residus en les diferents fraccions implantades a Malgrat de Mar
i que aquesta ordenança desplega.
b) Separar en origen els seus residus
segons les fraccions estipulades en aquesta
ordenança o les que es puguin establir en
posteriors acords municipals.
c) Dipositar els residus conforme als
requeriments que estableixi l'Ajuntament pel
que fa a horari i condicions de lliurament.
d) Utilitzar correctament els contenidors
de les diferents fraccions, en la forma que
estableix l'ordenança.
e) Introduir les fraccions d'orgànica i de
rebuig en bosses que tinguin característiques
d'impermeabilitat i que siguin difícilment
esquinçables, les quals, un cop tancades
correctament, hauran de ser col·locades dins
el contenidor que correspongui, de manera
que no es produeixin abocaments de residus
durant l'operació. Si com a conseqüència
d'un deficient dipòsit, es produeixen aquests
abocaments, l'usuari causant serà responsable directe de la brutícia ocasionada a la via
pública.
f) És prohibit el lliurament de residus en
paquets, caixes i similars o sense envasar
g) Es prohibeix l'abandonament dels residus als voltants de les zones habilitades per
als contenidors o en solars, vies i espais
públics, rieres, platges i espais forestals.
h) Portar al servei de deixalleria tots els
residus especials, tòxics o perillosos, i evitarne la proliferació al medi.
i) Comunicar el lliurament d'un residu
voluminós al servei establert per l'Ajuntament i ajustar-se a les condicions especificades.
j) Col·laborar en l'assoliment dels objectius municipals en matèria de prevenció i
reciclatge de residus.
k) Pagar la taxa corresponent fixada per
l'Ajuntament.

CAPÍTOL II
PREVENCIÓ

DELS RESIDUS MUNICIPALS

Article 12. Reducció del consum
Els ciutadans i les ciutadanes han de procurar satisfer les seves necessitats emprant els
mínims recursos materials, prioritzant en primera instància l'adquisició de béns fets amb
materials biodegradables o bé amb materials
reciclables quan això no sigui possible.
Article 13. Reutilització dels béns
Abans d'eliminar com a residu un bé de
consum, els ciutadans i les ciutadanes han de
procurar exhaurir la seva vida útil, li han de
donar un nou ús o bé procurar que algú altre
pugui servir-se'n.
L'Ajuntament podrà facilitar espais d'intercanvi dels béns de consum per tal d'evitar
que esdevinguin residus.
CAPÍTOL III
GESTIÓ

DELS RESIDUS MUNICIPALS

Article 14. Separació en origen dels residus
municipals
1. La gestió dels residus municipals inclou
seleccionar en origen, per part de la ciutadania i dels titulars de les activitats, les diferents
fraccions dels residus de les quals es fa recollida selectiva, i dipositar cada una d'aquestes fraccions i el rebuig en els llocs i de la
forma que l'Ajuntament determini per a cada
una de les fraccions i zones de la ciutat.
2. La deposició dels residus de forma incorrecta és sancionable.
Article 15. Residus exclosos del servei de
recollida de residus municipals
1. Resten exclosos del servei municipal de
gestió de residus municipals tots els altres
residus que no tinguin la consideració de
residus municipals. De forma específica, en
resten exclosos els residus industrials i els
residus especials del sector terciari que per
les seves característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic.
2. Tenen la condició de residus especials
els residus qualificats com a perillosos per la
normativa bàsica de l'Estat i per la normativa
comunitària, d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei reguladora dels residus..
3. L'Ajuntament no es fa càrrec dels residus assimilables als municipals originats a la
indústria o altres activitats quan per les seves
condicions de presentació, volum, pes, quantitat de lliurament diari, contingut d'humitat i
d'altres característiques no puguin ser objecte
del servei de recollida de residus municipals.
Article 16. Propietat dels residus
L'Ajuntament adquireix la propietat i responsabilitat de la gestió dels residus un cop
aquests han estat lliurats per a la seva recollida.
Article 17. Recollida dels residus municipals
1. L'Ajuntament ha de disposar de mitjans
de recollida en la via pública en forma de
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contenidors per facilitar la recollida selectiva
de les diferents fraccions dels residus municipals. S'intentarà agrupar els contenidors formant àrees integrals d'aportació sempre que
sigui possible. El volum de recollida situat a
la via pública ha de ser proporcional a les
diferents fraccions de residus estimades per
als domicilis i els comerços als quals es presta el servei.
2. L'Ajuntament ha de garantir el buidatge
dels contenidors amb una freqüència que
eviti els desbordaments, sempre i quan no es
produeixin situacions excepcionals o d'altres
derivades de comportaments incívics.
3. Els contenidors han d'estar en correcte
estat de neteja i manteniment.
4. Els serveis específics de recollida de
voluminosos es donen en els termes i condicions que determina l'article 22.
Article 18. Obligacions dels usuaris del
servei respecte a la recollida de residus
municipals
Correspon als usuaris del servei separar les
diferents fraccions en origen i dipositar-les en
els contenidors específics que a aquest efecte
estan instal·lats a la via pública o de la forma
establerta en la zona on estigui ubicat l'habitatge, i complir les obligacions i restriccions
següents:
a) S'han de dipositar els residus de matèria
orgànica i de rebuig en l'horari que determini
l'Ajuntament.
b) Per tal d'evitar vessaments i olors, s'ha
de dipositar la matèria orgànica i el rebuig a
l'interior dels respectius contenidors en bosses resistents i lligades. La resta de fraccions
s'han d'abocar directament dins els respectius contenidors. Les caixes de cartró s'han
de dipositar plegades en els corresponents
contenidors.
c) S'han d'utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i, en conseqüència, no dipositar-hi d'altres residus que no
siguin els que corresponguin.
d) No és permès en cap cas dipositar residus en estat líquid, o susceptible de liquar-se,
a l'interior dels contenidors.
e) No és permès dipositar o abandonar els
residus fora dels contenidors.
f) No és permès dipositar als contenidors,
els residus especials generats en els domicilis. Aquests residus s'han de traslladar a la
deixalleria o a la deixalleria mòbil o punts de
recollida específics autoritzats
g) No és permès utilitzar el sistema de
sanejament per a l'eliminació de residus,
encara que aquests estiguin prèviament triturats.
Article 19. Normes relatives als contenidors
de recollida de residus municipals
1. Els contenidors de residus únicament els
pot manipular el personal del servei de recollida, excepte aquells contenidors d'ús exclusiu d'un establiment específic.
2. No és permès triar, seleccionar i retirar
materials dels contenidors.
3. L'Ajuntament decideix el nombre i els
punts de col·locació dels contenidors, d'acord amb el Pla de Contenerització i llurs

actualitzacions. No obstant, els serveis tècnics podran proposar noves ubicacions o
canviar les existents, quan per les circumstàncies que concorrin sigui convenient.
4. Cal respectar l'espai reservat als contenidors i no és permès desplaçar-los de la seva
ubicació, excepte quan aquests siguin d'ús
exclusiu.
5. L'Ajuntament pot establir guals i reserves d'espai en voreres i indrets adients de la
via pública per a l'emplaçament de contenidors.
6. Els vehicles no poden interferir les operacions de buidatge i manteniment de contenidors.
Article 20. Contenidors d'ús exclusiu
1. Els contenidors d'ús exclusiu destinats a
residus comercials, o de comunitat de propietaris o de serveis comunitaris seran de
propietat dels productors dels residus.
2. En cap cas se n'autoritza l'ús a persones
alienes a la titularitat del contenidor.
3. Els contenidors d'ús exclusiu han d'estar
correctament identificats. El titular té l'obligació de mantenir l'element identificatiu en
correcte estat. Els contenidors han d'estar
dins l'establiment i s'han de treure a la via
pública en horari de recollida. En el cas d'impossibilitat tècnica i que aquests hagin d'estar
a la via pública, cal una autorització municipal.
4. L'Ajuntament pot homologar els elements identificatius especialment quan
aquests hagin d'incorporar elements d'identificació electrònica.
Article 21. Bosses especials
1. L'Ajuntament pot establir la necessitat
que les bosses d'ús domèstic o comercial que
serveixen per a la recollida de residus tinguin
unes característiques concretes per afavorir la
recollida selectiva domèstica i comercial. En
aquest cas l'Ajuntament establirà els criteris
d'homologació de les bosses i les distincions
dels colors respectius a cada fracció.
2. Pel que fa a les bosses compostables,
l'Ajuntament afavoreix l'ús de bosses compostables per a la recollida selectiva de la
fracció orgànica, n'ha de difondre l'ús i vetllar perquè les àrees comercials mitjanes i
comerços de la ciutat en tinguin a la venda.
Article 22. Normes relatives als residus
voluminosos, mobles i estris
1. La fracció voluminosos inclou mobles,
estris domèstics, matalassos, somiers, trastos
vells i altres materials residuals similars que
no poden ser evacuats per mitjans convencionals de recollida per causa de la seva
envergadura.
2. Els residus voluminosos no es poden
dipositar a l'interior dels contenidors de residus municipals, ni poden ser abandonats a la
via pública. L'Ajuntament té establert un servei per a les quantitats generades pels particulars en els seus domicilis que inclou:
a) la recollida directa a la deixalleria en els
dies i horari establert.
b) la recollida específica de la deixalleria
mòbil en els punts i horari establert.

c) la recollida específica prevista per
aquells particulars que no disposen de transport per desplaçar-se a la deixalleria fixa ni a
la deixalleria mòbil, mitjançant la recollida,
prèvia trucada al telèfon establert a aquest
efecte, tot ajustant-se al dia, hora i forma de
dipòsit que se'ls indiqui. El límit de lliurament ordenat és com a norma general de
2m3.
3. Els usuaris del servei han de deixar els
voluminosos en els millors dels estats possibles per facilitar, si s'escau, la seva reutilització o recuperació.
4. En cas d'abandonar residus voluminosos o fer un mal ús del servei de recollida de
voluminosos, el responsable s'ha de fer
càrrec de la retirada dels mobles i estris
abandonats o del cost corresponent en cas
que els retirin els serveis municipals, sens
perjudici de les sancions administratives que
corresponguin.
5. L'Ajuntament pot establir un preu
públic per a determinades condicions de
recollida, per exemple per al servei de recollida dins un domicili, o quan la quantitat de
residus voluminosos sigui important.
6. Aquest servei no es prestarà per a la
recollida de residus voluminosos d'activitats
industrials o comercials.
7. Queden exclosos els residus procedents
de la construcció.
Article 23. Normes relatives als residus
procedents d'esporga
1. La fracció esporga comprèn restes de
jardí com la brossa de l'esporgada d'arbres,
manteniment de plantes, sega de gespa, tant
si prové d'espais públics com privats, que
puguin ser destinats a fer-ne compost.
2. Quan la quantitat d'esporga no sobrepassi els 50 litres per dia aquesta es pot dipositar directament en els contenidors de matèria orgànica del carrer. Fins que no s'implanti
la recollida de la fracció orgànica aquest servei només es podrà prestar prèvia trucada als
serveis municipals.
3. Per a quantitats superiors de 50 litres
per dia, s'ha de dur directament a la deixalleria o contractar un servei de recollida específic.
4. L'Ajuntament pot instal·lar contenidors
per a esporgues en punts determinats de la
ciutat per facilitar-ne l'evacuació. També pot
oferir un sistema de recollida de l'esporga
amb sacs. En aquest cas, els costos del servei
de recollida de l'esporga amb sacs seran
coberts mitjançant el corresponent preu
públic.
5. Quan l'Ajuntament és el responsable
dels residus provinents de l'esporga de jardins i d'espais públics així com també de les
restes orgàniques generades pel manteniment
de jardins i espais públics i per activitats puntuals o extraordinàries, s'han d'incorporar al
sistema de recollida de matèria orgànica o
d'esporga establert per l'Ajuntament.
Article 24. Normes relatives als residus
procedents de roba usada
1. La recollida de roba comprèn els vestits,
la roba de casa i altres materials tèxtils, així
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com el calçat i complements fabricats en
cuir.
2. L'usuari ha de dipositar la roba en els
contenidors preparats i senyalitzats adequadament pel servei municipal dins de bosses
tancades.
3. La recollida de roba està destinada principalment a la seva reutilització i la que pel
seu estat, no pugui utilitzar-se, s'ha de valoritzar tant com sigui possible.
Article 25. Horaris i freqüències de recollida
dels residus municipals
1. L'Ajuntament estableix el servei de
recollida de residus municipals, les freqüències i els horaris més adients per a la correcta
gestió dels residus municipals de la ciutat.
2. Pel que fa referència a les fraccions de
fracció orgànica i rebuig, l'horari per dipositar els residus als contenidors queda fixat
entre les 16.00 i les 21.00 hores. En cap cas
es poden dipositar els residus després d'haver-se prestat el servei.
3. Pel que fa a les fraccions d'envasos i
paper cartró recollits en contenidors, els residus es poden dipositar a totes hores. L'horari
establert per dipositar el vidre és de 8.00h del
matí a 22.00h de la nit.
4. El cartró d'origen comercial, que es
recull porta a porta s'ha de dipositar pel matí
dels dies de recollida, plegat davant de cada
establiment per tal que ocupi el mínim d'espai. Si el dia de recollida coincideix amb un
dia festiu, aquesta no es du a terme i es realitza el següent dia previst en el calendari que
s'estableixi anualment.
5. Per evitar que el dipòsit d'alguna de les
fraccions de residus pugui crear molèsties als
veïns, l'Ajuntament pot regular l'horari de
dipòsit dels residus en una zona determinada.
6. Aquests horaris de recollida podran ser
modificats per l'Ajuntament sense necessitat
de modificar aquesta ordenança, mitjançant
l'adopció d'un acord plenari específic, al
qual se'n donarà la màxima difusió.
Article 26. Prohibició d'abocament en espais
públics
1. Els productes d'escombrar i netejar la
via pública, quan aquesta tasca l'efectuïn els
particulars, en cap cas poden ser abandonats
al carrer, sinó que han de recollir-se en bosses, que s'han de lliurar al servei de recollida
de residus en la forma i condicions establertes a aquesta ordenança.
2. És prohibit deixar abandonats els residus voluminosos (electrodomèstics, vehicles
fora d'ús, caravanes o mobles vells) en
carrers, solars, espais lliures o boscos, ja
siguin de propietat privada o pública, llevat
dels casos de recollida concertada amb el
servei municipal.
3. En cap cas es pot abocar esporga, gespa
o altres restes vegetals a la via pública, en
solars, parcel·les lliures, lleres dels rius, boscos o d'alguna altra manera no prevista en
aquesta ordenança.
4. Igualment, es prohibeix deixar abandonats animals morts a la via pública o espais
públics.

CAPÍTOL IV
GESTIÓ

DELS RESIDUS COMERCIALS

Article 27. Residus comercials
1. Els residus comercials són aquells residus municipals generats per l'activitat pròpia
del comerç al detall, a l'engròs, hoteleria,
bars, mercats, oficines i serveis.
Són equiparables a aquesta categoria de
residus, a efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables a residus municipals d'acord amb la normativa vigent en matèria de
residus.
2. Als efectes d'aquesta ordenança, queden inclosos en aquesta categoria els envasos
i residus d'envasos comercials, la gestió dels
quals no es realitzi a través d'un sistema de
dipòsit, devolució i retorn, o un sistema integrat de gestió, d'acord amb la legislació
específica vigent.
3. Les activitats econòmiques estan obligades a efectuar la recollida selectiva conforme
a les fraccions establertes en aquesta ordenança. L'Ajuntament pot establir inspeccions
aleatòries per verificar la qualitat i la quantitat de la separació.
Article 28. Modalitats de gestió dels residus
comercials
La gestió dels residus comercials es pot
realitzar, excepte en els casos especificats a
l'art.30, seguint les modalitats següents:
a) Prestació per part de l'Ajuntament del
servei general, que consisteix en la recollida
diferenciada de les fraccions de residus que
l'Ajuntament estableixi per mitjà de contenidors.
b) Prestació per part de l'Ajuntament del
servei específic, que consisteix en la recollida
manual porta a porta. Aquesta recollida es
presta en les zones més comercials i es pot
ampliar a les zones que l'Ajuntament determini en funció de les necessitats i a les fraccions que permetin una major eficiència, i
s'ha d'ajustar el servei a les característiques
específiques del tipus d'activitat i de la zona.
c) Gestió de la totalitat de les diferents
fraccions dels residus a càrrec del titular de
l'establiment, que té l'obligació de fer-ho tal
com estableix la vigent Llei de residus.
L'Ajuntament, en aquest cas, no presta el
servei de recollida però exerceix les funcions
d'inspecció i control per verificar que efectivament es gestionen els residus de manera
correcta.
Article 29. Servei municipal de recollida de
residus comercials
1. El titular de l'activitat que produeixi
residus comercials, en la seva condició de
posseïdor final dels residus ha de complir
amb les obligacions següents:
a) Quan els residus es gestionen amb el
servei general:
Lliurar els residus en les condicions adequades de separació per materials que en
permetin, sempre que sigui possible, el reciclatge, recuperació o valorització, utilitzant
els sistemes establerts amb caràcter general a

la via pública i amb les mateixes condicions
que les establertes pels residus procedents
dels domicilis.
b) Quan els residus es gestionen amb el
servei específic:
b.1.- Fracció paper / cartró:
Pel que fa referència al servei específic de
recollida manual del cartró generat per les
activitats, el cartró s'ha de dipositar plegat i
en les condicions i horari que determini l'Ajuntament, en funció del servei específic que
es presti.
Els titulars de l'activitat hauran de formalitzar l'adhesió al servei.
b.2.- Fracció vidre:
En cas de recollida específica de vidre,
amb cubells, aquests seran de propietat de
l'establiment, i hauran de ser normalitzats i
adequats al servei municipal de recollida. El
servei de recollida es realitzarà en les condicions i horari que determini l'Ajuntament, en
funció del servei específic que es presti. La
neteja correspon al titular de l'establiment, i
si és de propietat municipal, l'Ajuntament pot
establir una taxa o preu públic pels conceptes de lloguer, manteniment i fins i tot neteja
en cas que així es pacti amb el titular de l'establiment. L'Ajuntament pot establir així
mateix una fiança per la utilització de cubells
propietat del servei municipal.
Els titulars de l'activitat hauran de formalitzar l'adhesió al servei.
b.3.- Fracció envasos i embalatges lleugers.
Pel que fa referència al servei específic de
recollida a grans productors d'envasos i
embalatges lleugers amb cubells, aquests
seran de propietat de l'establiment, sempre
que siguin normalitzats i adequats al servei
municipal de recollida,. El servei de recollida
es realitzarà en les condicions i horari que
determini l'Ajuntament, en funció del servei
específic que es presti. La neteja correspon al
titular de l'establiment, i si és de propietat
municipal, l'Ajuntament pot establir una taxa
o preu públic pels conceptes de lloguer,
manteniment i fins i tot neteja en cas que així
es pacti amb el titular de l'establiment. L'Ajuntament pot establir així mateix una fiança
per la utilització de cubells propietat del servei municipal.
Els titulars de l'activitat hauran de formalitzar l'adhesió al servei.
b.4.- Fracció orgànica:
En cas de recollida específica de fracció
orgànica amb cubells, aquests seran de propietat de l'establiment, sempre que siguin
normalitzats i adequats al servei municipal
de recollida. La neteja correspon al titular de
l'establiment, i si és de propietat municipal,
l'Ajuntament pot establir una taxa o preu
públic pels conceptes de lloguer, manteniment i fins i tot neteja en cas que així es pacti
amb el titular de l'establiment. L'Ajuntament
pot establir així mateix una fiança per la utilització de cubells propietat del servei municipal.
c) La gestió de les fraccions que siguin
assumides pel titular de l'activitat s'ha de fer
d'acord amb el que disposa la vigent Llei de
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residus. L'Ajuntament pot exigir els comprovants que acreditin aquesta gestió.
2. L'Ajuntament també posa a disposició
dels titulars de les diferents activitats que
estan adherits al servei municipal, les
instal·lacions de la deixalleria, fixa i mòbil,
per dipositar-hi els residus admesos a les
esmentades instal·lacions. Per aquest servei
l'Ajuntament pot establir uns preus públics.
3. L'Ajuntament pot introduir, en qualsevol moment, les modificacions dels serveis
de recollida que per motiu d'interès públic
consideri convenients.
4. L'administració municipal ha de fer
públic, amb prou antelació, qualsevol canvi
en l'horari, la forma o la freqüència de prestació dels serveis, llevat de les disposicions
dictades per l'Ajuntament en situació d'emergència.
Article 30. Excepció al servei específic i
general de prestació obligatòria per part de
l'Ajuntament
1. L'Ajuntament, prèvia sol·licitud del titular d'una activitat, pot declarar exclosos del
servei de gestió de residus municipals, els
residus comercials generats en les activitats
que n'acreditin la gestió per part de gestors
privats autoritzats per l'Agència de Residus
de Catalunya, de conformitat amb allò que
estableix l'article següent d'aquesta ordenança, sens perjudici del tractament fiscal
previst en l'ordenança corresponent.
2. En qualsevol dels casos la gestió de les
diferents fraccions de residus que generi l'activitat s'ha de fer d'acord amb el que disposa
la vigent Llei de residus.
3. L'Ajuntament pot exigir els comprovants
que acreditin aquesta gestió. L'Ajuntament,
fins i tot en cas de no prestar el servei de
recollida, exerceix les funcions d'inspecció i
control que li corresponen.
Article 31. Acreditació de les fraccions
excloses als efectes de no subjecció
1. Per gaudir de la no subjecció establerta
en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa
amb relació als residus exclosos del servei
municipal segons l'article anterior, els subjectes passius han de presentar la corresponent sol·licitud de no subjecció a la taxa de
prestació dels serveis relatius a la gestió de
residus municipals i assimilats, a la qual cal
adjuntar la documentació següent:
a) Contracte o contractes amb empreses
recuperadores.
b) Anualment han de presentar una relació
on constin els diferents tipus de residus generats, les quantitats de cada una de les fraccions i els respectius gestors autoritzats.
Aquestes dades s'han de justificar documentalment.
2. Els tècnics municipals prèvies les comprovacions oportunes emetran, si escau, l'informe favorable a la no subjecció fiscal.
3. En el cas que no es presenti la documentació esmentada o si presentada no fos
suficient, es requerirà a la persona interessada per que ho subsani, i en cas de no atendre
el requeriment s'emetrà la liquidació per la
taxa que correspongui.

Article 32. Comerços no adscrits al servei
municipal
En el supòsit que el comerç tingui concertada la recollida d'aquest tipus de residus
comercials amb algun gestor autoritzat, ha de
guardar-los a l'interior de l'establiment i
entregar-los en el moment que el gestor hi
vagi per recollir-los. No s'admet l'ús de la via
pública per a l'emmagatzematge ni la deposició temporal de residus no adscrits al servei
municipal. L'Ajuntament pot regular l'horari i
les condicions de recollida d'aquests residus.
Article 33. Noves llicències d'activitats
1. En l'atorgament de noves llicències
d'activitats el titular ha d'especificar si s'acull
al servei municipal o disposa de gestor privat.
L'Ajuntament fixa les condicions de lliurament dels residus en la llicència tant si opta
per un sistema o per l'altre.
2. El titular de l'activitat també ha de disposar d'un espai adequat per fer la recollida
diferenciada de residus. Quan es produeixi
un canvi de nom a l'activitat, el nou titular
haurà de manifestar si s'acull al servei municipal o disposa de gestor privat i l'Ajuntament fixarà les condicions com per una nova
llicència d'activitat.
Article 34. Recollida dels residus generats en
els mercats municipals i obligacions dels
titulars de les parades
El servei municipal de recollida es fa
càrrec dels residus generats en els mercats
municipals tant permanents com ocasionals.
Els titulars de les parades tenen l'obligació
de:
a) Lliurar els residus en les condicions adequades de separació per materials,
b) Utilitzar els sistemes establerts de manera específica per a cada un dels mercats
c) Ajustar-se als horaris que es determinin
Article 35. Actes públics generadors de
residus municipals
1. Els participants en actes públics que
s'organitzin a Malgrat de Mar tenen l'obligació de realitzar la recollida selectiva de les
mateixes fraccions que es realitza a la resta
de recollida domèstica.
2. En cas que les fraccions generades en
l'acte públic no es puguin recollir segons el
sistema habitual, els organitzadors dels actes
públics tenen l'obligació de comunicar a l'Ajuntament, quinze dies previs a l'acte quines
són les necessitats de recollida de l'acte organitzat, volums, fraccions i hores de finalització de l'ús dels elements de contenció necessaris; designar un responsable i corresponsabilitzar als participants de l'acte en la recollida selectiva.
3. En cas de necessitar elements de contenció específicament per a l'acte, l'Ajuntament cedirà els bujols necessaris per a la
seva recollida selectiva, sobre els quals podrà
aplicar un dipòsit a retornar quan el servei de
recollida certifiqui que els contenidors estan
en les condicions que defineix aquesta ordenança respecte del lliurament de les fraccions
reciclables. La regulació d'aquest dipòsit
correspon a l'ordenança fiscal corresponent.

Article 36. Recollida de medicaments en les
farmàcies
1. Les farmàcies estan obligades a acceptar
el retorn dels medicaments no usats amb
independència del lloc on han estat comprats
i a gestionar-los a través del sistema integrat
de gestió (SIGRE) o altres formes de gestió
admeses en la legislació vigent.
2. Les dades sobre els medicaments recollits i la destinació final podran ser requerides
pels serveis d'inspecció i control municipals.
Article 37. Recollida de piles en establiments
comercials
1. Els establiments comercials que venen
piles de qualsevol mena estan obligats a
acceptar el retorn de les piles usades amb
independència del lloc on hagin estat comprades i a gestionar-les conforme a la legislació vigent.
2. Els serveis d'inspecció i control municipals podran requerir les dades sobre les piles
recollides i la seva destinació final.
3. La gestió de les piles es farà a través del
sistema integrat de gestió previst en el Reial
decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus
residus, i de les normatives que el desenvolupin.
4. Aquesta gestió es pot fer per compte
propi o mitjançant el servei municipal de deixalleria en les condicions que estableixi l'Ajuntament.
Article 38. Recollida de fluorescents i
làmpades perilloses
1. Els establiments comercials que venen,
instal·len o reparen fluorescents i làmpades
que continguin mercuri o materials contaminants estan obligats a acceptar-ne el retorn
amb independència del lloc on hagin estat
comprats i a gestionar-los conforme a la
legislació vigent.
2. Els serveis d'inspecció i control municipals podran requerir les dades sobre els fluorescents i les làmpades perilloses recollides i
la seva destinació final. La gestió dels fluorescents i làmpades perilloses es farà a través
del sistema integrat de gestió previst en el
Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre
aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels
seus residus, i de les normatives que el
desenvolupin.
3. Aquesta gestió es pot fer per compte
propi o mitjançant el servei municipal de deixalleria en les condicions que estableixi l'Ajuntament.
Article 39. Recollida d'aparells electrònics i
electrodomèstics
1. Els establiments comercials que venen o
reparen aparells electrònics i electrodomèstics de qualsevol mena estan obligats a
endur-se els aparells vells substituïts i a gestionar-los conforme a la legislació vigent.
2. Els serveis d'inspecció i control municipals podran requerir les dades sobre els aparells electrònics i electrodomèstics i la seva
destinació final.
3. La gestió dels aparells electrònics i electrodomèstics es farà a través del sistema inte-
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grat de gestió previst en el Reial decret
208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells
elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus, i de les normatives que el desenvolupin.
4. Aquesta gestió es pot fer per compte
propi o mitjançant el servei municipal de deixalleria en les condicions que estableixi l'Ajuntament.
Article 40. Recollida de matalassos i mobles
1. Els establiments que produeixen o
venen matalassos i altre mobiliari han de disposar d'un servei per la gestió dels matalassos o mobles vells substituïts conforme a la
legislació vigent. Els serveis d'inspecció i
control municipals podran demanar les dades
sobre els matalassos i mobles recollits i la
seva destinació final.
2. Aquesta gestió es pot fer per compte
propi o mitjançant el servei municipal de deixalleria en les condicions que estableixi l'Ajuntament.
Article 41. Recollida de productes de
l'automoció
1. Els tallers i establiments que comercialitzin, reparin o muntin productes de l'automoció com pneumàtics, olis minerals, líquids
refrigerants, bateries, etc. estan obligats a gestionar per compte propi els residus procedents del material substituït i a gestionar-los
conforme a la legislació vigent.
2. Els serveis d'inspecció i control municipals podran requerir les dades sobre els residus de l'automoció recollits i la seva destinació final.
Article 42. Recollida de pintures i dissolvents
1. Les activitats econòmiques que produeixin residus procedents de pintures, esprais i
dissolvents estan obligats a gestionar per
compte propi els residus procedents de la
seva activitat i a gestionar-los conforme a la
legislació vigent.
2. Els serveis d'inspecció i control municipals podran requerir les dades sobre els residus de pintures i dissolvents i la seva destinació final.
Article 43. Recollida de radiografies
Els consultoris mèdics o veterinaris i les
clíniques i hospitals públics o privats estan
obligats a gestionar per compte propi els residus procedents del material substituït i a gestionar-los conforme a la legislació vigent.
CAPÍTOL V
RESIDUS

INDUSTRIALS

Article 44. Residus industrials
1. Tenen condició de residus industrials
els materials sòlids, gasosos o líquids resultants d'un procés de fabricació, de transformació, d'utilització, de consum o de neteja,
la persona productora o posseïdora dels
quals té voluntat de desprendre-se'n i que,
d'acord amb la Llei de residus, no poden ser
considerats residus municipals.
2. Als efectes d'aquesta ordenança, també
tenen la categoria de residus industrials els
residus que, tot i ser assimilables a municipals, per les seves condicions de presentació,

volum, pes, quantitat de lliurament diari,
contingut d'humitat i altres característiques
no poden ser objecte dels serveis de recollida
general municipals o de deixalleria.
3. Tenen la condició de residus especials
els classificats com a tals en el Catàleg de
Residus de Catalunya.
Article 45. Responsabilitat de la gestió dels
residus industrials
1. La responsabilitat de la gestió d'aquests
residus és del titular de l'activitat, sens perjudici de la potestat d'inspecció i control que té
l'Ajuntament.
2. Els productors i posseïdors de residus
industrials i especials que es lliurin a un tercer, que no hagi obtingut la prèvia llicència
municipal, responen solidàriament amb el
transportista de qualsevol dany que puguin
causar, així com també de la infracció en què
hagin concorregut.
Article 46. Obligacions dels posseïdors de
residus industrials
Els establiments o les empreses que produeixen residus industrials o que en són posseïdors estan obligades a:
a) Adoptar les mesures que calguin per
assegurar el transport, l'aprofitament o el
tractament dels residus sense cap risc per a la
salut o el medi.
b) Portar un registre en què consti l'origen,
la quantitat i la composició característica dels
residus. Cal facilitar a l'Ajuntament informació d'aquest registre; igualment se l'ha d'informar del sistema de tractament o d'aprofitament i del pla d'actuació en cas d'emergència o d'accident.
c) Col·laborar amb l'Ajuntament amb la
finalitat de permetre qualsevol examen, control, enquestes o presa de mostres i facilitar
també, si els són reclamats, els documents
preceptius segons la normativa vigent.
d) Informar immediatament l'Ajuntament
de la desaparició o la pèrdua de residus perillosos dins del terme municipal.
e) Presentar la declaració de residus regulada per l'Agència de Residus, i si no n'hi ha,
allò que estableix l'article 31 pel que fa a
residus comercials.
Article 47. Condicions de transport
1. El lliurament i el transport de residus
industrials i especials s'ha de fer sempre mitjançant elements contenidors o de transport
perfectament tancats i estancs, de manera
que no es puguin produir abocaments ni dispersions dels materials o de pols a l'exterior.
2. En cas que es produeixi algun dels incidents al qual es refereix l'apartat anterior, els
responsables tenen l'obligació de netejar l'espai que hagi resultat afectat, sens perjudici de
les responsabilitats civils, administratives i
penals en què hagi pogut incórrer.
Article 48. Càrrega dels residus
1. La càrrega dels residus industrials i
especials sobre el vehicle de transport s'ha de
fer a l'interior de l'establiment lliurador.
Només en casos de manifesta impossibilitat
pot efectuar-se a la via pública.
2. Quan es tracti de residus especials, la

càrrega a la via pública requereix autorització prèvia i específica.
3. No es permet la permanència de residus
industrials ni especials a la via pública a l'espera del vehicle de recollida. Els lliuradors
estan obligats a custodiar-los fins al moment
de la recollida, a l'interior de les seves
dependències.
4. Un cop buidats, els elements contenidors dels residus industrials i especials s'han
de retirar immediatament de la via pública.
Article 49. Residus sanitaris
1. Segons el Decret 27/1999, de 9 de
febrer, de la gestió dels residus sanitaris, són
residus sanitaris les substàncies i els objectes
generats en centres, serveis i establiments
sanitaris dels quals els seus productors o posseïdors es desprenen o tenen la obligació de
desprendre's. Els classificats com a Grup I i II
són els residus sense risc o inespecífics, i
tenen la següent definició:
- Grup I. Són residus municipals que per la
seva naturalesa i composició són inerts i no
especials i no requereixen exigències especials de gestió ni dins ni fora del centre generador. Aquest tipus de residus inclou materials com el cartró, paper, material d'oficines
i despatxos, cuines, bars, menjadors, tallers,
jardineria, i en general els residus que no
deriven directament d'una activitat sanitària.
- Grup II. Són residus inerts i no especials
que no plantegen exigències especials en la
seva gestió fora del centre generador, i es
consideren residus municipals. Aquest tipus
de residus inclou material de cures, guixos,
robes i material d'un sòl ús bruts amb sang,
secrecions i/o excrecions, així com altres
residus no inclosos dins la categoria dels residus sanitaris de risc.
2. Els residus sanitaris dels Grups I i II són
assimilables a municipals de conformitat amb
el decret 300/1992 de 24 de novembre i es
gestionaran de conformitat amb allò que estipulen el decret 300/1992 de 24 de novembre
i, el decret 7/1994 de 22 de febrer i les normes que es despleguin o el substitueixin.
3. Queden exclosos del Servei municipal
de recollida de residus els residus sanitaris
d'hospitals, clíniques, centres assistencials,
laboratoris i altres establiments similars,
inclosos en els Grups III i IV del Decret
27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels
residus sanitaris.
Article 50. Notificació de la producció de
residus sanitaris
1. Els centres generadors de residus sanitaris han de notificar a l'Ajuntament l'origen, el
volum, la tipologia i la destinació dels residus.
2. L'Ajuntament pot accedir al llibre de
control dels residus sanitaris del centre generador i al llibre de control oficial de la
instal·lació de tractament quan ho cregui
oportú.
Article 51. Residus d'enderrocs i altres
residus de la construcció, rehabilitació i
reparació d'edificis
1. A l'objecte d'aquesta Ordenança les
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terres i runes es classifiquen en:
a) D'enderrocs: materials i substàncies que
s'obtenen de l'operació d'enderrocament d'edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en
general.
b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s'originen en l'activitat de
la construcció.
c) D'excavació: terres, pedra o altres materials que s'originen en l'activitat d'excavació
del sòl.
2. De conformitat amb el que disposa el
Decret 201/1994, de 26 de juliol, de regulació de les operacions de gestió dels enderrocs, runa i residus, en general, que es destinin a l'abandonament, el sol·licitant de la
llicència d'obres ha d'acreditar, davant de
l'Ajuntament, haver signat amb un gestor
autoritzat un document d'acceptació que
garanteixi la correcta destinació dels residus
separats per tipus. També haurà de presentar
una fiança per garantir els costos de gestió
dels residus que s'establirà en funció del
volum de residus previstos i en la quantia
establerta per la normativa autonòmica
esmentada o norma que la substitueixi.
3. El sol·licitant de la llicència ha de presentar a l'Ajuntament, en el termini d'un mes
a comptar des de la finalització de l'obra, un
certificat del gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats, a fi que li pugui ser
retornada la fiança dipositada.
L'incompliment d'aquesta obligació documental o la demora no justificada en la seva
aportació a l'Ajuntament constitueix una
infracció administrativa d'acord amb la tipificació establerta en el Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus.
4. No es consideraran residus destinats a
l'abandonament, les terres o materials procedents d'excavació que hagin d'ésser reutilitzats com a rebliment dins de l'obra, o una
altra obra o ús autoritzat. En aquest cas es
justificarà amb certificat del director facultatiu de les obres.
5. L'incompliment de les determinacions
d'aquesta ordenança en quant a la correcta
gestió de terres i runes, serà motiu per actuar
subsidiàriament i procedir a l'execució de la
fiança per part de l'Ajuntament, independent
de les sancions que es puguin aplicar-se d'acord al règim sancionador previst al Decret
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.
CAPÍTOL VI
SERVEI

MUNICIPAL DE DEIXALLERIA

Article 52. Servei municipal de deixalleria
La deixalleria és una instal·lació de servei
públic que actua com a centre de recepció i
selecció de residus municipals per a la seva
valorització, tractament o disposició adequada a la normativa vigent, podent ser de dues
modalitats: fixa i mòbil.
De forma preferent la deixalleria es dedica
als residus municipals dels quals no s'efectua
la recollida selectiva a la via pública i als que

per ser o incorporar matèries perilloses s'han
de gestionar de forma específica.
Aquest servei es regeix pel que estableix el
"Reglament regulador de la utilització i funcionament de la deixalleria i la planta de
transferència de la Mancomunitat de l'Alt
Maresme per a la gestió de residus sòlids
urbans i del medi ambient", publicat en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA 178, pàgina
106 i següents de data 27-7-2005.
CAPÍTOL VII
TRACTAMENT

DELS RESIDUS

Article 53. Àmbit del servei
El servei de tractament de residus municipals es realitza de forma supramunicipal en
diferents instal·lacions, conforme als requisits
que preveu la legislació vigent.
Article 54. Objectius de valorització
1. Com a objectiu genèric, la gestió i el
tractament que es doni als residus recollits ha
de prioritzar la recuperació material a la
valorització energètica i aquesta a la deposició en abocador.
2. Els objectius de reciclatge per a cada
fracció els fixa el Pla Estratègic de Residus
que regeixi l'àmbit supramunicipal competent que gestioni les instal·lacions de tractament.
3. En qualsevol cas els objectius han d'estar sempre en consonància amb els que fixi
l'Agència de Residus de Catalunya per al
conjunt del país.
Article 55. Tractament de les diferents
fraccions
1. Amb l'objectiu d'estalviar energia i
matèries primeres:
a) El vidre es destina a foneria per a la
fabricació de nou vidre.
b) El paper i el cartró es destina al reprocessament per a la fabricació de nova pasta
de paper, procurant la separació per qualitats.
c) Voluminosos, en la mesura del possible
s'han de desballestar per recuperar o tractar
adequadament les diferents fraccions.
d) Els envasos s'han de seleccionar mitjançant un procés de triatge que en classifiqui els diferents materials plàstics i fèrrics, els
comptabilitzi dins el sistema integrat d'envasos i embalatges i els destini a matèria primera per a noves aplicacions industrials.
e) La fusta es destina a producció de serradures o bé a la recuperació energètica.
f) La ferralla i metalls es destinen a recuperació i reciclatge, amb el conseqüent estalvi
de recursos minerals que això comporta.
g) Els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) es recullen selectivament per evitar efectes contaminants i alhora reutilitzar
els aparells o, com a mínim, la recuperació
dels seus components.
h) Les restes vegetals es destinen a plantes
de compostatge, per tal d'obtenir compost i
així tancar el cicle de la matèria.
i) Els pneumàtics s'han de recuperar ja que
la seva crema incontrolada produeix fums
tòxics.

j) Els electrodomèstics amb CFC's es recullen selectivament en un punt específic per
tal de transportar-los a plantes de tractament
d'especialitzades.
k) Els tèxtils i sabates es dipositen en contenidors especials per tal de ser recuperats.
l) Els residus especials, com: piles, bateries, pintures, dissolvents, vernissos,..., requereixen un tractament especial per evitar possibles danys al medi o a les persones.
m) Els olis vegetals s'utilitzen com a base
d'un nou carburant per vehicles anomenat
Bio-diesel, a part amb la seva recollida selectiva evitarem que vagin a parar al clavegueram i provoquin seriosos problemes de contaminació i dificultin l'acció de els plantes
depuradores.
2. Amb l'objectiu de tancar el cicle orgànic:
a) La matèria orgànica i l'esporga es destina a la transformació en compost apte per a
la seva aplicació en l'agricultura com a adob
orgànic. En qualsevol cas es procura la prèvia
obtenció del biogàs corresponent per evitarne la dispersió a l'atmosfera.
b) Pel que fa referència als residus especials, s'han d'utilitzar els processos tecnològicament més avançats per tal de recuperar al
màxim els materials aprofitables i tractar la
resta adequadament.
Article 56. L'autotractament
Els sistemes d'autotractament dels residus
per part dels particulars, com el compostatge
casolà de la matèria orgànica, són reconeguts
i podran ser bonificats fiscalment per l'Ajuntament.
TÍTOL III
INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I
CLASSIFICACIÓ

I TIPIFICACIÓ

Article 57. Classificació
Les infraccions es classifiquen en lleus,
greus i molt greus.
Són infraccions en matèria de residus les
tipificades com a lleus, greus i molt greus, al
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels residus, a la Llei 11/1997, de 24
d'abril, d'envasos i residus d'envasos, així
com les disposicions amb rang de llei que
substitueixin o modifiquin les anteriors.
Article 58. Infraccions lleus
A més de les infraccions tipificades en la
legislació esmentada a l'article anterior, són
faltes lleus per infracció d'aquesta ordenança, les següents:
a) Dipositar residus municipals de procedència domèstica en un contenidor o
cubell diferent del que li correspon.
b) Lliurar els residus municipals de procedència domèstica sense complir els requisits o les condicions fixades per aquesta ordenança, quant a selecció en origen, la forma i
horari.
c) Utilitzar els contenidors sense cura sufi-
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cient i fer-los malbé.
d) No justificar documentalment la prestació del servei de recollida de residus comercials pel seu compte, per part dels establiments que optin per aquest sistema.
e) Endur-se objectes o residus dipositats en
els contenidors, si afecta a la salubritat i cura
de l'entorn o són utilitzats per revendre.
f) Abandonar residus municipals de procedència domèstica, o residus comercials i
industrials fora dels elements de contenció.
g) Incomplir les normes d'utilització de la
deixalleria i la deixalleria mòbil.
h) Canviar la situació dels contenidors del
servei situats a la via pública.
i) No comunicar el lliurament d'un residu
voluminós al servei establert, o sense ajustarse a les condicions específicades per aquest
servei.
j) No separar els residus comercials i
industrials en origen i no lliurar-los selectivament.
k) Lliurar residus al servei de recollida
expressament prohibits.
l) Utilitzar elements de contenció per a
residus municipals d'origen domèstic en
volums de generació d'origen comercial,
quan l'activitat disposi dels seus propis elements de contenció.
m) Per als usuaris comercials amb gestor
propi, utilitzar els serveis públics municipals
de recollida de residus municipals sense
estar-ne autoritzats.
n) Lliurar o abandonar residus municipals
domèstics procedents d'altres municipis.
o) Incompliment de l'obligació de disposar
de contenidors i d'acceptar els residus que
els lliurin, així com de la gestió corresponent
dels mateixos, per part dels titulars d'activitats obligades a recollir residus específics
p) Demora no justificada en l'aportació
d'informes o documents, en general, sol·licitats per l'Administració en la comesa de control d'activitats.
q) Qualsevol altre incompliment de les
determinacions d'aquesta ordenança no previst com greu o molt greu.
Article 59. Infraccions greus
Són infraccions greus les següents:
a) Abandonar qualsevol tipus de residu i la
constitució de dipòsits de residus en solars, a
la via pública o en espais públics municipals,
en la llera del riu i rieres del municipi, a la
platja i espais forestals.
b) Lliurar o abandonar residus municipals
voluminosos procedents d'altres municipis.
c) Lliurar a la recollida domiciliària residus
procedents d'activitats econòmiques que estiguin expressament exclosos del servei municipal de gestió de residus.
d) Incompliment d'obligacions documentals, com fiances, garanties, llibres de registre, certificacions, declaracions, etc, o similars de caràcter preceptiu.
e) Obstrucció de l'activitat de control o
inspectora de l'Administració.
f) La gestió dels residus sanitaris, incomplint les condicions establertes en les llicències i les autoritzacions sense l'aplicació de

les mesures necessàries d'asèpsia, innocuïtat
i seguretat.
g) La negativa o el retardament en la instal·lació de mesures correctores de control o
seguretat establertes en cada cas.
h) La posada en funcionament d'aparells,
instruments mecànics o vehicles precintats
per raó d'incompliment de les determinacions sobre gestió dels residus.
i) La reincidència en faltes lleus.
Article 60. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus les següents:
a) Disposar a l'interior dels elements de
contenció per a la recollida selectiva qualsevol material o residu classificat de tòxic o
perillós.
b) Eliminar residus contaminants a través
de la xarxa de sanejament.
c) Les accions i omissions que per les circumstàncies que concorren generen danys
reals o potencials molt greus per a la salut
humana o el medi ambient, pel que fa a:
1.- Producció i gestió de residus industrials
especials sense disposar de les autoritzacions
preceptives o vulnerant-ne les condicions.
2.- L'abandonament o gestió no autoritzada dels residus sanitaris següents: els específics o de risc, els citostàtics, els olis minerals i
sintètics, els residus amb metalls i els residus
de laboratoris.
3.- L'abandonament o la gestió no autoritzada de residus agropecuaris especials, com
són els plaguicides i altres productes fitosanitaris i zoosanitaris.
d) L'abandonament, l'abocament o la
constitució de dipòsits, no autoritzats, de
residus industrials especials.
e) La vulneració de mesures cautelars o
urgents adoptades per l'Administració per tal
d'evitar danys o perjudicis, fins i tot presumptes, per al medi ambient.
f) La reincidència en infraccions greus.
CAPÍTOL II
SANCIONS
Article 61. Classes de sancions
Les sancions a imposar per infracció d'aquesta ordenança són les següents:
a) Multa.
b) Suspensió temporal d'activitat, total o
parcial, i de la llicència o títol que autoritza,
si escau, l'activitat, ja sigui de producció o de
gestió de residus.
c) Suspensió definitiva d'activitat, total o
parcial, i revocació, en els mateixos termes,
de la llicència o títol autoritzador.
d) Clausura temporal o definitiva, total o
parcial, del local, l'establiment o la indústria
en què s'exerceix l'activitat de producció o
de gestió.
e) Precintatge d'aparells, vehicles o altres
mitjans mecànics, temporal o definitiu.
No es considerarà sanció l'ordre d'execució dels treballs de restitució de la realitat
física alterada, i en el cas d'execució subsidiària seran a càrrec del responsable totes les
despeses que suposi.

Article 62. Multes
La multa, que s'ha d'imposar en qualsevol
cas, pot comportar també qualsevol de les
altres sancions que s'apliquen, en la mesura
en què condicionen l'exercici de l'activitat,
sempre que es tracti d'infraccions molt greus.
La sanció corresponent a la clausura temporal o definitiva de l'activitat i del local es
pot imposar en el supòsit d'infraccions molt
greus.
Article 63. Quantia de les multes
1. La quantia de la multa és, com a mínim,
de 120 EUR, i, com a màxim, de 6.000 EUR.
2. La multa a imposar té tres graus, que es
corresponen, respectivament, amb les infraccions lleus, greus i molt greus, segons els
límits següents:
a) Infraccions lleus: de 120 EUR a 300
EUR
b) Infraccions greus: de 301 EUR a 3.000
EUR
c) Infraccions molt greus: de 3.001 EUR a
6.000 EUR
CAPÍTOL III
GRADUACIÓ

DE LES SANCIONS

Article 64. Criteris de graduació
Les sancions corresponents a cada classe
d'infracció es graduen tenint en compte criteris objectius i subjectius, que poden ser apreciats separadament o conjuntament.
Article 65. Criteris objectius i subjectius:
Són criteris objectius:
a) L'afectació de la salut i la seguretat de
les persones.
b) L'alteració social a causa del fet infractor.
c) La gravetat del dany causat al sector o
l'àrea ambiental protegida.
d) La superfície afectada i el seu deteriorament.
e) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
f) El benefici derivat de l'activitat infractora.
Són criteris subjectius:
a) El grau de malícia de la persona causant
de la infracció
b) El grau de participació en el fet per títol
diferent de l'anterior
c) La capacitat econòmica de la persona
infractora
d) La reincidència
Article 66. Causes d'agreujament
L'afectació manifesta de la salut i la seguretat de les persones, degudament constatada
en el procediment, comporta la imposició de
la sanció màxima que hi ha assenyalada per
a la infracció.
Article 67. Reincidència
1. S'entén que hi ha reincidència quan la
persona infractora ha estat sancionada, per
resolució ferma, per raó d'haver comès més
d'una infracció de la mateixa naturalesa, dins
el període de l'any immediatament anterior.
2. La reincidència no es pot prendre en
consideració si la infracció anterior va com-
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portar qualificació de major gravetat del fet.
Article 68. Pagament
El pagament de la sanció que es proposi,
dins els quinze dies naturals posteriors a la
notificació de la iniciació del procediment,
implicarà l'automàtica reducció de la multa
en un 20%. Aquesta opció serà manifestada a
l'inculpat en l'esmentada notificació. L'inculpat haurà de reconèixer la seva responsabilitat en els fets, i renunciar a presentar al·legacions o recursos.
CAPÍTOL IV
RESPONSABILITAT
Article 69. Persones responsables
1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta ordenança totes aquelles
persones que han participat en la comissió
del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques.
2. Aquesta regulació s'entén sens perjudici
de la corresponent responsabilitat civil i
penal que pugui derivar de la comissió de la
infracció.
Article 70. Autors i altres responsables
1. Són responsables en concepte d'autor
aquelles persones que han comès directament o immediatament el fet infractor, i
també aquelles persones que han impartit les
instruccions o ordres necessàries per a cometre'l.
2. La intervenció en el fet infractor en
forma diferent incideix en la graduació de la
infracció.
3. En el cas de les persones jurídiques, la
responsabilitat s'atribueix també en caràcter
subsidiari als seus administradors.
CAPÍTOL V
MESURES

CAUTELARS

Article 71. Adopció de mesures cautelars
1. En el cas que es detectin activitats de
producció o de gestió de residus contàries a
la determinacions de la legislació de residus
o d'aquesta ordenança que suposin danys flagrants per al medi o un risc potencial, l'alcalde o alcaldessa podrà adoptar les mesures
cautelars necessàries per evitar la contaminació del medi.
2. Les mesures cautelars es poden acordar
simultàniament a la incoació del procediment sancionador o en qualsevol moment
del seu curs i mantenir-se'n mentre continua
la tramitació, o mentre persisteixi l'afecció al
medi.
3. Les mesures cautelars a adoptar, separada o conjuntament poden consistir en:
a) Les de suspensió provisional de l'activitat, i també de les llicències, les autoritzacions, els permisos, les concessions o qualsevol altre títol administratiu en el qual l'activitat tingui la seva cobertura possible.
b) Les de clausura d'establiment o indústria o de tancament del local, el lloc o l'assentament on hi hagi radicada l'activitat, que
es poden acordar de forma total o parcial.
c) Les de seguretat, control o correcció,

encaminades a impedir la continuïtat del
dany o perjudici.
d) Les de precintatge d'aparells, instruments o vehicles per raó dels quals es produeixi en cada cas la incidència en el medi
protegit.
e) Qualsevol altra que, segons l'estat
actual de la tècnica, permeti la interrupció
del dany o perjudici.
CAPÍTOL VI
FUNCIÓ

INSPECTORA

Article 72. Atribucions
1. Els/Les inspectors/es municipals i els
agents de la Policia Local, quan exerceixen
les funcions d'inspecció, han d'acreditar la
seva condició i identitat, i tenen condició
d'autoritat. Estan autoritzats per entrar en
qualsevol moment i sense prèvia notificació,
en tots els establiments i activitats per tal de
realitzar les actuacions necessàries relacionades amb l'activitat inspectora.
2. A aquest efecte podran:
a) Practicar les actuacions necessàries per
a comprovar el compliment de la normativa
municipal en matèria de residus.
b) Prendre o treure les mostres necessàries
per a la comprovació.
c) Realitzar totes les actuacions que calgui
per al compliment de la inspecció que efectuen.
3. Els inspectors poden examinar la documentació relativa a les operacions rellevants
en l'activitat amb incidència ambiental.
4. L'entitat o persona inspeccionada està
obligada a donar als inspectors la màxima
facilitat per al desenvolupament de llur tasca.
Article 73. Obligacions de les persones o
entitats inspeccionades
Les persones o entitats inspeccionades, a
requeriment dels inspectors, han de:
a) Subministrar tota classe d'informació
sobre instal·lacions, productes o serveis.
b) Permetre que es practiqui l'oportuna
presa de mostres.
c) Permetre als inspectors la comprovació
directa de qualsevol acció que es relacioni
amb la seva funció derivada d'aquesta ordenança o normativa ambiental.
CAPÍTOL VII
MESURES

SUBSTITUTIVES

Article 74. Infraccions contra els béns
públics
1. En casos d'infraccions contra els béns
públics s'estableix la possibilitat que la sanció econòmica imposada a infractors que
cometin una infracció per primera vegada,
pugui ser commutada a través de la prestació
de treballs a la comunitat o activitats formatives.
2. Determinada la responsabilitat administrativa de la persona infractora, i determinada
la multa, i quantificada la indemnització pels
danys i perjudicis causats, podrà convenir-se
de forma voluntària la substitució de la quantia de la multa pecuniària i de la indemnitza-

ció pels danys i perjudicis ocasionats en béns
municipals, per la realització física dels treballs de reparació o de prestacions socials
per a la comunitat, quan els autors tinguin
l'edat laboral, o la participació en activitats
formatives i de reeducació en els valors
mediambientals, quan siguin menors de setze
anys.
3. Queden excloses de la possibilitat de
substituir la sanció pecuniària:
a) Les persones que hagin comès una
infracció greu o molt greu.
b) Les persones que hagin reincidit en la
comissió d'una infracció lleu.
c) Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l'actuació municipal durant la instrucció del procediment sancionador.
4. La duració màxima de l'activitat alternativa a la sanció econòmica és de trenta hores.
5. Si la persona infractora no realitza positivament les activitats alternatives establertes
haurà de fer efectiu el pagament de la multa.
6. L'organització del sistema de prestació
substitutiva a la sanció econòmica, i també el
catàleg de les mesures alternatives a la sanció
econòmica seran regulats per resolució de
l'Alcaldia.
Article 75. Procediment
El procediment que es portarà a terme per
tal que es pugui optar per l'aplicació d'una
mesura, serà el següent:
1) L'expedient sancionador es tramitarà i
resoldrà d'acord amb el que es preveu amb
caràcter general en aquesta ordenança i en la
normativa vigent.
2) Notificada la sanció a l'infractor, en el
termini de 10 dies hàbils l'infractor presentaran escrit al Registre Municipal de l'Ajuntament, optant per la commutació de la sanció
econòmica per una mesura substitutiva.
Aquest escrit, presentat en temps i forma, suspendrà l'execució de l'expedient sancionador, i en conseqüència del termini de pagament de la sanció.
3) A continuació el cas serà estudiat pels
Serveis Tècnics de l'Ajuntament que efectuaran en el termini màxim d'1 mes una proposta.
4) L'acceptació o no de la proposta per
l'infractor s'efectuarà en el termini màxim de
10 dies des de que s'efectuï la proposta.
En el supòsit que en l'esmentat termini no
s'efectuï cap manifestació d'acceptació de la
proposta, s'entendrà que no s'accepta i s'aixecarà la suspensió de l'execució de l'expedient sancionador que continuarà el seu tràmit.
5) L'acceptació per l'infractor de la proposta s'efectuarà mitjançant la signatura del
document que s'adjunta com a annex I que
es presentarà en el Registre Municipal en el
termini previst en l'apartat anterior.
6) La realització de la proposta s'efectuarà
amb el seguiment dels professionals dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i sota la supervisió dels tècnics municipals competents, en
cas de mesures al servei de la comunitat.
7) Finalitzada l'execució de les mesures
substitutives, pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament, la seva valoració.
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Si la valoració és positiva, s'arxivarà l'expedient sancionador considerant que la
infracció ha estat reparada.
Si la valoració és negativa per abandonament del procés, no presentació o incompliment de forma injustificada i/o reiterada de
les activitats pactades, l'acord restarà sense
efectes i es procedirà a aixecar la suspensió
de l'expedient sancionador que continuarà el
seu curs.
Article 76. Tipus de mesures
Els tipus de mesures substitutives a aplicar
poden ser:
a) Serveis a favor de la comunitat: Realització d'activitats no retribuïdes d'interès
social i/o comunitari.
Sempre que sigui possible, el tipus de servei estarà relacionat amb el tipus de falta
comesa per tal que la mesura sigui significativa i coherent amb el dany comès.
b) Realització d'un curs de formació
mediambiental:
Per valorar la mesura adient a cada cas i la
seva duració es tindran en compte els
següents ítems:
- Tipus d'infracció
- Gravetat de la infracció
- Perjudicis causats als interessos col·lectius
- Grau de responsabilitat de l'infractor
- Edat de l'infractor
- Situació sòciofamiliar de l'infractor
- Altres circumstàncies específiques que
afectin en el cas tant com a agreujant o com
a atenuant.
Disposició transitòria
Els preceptes d'aquesta ordenança relatius
a serveis de recollida de residus que no estiguin implantants a la data d'entrada en vigor
d'aquesta norma s'hi començaran a aplicar
un mes després de llur implantació efectiva.
L'Ajuntament efectuarà les campanyes de
difusió oportunes per informar als ciutadans
de la implantació de nous serveis de recollida de residus municipals i comercials.
Disposició addicional
Els preceptes que estableix aquesta ordenança s'entenen sense perjudici de les intervencions que corresponguin als altres organismes de l'Administració en l'esfera de llurs
respectives competències.
Disposició derogatòria
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta
ordenança, quedarà derogada:
- L'Ordenança Municipal reguladora de la
recollida i transport de residus sòlids (publicada en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
22-12-1993).
- La disposició transitòria 1ª i l'annex II de
l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana (publicada en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de 4-10-2008).
- Qualsevol altra Ordenança o Reglament
municipal que siguin o resultin contràries,
contradictòries o oposades a aquesta Ordenança municipal de residus del municipi de
Malgrat de Mar, a partir del moment de la
seva entrada en vigor.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació íntegra
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, i regirà
fins la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX 1 MODEL DEL DOCUMENT DE
VOLUNTARIETAT

En/Na......................, amb D.N.I.............
i domicili a......................, Manifesta:
1.- Que el dia..................................... va
protagonitzar els fets en virtut dels quals va
resultar......................,
i que imposada la corresponent sanció i
vista la proposta substitutiva de la sanció que
correspon en aquests casos, formulada per
l'Ajuntament de Malgrat de Mar, decideix
voluntàriament escollir la commutació de la
sanció econòmica per la mesura substitutiva
que consisteix en......................,
2.- Que reconeix la naturalesa voluntària
d'aquesta decisió i aquest document i en tot
cas manifesta que les feines a realitzar no
impliquen vincle laboral, ni tampoc arrendament de serveis, i que no existeix contraprestació econòmica, sinó compliment d'una
petició voluntària de commutar una sanció
per treball d'interès comunitari.
3.- Que assumeix tota la responsabilitat
que es pugui generar com a conseqüència
dels seus actes i omissions, en la realització
de les feines comunitàries, restant directament obligat en els tercers perjudicats.
4.- Que assumeix el risc de danys que
pugui prendre en la realització de les mesures pactades, renunciant a qualsevol reclamació futura, llevat en el cas manifest de dol o
negligència imputable a l'Administració.
Malgrat de Mar, a.........de..............de
20....
Nom......................
Signatura. ......................
Malgrat de Mar, 16 de desembre de 2009.
L'Alcaldessa, Conxita Campoy i Martí.
022009038093
A

Manresa
EDICTE
En compliment del que disposa l'article
59.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment
Administratiu Comú, i no havent estat possible la notificació personal, es comunica que
l'Ajuntament de Manresa ha resolt els expedients les dades dels quals s'exposen en l'annex adjunt.
Contra les esmentades resolucions procedeixen els recursos que igualment consten en
l'esmentat annex.
ANNEX:
Expedient: TIT/2005000039
Interessat/da: Valentí Turull, Antonio
Últim domicili conegut: C de Guifré El

Pilós 54, 4t 2a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 133, secció Sant Fruitós B. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: FUN.TIT2009000051
Interessat/da: Figueras Cerdans, Montserrat
Últim domicili conegut: C d'Àngel Guimerà 60-62, esc Dr, 1r (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 356, secció Sant Fruitós B. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000097
Interessat/da: Piera Farrando, Isabel
Últim domicili conegut: C de Mossèn
Serapi Farré 7 C (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret i
amb caràcter provisional, la titularitat de la
sepultura de tipus nínxol, núm. 221, secció
Sant Jaume.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2007000328
Interessat/da: Planell Pons, Rosa
Últim domicili conegut: PG de la Closa 3,
2n 3a (Esterri d'Àneu)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 108, secció Sant Enric. Expedir un nou
títol de dret funerari a favor dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000357
Interessat/da: Torra Santacreu, Pedro
Últim domicili conegut: Av De Tudela 37,
3r 1a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 77, secció Sant Miquel. Expedir un nou
títol de dret funerari a favor del nou titular.
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Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000152
Interessat/da: González Lecumberri, Bienvenido
Últim domicili conegut: C del Cós 76, 1r
3a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 172, secció Verge de la Mercè. Expedir
un nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2007000272
Interessat/da: Font Xarpell, Maria Carme
Últim domicili conegut: C Major 70 (Sant
Joan de Vilatorrada)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 274, secció Santa Agnès. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000380
Interessat/da: Santasusana Coll, Immaculada Concepció
Últim domicili conegut: C de Lleida 1618, 4t 5a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 17, secció Sant Fruitós A. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: 2008000249
Interessat/da: Nadal Delgado, Maria Teresa
Últim domicili conegut: PL de la Immaculada 3, 2n 4a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 98, secció Sant Fruitós F. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu

previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000309
Interessat/da: Puy Viñals, Fermí
Últim domicili conegut: C del Pico Espiguete 4 B, 1r B (Madrid)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 536, secció Sant Fruitós B. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000369
Interessat/da: Lanza Egea, Ana Maria
Últim domicili conegut: Ptge del PI 18 -El
Calvet- (Sant Salvador de Guardiola)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 137, secció Santa Rosa. Expedir un nou
títol de dret funerari a favor dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: FUN.BEN2009000005
Interessat/da: Martínez Martínez, Joan
Ignasi
Últim domicili conegut: C de la Verge De
Juncadella 18 (Santpedor)
Contingut de l'escrit: Registrar i inscriure
en el llibre registre municipal i en el fitxer
corresponent, el nomenament de beneficiari
de la sepultura de tipus nínxol, núm. 809,
secció Sant Agnès.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000340
Interessat/da: Fernández Soriano, María
Dolores
Últim domicili conegut: Pg de Pere III 87,
esc B, 4t 3a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 42, secció Sant Joan.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000384
Interessat/da: Ibáñez García, Vicente
Últim domicili conegut: C de Castilla León
11 (San Agustín de Guadalix - Madrid)

Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, les
titularitats de les sepultures de tipus nínxol,
núm. 1007 i 136, seccions de Sant Maurici i
Verge de la Mercè respectivament. Expedir
un nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000325
Interessat/da: López García, Miguel
Últim domicili conegut: C de Sant Llàtzer
14, 2n 3a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 46, secció Verge de Montserrat. Expedir
un nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000322
Interessat/da: Barés Grau, Andreu
Últim domicili conegut: C del Cadí 301 -El
Serrat- (Castellnou de Bages)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 27, secció Verge de la Mercè. Expedir
un nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000188
Interessat/da: Córdoba Azorín, Francisca
Últim domicili conegut: C de Palma de
Mallorca 2 A, 2n D (Las Palmas de Gran
Canaria)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
amb caràcter provisional i sense perjudici de
tercers amb millor dret, la titularitat de la
sepultura de tipus nínxol, núm. 56, secció
Sant Carles.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000217
Interessat/da: Cuervo Machuca, Concepción
Últim domicili conegut: C de Pau Casals
13, 5è 1a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
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titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 172, secció Sant Antoni. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: NBE/2008000015
Interessat/da: Fuertes Colas, Natividad
Últim domicili conegut: C de Sant Blai 2,
1r 3a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Registrar i inscriure
en el llibre registre municipal i en el fitxer
corresponent, el nou nomenament de beneficiari de la sepultura de tipus nínxol, núm.
271, secció Verge de Montserrat B.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: NBE/2008000015
Interessat/da: Fuertes Colas, María Carmen
Últim domicili conegut: C de la Sagrada
Família 1, 4t (Manresa)
Contingut de l'escrit: Registrar i inscriure
en el llibre registre municipal i en el fitxer
corresponent, el nou nomenament de beneficiari de la sepultura de tipus nínxol, núm.
271, secció Verge de Montserrat B.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000029
Interessat/da: Paradell Comas, Rosa
Últim domicili conegut: PL de la Creu 1-2,
5è 1a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 173, secció Sant Josep.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2005000117
Interessat/da: Muñoz Torres, Juana
Últim domicili conegut: Camí Vell De
Rajadell (Rajadell)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 967, secció Santa Rosa. Expedir un nou
títol de dret funerari a favor dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: NBE/2008000019
Interessat/da: Ubach Vall, Salvador

Últim domicili conegut: Rambla del Celler
17, 4t 3a (Sant Cugat del Vallès)
Contingut de l'escrit: Registrar i inscriure
en el llibre registre municipal i en el fitxer
corresponent, el nou nomenament de beneficiari de la sepultura de tipus nínxol, núm.
785, secció Verge de l'Alba.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2004000130
Interessat/da: Picas Carrera, Carmen
Últim domicili conegut: C dels Monjos 14
(Santpedor)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 228, secció Verge de Montserrat B.
Expedir un nou títol de dret funerari a favor
dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000210
Interessat/da: Pagès Busquets, Josefina
Últim domicili conegut: C de St. Joan d'en
Coll 19, 3r 4a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 240, secció Verge de l'Alba. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000206
Interessat/da: Pérez Rodríguez, Pere / Serra
Junyent, Teresa
Últim domicili conegut: C de Lluís Dupont
12 (Callús)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 101, secció Sant Enric. Expedir un nou
títol de dret funerari a favor dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000213
Interessat/da: Anton Cadevall, Maria
Mercè
Últim domicili conegut: C de Pimpinella
16 -Can Barri- (Bigues i Riells)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
amb caràcter provisional i sense perjudici de
tercers amb millor dret, la titularitat de la

sepultura de tipus nínxol, núm. 339, secció
Sant Joan.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000313
Interessat/da: Nadal Viñals, José María
Últim domicili conegut: C de Sant Josep 8,
bx (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 196, secció Sant Antoni. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000313
Interessat/da: Viñals Estaragué, Concepción
Últim domicili conegut: Pl Major 6 (El
Pont de Suert)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 196, secció Sant Antoni. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2007000180
Interessat/da: Garrido Rojas, Araceli
Últim domicili conegut: C de Doctor
Tarrés 46 bx (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 157, secció Sant Carles.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000163
Interessat/da: Jiménez Comas, Jorge
Últim domicili conegut: C de Girona 45,
1r 2a (Sant Joan de Vilatorrada)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 172, secció Verge de l'Alba. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
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mes.
Expedient: TIT/2008000052
Interessat/da: Rubira Esperanza, José
Últim domicili conegut: C de Joaquim
Borràs 55, 4t 2a (Castellbell i el Vilar)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
amb caràcter provisional i sense perjudici de
tercers amb millor dret, la titularitat de la
sepultura de tipus nínxol, núm. 125, secció
Verge del Carme. Expedir un nou títol de dret
funerari a favor dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2006000355
Interessat/da: Berenguer Font, Sebastián
Últim domicili conegut: C de Mossèn
Jacint Verdaguer 2-4 (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 114, secció Sant Antoni. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000166
Interessat/da: Cano Bañón, María Carmen
Últim domicili conegut: Pg De Pere III 54,
8è 2a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 416, secció Santa Rosa. Expedir un nou
títol de dret funerari a favor dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000211
Interessat/da: Muñoz Rodríguez, Maria
Últim domicili conegut: Pg De Rafael De
Casanova 27 (Tarragona)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 104, secció Sant Fruitós D. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000081
Interessat/da: Martínez Céspedes, Luis
Manuel
Últim domicili conegut: C de Iturribide 2,

3r C (Getxo - Vizcaya)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus hipogeo,
núm. 14, secció Sant Fruitós. Expedir un nou
títol de dret funerari a favor dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: FUN.TIT2009000089
Interessat/da: Pardo Termporal, María
Francisca
Últim domicili conegut: C de la Pujada
Del Castell 11 (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 320, secció Verge de l'Alba. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000043
Interessat/da: Ajates Benito, Luis / Ajates
Relaño, David
Últim domicili conegut: C d'Antoni Gaudí
8, àtic 2a (Esplugues de Llobregat)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
amb caràcter provisional i sense perjudici de
tercers amb millor dret, la titularitat de la
sepultura de tipus nínxol, núm. 223, secció
Sant Jaume.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: FUN.TIT2008000078
Interessat/da: Tubio Peña, Asunción
Últim domicili conegut: C de Santa Llúcia
34, 1r 1a (Sallent)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
amb caràcter provisional i sense perjudici de
tercers amb millor dret, la titularitat de la
sepultura de tipus nínxol, núm. 358, secció
Sant Joan.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: FUN.CLX2009000022
Interessat/da: Megolla Segouffin, Maria
Lluïsa
Últim domicili conegut: C de la Muralla
Del Carme 13, 1r (Manresa)
Contingut de l'escrit: Rectificar els errors
materials respecte al percentatge de propietat
de cada cotitular del panteó núm. 25, secció
Santa Agnès. Inscriure en el llibre registre

municipal aquesta rectificació.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000208
Interessat/da: Hernández Giménez, Ricardo
Últim domicili conegut: C de la Sèquia 53,
4t 2a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Declarar la caducitat
i arxivar les actuacions de l'expedient relatiu
a la sol·licitud de transmissió de la titularitat
de la sepultura de tipus nínxol, núm. 28, secció Sant Antoni, per causes imputables a l'interessat.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: FUN.TIT2009000058
Interessat/da: Mascaró Brun, José
Últim domicili conegut: C de Ramon Llull
5, 1r 4a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 107, secció Sant Teresa. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2007000150
Interessat/da: Carrillo Padilla, Maria Isabel
Últim domicili conegut: C VALL 6, A Miami Platja- (L'Hospitalet de L'Infant)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 752, secció Verge de l'Alba. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2006000404
Interessat/da: González Planas, Maria
Últim domicili conegut: Rambla De Catalunya 87, 6è 4a (Barcelona)
Contingut de l'escrit: Anul·lar el títol de
dret funerari original, atès que s'ha extraviat.
Declarar el dret dels hereus a constar com a
titulars. Inscriure en el llibre registre municipal i en el fitxer corresponent, sense perjudici
de tercers amb millor dret, la titularitat de la
sepultura de tipus nínxol, núm. 102, secció
Sant Fruitós B. Expedir un nou títol de dret
funerari a favor dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
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previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2006000404
Interessat/da: Vilaseca González, Gemma
Últim domicili conegut: Ctra De Santpedor
13, 1r 3a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Anul·lar el títol de
dret funerari original, atès que s'ha extraviat.
Declarar el dret dels hereus a constar com a
titulars. Inscriure en el llibre registre municipal i en el fitxer corresponent, sense perjudici
de tercers amb millor dret, la titularitat de la
sepultura de tipus nínxol, núm. 102, secció
Sant Fruitós B. Expedir un nou títol de dret
funerari a favor dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: FUN.TIT2009000037
Interessat/da: Lozano Obiols, Rosa Maria
Últim domicili conegut: C de Joan XXIII
14, 1r B (Montornès del Vallès)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
amb caràcter provisional i sense perjudici de
tercers amb millor dret, la titularitat de la
sepultura de tipus nínxol, núm. 587, secció
Sant Ignasi.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: FUN.TIT2009000074
Interessat/da: Peña Martínez, Maria Pilar
Últim domicili conegut: C Del Doctor
Tarrés 30 (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 71, secció Sant Joaquim. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: FUN.TIT2009000074
Interessat/da: Martínez Navarro, Mercedes
Últim domicili conegut: C del Pare Ignasi
Puig 32, 5è 2a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 71, secció Sant Joaquim. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.

Expedient: FUN.TIT2009000086
Interessat/da: Jubert Sigler, Maria Dolores
Últim domicili conegut: C del Soley 7
(Sant Fruitós de Bages)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
amb caràcter provisional i sense perjudici de
tercers amb millor dret, la titularitat de la
sepultura de tipus nínxol, núm. 923, secció
Verge de l'Alba. Expedir un nou títol de dret
funerari a favor dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: FUN.BEN2009000027
Interessat/da: Berlanga Font, Sònia
Últim domicili conegut: C de París 123, 5è
2a (Barcelona)
Contingut de l'escrit: Registrar i inscriure
en el llibre registre municipal i en el fitxer
corresponent, el nou nomenament de beneficiària de la sepultura de tipus nínxol, núm.
110, secció Sant Ramon.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: FUN.TIT2009000175 i
FUN.TIT2009000176
Interessat/da: Brun Camps, Àngel
Últim domicili conegut: AV de les Bases
De Manresa 150, 2n (Manresa)
Contingut de l'escrit: Per continuar amb la
tramitació dels expedients cal abonar les
taxes corresponents als canvis de titularitat de
les sepultures 70 secció Sant Fruitós A i 55
secció Verge de l'Alba i portar els documents
originals per compulsar en el termini de deu
dies hàbils, declarant-se la caducitat de l'expedient en cas que en tres mesos no es realitzi cap actuació per reprendre la tramitació.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
Acte de tràmit; no procedeix la interposició
de recurs.
Expedient: TIT/2008000193
Interessat/da: Prunés Lladó, Ricardo
Últim domicili conegut: Ctra. del Bruc A
Manresa 38 -Salelles- (Sant Salvador de
Guardiola)
Contingut de l'escrit: Per continuar amb la
tramitació de l'expedient cal aportar de Carmen Lladó Sitges, certificat de defunció, últimes voluntats i, si escau, el testament per
actualitzar la titularitat de la sepultura 298
secció Sant Maurici en el termini de deu dies
hàbils, declarant-se la caducitat de l'expedient en cas que en tres mesos no es realitzi
cap actuació per reprendre la tramitació.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
Acte de tràmit; no procedeix la interposició
de recurs.
Expedient: TIT/2008000394
Interessat/da: Prat Picas, Jordi
Últim domicili conegut: C de la Concòrdia
147, 5è 3a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre

registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 1622, secció Sant Maurici. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: FUN.DUP2009000003
Interessat/da: Hernández Reyes, Natividad
Últim domicili conegut: C de les Escodines
19 (Manresa)
Contingut de l'escrit: Anul·lar el títol original extraviat i inscriure en el llibre registre
municipal i en el fitxer corresponent, sense
perjudici de tercers amb millor dret, la titularitat de la sepultura de tipus nínxol, núm.
174, secció Sant Ignasi. Expedir un nou títol
de dret funerari a favor dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: FUN.TIT2009000086
Interessat/da: Jubert Sigler, Maria Dolores
Últim domicili conegut: C del Solei 7 (Sant
Fruitós de Bages)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 923, secció Verge de l'Alba. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2004000179
Interessat/da: Martínez De La Parra, Carmen
Últim domicili conegut: C de Salvador
Espriu 63 (Sant Joan de Vilatorrada)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 148, secció Santa Rosa. Expedir un nou
títol de dret funerari a favor dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2004000179
Interessat/da: Martínez De La Parra, José
María
Últim domicili conegut: C del Cadí 380 -El
Serrat- (Castellnou de Bages)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 148, secció Santa Rosa. Expedir un nou
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títol de dret funerari a favor dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/208000196
Interessat/da: Perera Grau, José María
Últim domicili conegut: C de Júcar 10
(Roda de Barà)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 519, secció Sant Maurici. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/208000196
Interessat/da: Perera Grau, Jordi
Últim domicili conegut: PG de PERE III 12,
5è (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 519, secció Sant Maurici. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/208000324
Interessat/da: Martínez Tuneu, María del
Carmen
Últim domicili conegut: C de Sant Eloi 13,
3r 1a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 42, secció Sant Fruitós D. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000341
Interessat/da: Martínez Sáez, Olga
Últim domicili conegut: C del Bruc 37, 1r
1a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 100, secció Sant Josep. Expedir un nou
títol de dret funerari a favor dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un

mes.
Expedient: FUN.TIT2009000135
Interessat/da: Vilarmau Martí, Dolors
Últim domicili conegut: C de la Riera 38 El Calvet- (Sant Salvador de Guardiola)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 636, secció Sant Ignasi. Expedir un nou
títol de dret funerari a favor dels nous titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000373
Interessat/da: Cabanas Ibáñez, Carolina
Últim domicili conegut: C del Doctor Eladi
Conde 32 (Els Hostalets de Pierola)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 1123, secció Sant Maurici. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor del nou titular.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2007000365
Interessat/da: Sanllehí Roig, Ramon
Últim domicili conegut: C de la Sèquia 65,
3r (Manresa)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 40, secció Sant Maurici. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: FUN.TIT2009000023
Interessat/da: Gómez Adamuz, Rafaela
Últim domicili conegut: C del real 24, bloque 2, 1º A (Algarinejo)
Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 32, secció Sant Joaquim. Expedir un
nou títol de dret funerari a favor dels nous
titulars.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: FUN.TIT2009000193
Interessat/da: Gabarrós Selga, Luis
Últim domicili conegut: Av De Jacquard
35, 3r 1a (Terrassa)

Contingut de l'escrit: Inscriure en el llibre
registre municipal i en el fitxer corresponent,
sense perjudici de tercers amb millor dret, la
titularitat de la sepultura de tipus nínxol,
núm. 96, secció Sant Carles.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2008000101
Interessat/da: Berenguer Fontova, Rosa
Últim domicili conegut: C de Guardiola
74 (Sant Salvador de Guardiola)
Contingut de l'escrit: Declarar la caducitat
de l'expedient d'actualització de titularitat de
la sepultura de tipus nínxol, núm. 498, secció
Santa Agnès per causes imputables a la interessada. Comunicat a la interessada que pot
recollir el títol del dret funerari. arxivar les
actuacions.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2007000045
Interessat/da: Claret Camprubí, Josefa
Últim domicili conegut: C de L'era Del Firmat 25, 1r (Manresa)
Contingut de l'escrit: Declarar la caducitat
de l'expedient d'actualització de titularitat de
la sepultura de tipus nínxol, núm. 406, secció
Sant Joan per causes imputables als interessats. Arxivar les actuacions.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Expedient: TIT/2007000045
Interessat/da: Barquet Claret, David
Últim domicili conegut: C de Numància
15-17, 1r 4a (Manresa)
Contingut de l'escrit: Declarar la caducitat
de l'expedient d'actualització de titularitat de
la sepultura de tipus nínxol, núm. 406, secció
Sant Joan per causes imputables als interessats. Arxivar les actuacions.
Recursos, òrgan i terminis d'exposició:
recurs jurisdiccional contenciós administratiu
previ recurs de reposició davant de l'alcalde
amb caràcter potestatiu en el termini d'un
mes.
Manresa, 14 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Josep Camprubí i Duocastella.
022009038140
A

Manresa
EDICTE
El Ple de la Corporació Municipal en sessió que va tenir lloc el dia 21 de desembre de
2009 va aprovar la rectificació de l'error
material de l'acord d'aprovació provisional
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de la modificació de diferents articles de les
ordenances fiscals que han de regir per a l'exercici 2010 pel que fa a les modificacions
de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa
per la recollida d'escombraries.
Acord:
Primer. - Rectificar l'error material observat en la redacció de l'acord d'aprovació
provisional de la modificació de diferents
articles de les ordenances fiscals que han de
regir per a l'exercici 2010, pel que fa a les
modificacions de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida d'escombraries, i
on diu:
"Article 13
Es suprimeix l'epígraf 2"
Ha de dir:
"Article 7
Es suprimeix l'epígraf 2"
Segon. - Publicar al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA la rectificació de l'error material.
La qual cosa es publica per a general
coneixement.
Manresa, 22 de desembre de 2009.
L'Alcalde-President, Josep Camprubí i
Duocastella.
022009038676
A

Manresa

Masquefa

EDICTE

EDICTE

En compliment del que disposa l'art. 59.4
de la Llei de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i no havent estat possible la notificació personal, es comunica que l'Ajuntament de Manresa ha resolt els expedients les
dades dels quals s'exposen en l'Annex
adjunt.
Contra les esmentades resolucions procedeixen els recursos que igualment consten en
l'esmentat Annex.
ANNEX
Núm. d'expedient: LLI.DNU 2009000031.
Interessats: José Condis Farrera.
Últim domicili conegut: Manresa.
Contingut de la resolució: Instruir expedient de disciplina urbanística a la barriada
Miralpeix, polígon 3, parcel·la 8, suspendre
de forma immediata les obres que es porten a
terme i atorgar termini d'audiència.
Recursos, òrgan i terminis d'interposició:
Recurs jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos, previ recurs
de reposició davant de l'Alcalde amb caràcter potestatiu en el termini d'un mes.
Manresa, 11 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Josep Camprubí i Duocastella.

El Ple de la Corporació en la sessió celebrada el dia 15 de desembre de 2009, va
adoptar l'acord d'aprovació provisional de
modificació de l'ordenança núm. 27 general
reguladora dels preus públics.
El text complet de la modificació de l'Ordenança Fiscal, restarà exposat al públic en
el tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació d'aquest
edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
de conformitat amb el que prescriuen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
text refós de la LRHL.
Durant el període d'exposició pública, els
interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d'exposició
pública sense haver-se presentat al·legacions,
reclamacions, l'acord adoptat restarà aprovat
definitivament.
Masquefa, 18 de desembre de 2009.
Resolució de 4-7-2007, l'Alcalde, p.d.f., la
Secretària, Antonia Vidal i Vinaixa.
022009038257
A

022009038683
A

Matadepera
EDICTE
No havent-se presentat cap reclamació
sobre l'aprovació inicial del Pressupost
General d'aquesta Corporació, integrat pels
pressupostos de l'Ajuntament i de la Societat
Municipal de Responsabilitat Limitada Sifasol
S.M.R.L., per l'exercici 2010, en el termini de
la seva exposició al públic, i havent quedat,
per tant, aprovats definitivament amb tota la
documentació annexa, per la present, i de
conformitat amb allò que disposa l'article
169 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, es fa
públic el resum per capítols dels esmentats
pressupostos.
Així mateix d'acord amb el que disposa
l'article 283 del Decret Legislatiu 2/2006 de
28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, es fa pública la plantilla de personal de
l'Ajuntament així com la relació de llocs de
treball per aquest exercici 2009.
Contra l'aprovació definitiva es pot interposar directament el recurs contenciós administratiu que estableix l'article 171 del Real
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei regulado-

ra de les Hisendes Locals, en la forma i terminis que s'estableixen en les normes reguladores d'aquesta jurisdicció.
Capítol§ §

EUR#

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ#
ESTAT
1§
2§
3§
4§
6§
7§
8§
9§
§

DE DESPESES AJUNTAMENT#

1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§
§

AJUNTAMENT#

Impostos directes§
Impostos indirectes§
Taxes i altres ingressos§
Transferències corrents§
Ingressos patrimonials§
Alienació inversions§
Transferències de capital§
Actius financers§
Passius fiancers§
Total§

4.739.494,41#
400.000,00#
1.666.147,23#
2.884.202,60#
214.386,53#
0,00#
15.300,00#
20.000,00#
746.750,00#
10.686.280,77#

EUR#

PRESSUPOST DE SIFASOL S.M.R.L.#
ESTAT
1§
2§
§

DE DESPESES SIFASOL#

Remuneracions del personal§
Compra de béns corrents i serveis§
Total§

ESTAT D'INGRESSOS

Remuneracions del personal§
4.037.796,66#
Compra de béns corrents i serveis§ 4.636.204,26#
Despeses financeres§
82.977,20#
Transferències corrents§
400.420,31#
Inversions§
762.050,00#
Transferències de capital§
0,00#
Actius financers§
20.000,00#
Passius financers§
746.832,34#
Total§
10.686.280,77#

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol§ §

3§
4§
§

334.176,36#
44.634,11#
378.810,47#

SIFASOL#

Taxes i altres ingressos§
Transferències corrents§
Total§

192.409,25#
186.401,22#
378.810,47#

PRESSUPOST CONSOLIDAT DE
L'AJUNTAMENT#
ESTAT
1§
2§
3§
4§
6§
7§
8§
9§
§

DE DESPESES CONSOLIDAT#

Remuneracions del personal§
4.371.973,02#
Compra de béns corrents i serveis§ 4.680.838,37#
Despeses financeres§
82.977,20#
Transferències corrents§
214.019,09#
Inversions§
762.050,00#
Transferències de capital§
0,00#
Actius financers§
20.000,00#
Passius financers§
746.832,34#
Total§
10.878.690,02#

ESTAT D'INGRESSOS
1§
2§
3§
4§

CONSOLIDAT#

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

4.739.494,41#
400.000,00#
1.858.556,48#
2.884.202,60#
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Capítol§ §
5§
6§

EUR#
Ingressos patrimonials§
Alienació inversions§

Capítol§ §

214.386,53#
0,00#

7§
8§

EUR#
Transferències de capital§
Actius financers§

Capítol§ §

15.300,00#
20.000,00#

9§
§

EUR#
Passius fiancers§
Total§

746.750,00#
10.878.690,02#

PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL ANY 2010#
1. PERSONAL

FUNCIONARI#

Escala§

Subescala§

Classe§

Categoria§

-§
-§
-§

Secretari/a§
Interventor/a§
Tresorer/a§

A1§
A1§
A1§

§

Tècnica§
Gestió§
Administrativa §
Auxiliar§
Subalterna§

-§
-§
-§
-§
-§

-§
-§
-§
-§
-§

A1§
A2§
C1§
C2§
AP§

Administració Especial§

Tècnica§
§
Serveis Especials§

Superior§
Diplomada§
Auxiliar§
Comeses especials§

§

§
§

§
§

§
Policia Local o Vigilants§

Titulats superiors§
Tècnics de grau mig§
Auxiliars tècnics§
Titulats superiors§
Diplomats§
Tècnics especialistes§
Auxiliars tècnics§

A1§
A2§
C2§
A1§
A2§
C1§
C2§
-§
C1§
C2§
C2§

Habilitació de Caràcter Estatal§ Secretaria§
§
Intervenció-Tresoreria§
§
§
Administració General§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

§

§
§

§
§

2. PERSONAL

§

§

§

§
§

§

Grup§

SotsInspector§
Caporal§
Agent§

Places§

Vacants§

Amortitz.#

1§
1§
§

#
§

#

§
1§

§
1*§

#

§
1§
6§

§

#

#

§
1*§

§
3§

#
#

§

#

§

#

§

§

#

§

§

#

§

§

#

§

§

#

§

§

#

§

§

§
1§
3§
19§

#

§

#

§

#
§

#
§

#

LABORAL DE CARÀCTER PERMANENT O FIX#

Denominació de la plaça§
Tècnics de grau superior§
Tècnics de grau mig§
Tècnics auxiliars§
Administratius§
Auxiliars administratius§
Encarregats i personal qualificat d'oficis 1§
Encarregats i personal qualificat d'oficis§
Personal d'oficis§

Grup§ Places§Vacants§
Amortitz.#
A1§
A2§
C1§
C1§
C2§
C1§
C2§
AP§

3§
13§
2§
7§
7§
7§
8§
7§

1§
3*§
§
3*§
2*§
1*§
1/1*§
2*§

1#
#
#
#
#
#
#
#

Denominació de la plaça§

Grup§ Places§Vacants§
Amortitz.#

Conserges§

3. PERSONAL

AP§

6§

1*§

2§
1§
1§
5§
5§
1§

§

#

LABORAL DE CARÀCTER NO PERMANENT#

Tècnic auxiliars de comunicació§
Professors d'art§
Professors de lleure§
Informadors§
Monitors d'esports§
Conserges§

§
§
§
§

§
§

#
§

#
§

#
§

#

§

#
§

#

* places ocupades interinament#

RELACIO DE LLOCS DE TREBALL 2010#
1. LLOCS

DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL FUNCIONARI#

Denominació§
Secretaria general§
Interventor§
Cap d'Àrea d'Urbanisme, Obres i Serveis§
Arquitecte§
Enginyer§
Tècnic administració general§
Administratiu- secretaria alcaldia§
Auxiliar administratiu§

Auxiliar adm. urbanisme§
Cap de policia- Sots inspector§
Caporal§
Agent de policia 1§
Agent de policia 2§
Agent de policia 3§
* 1r any 50%, 2n any 75%, 3r any 100%§

Func*§

Grup§

Jornada§ Titulació§

501§
401§
201§
209§
208§
510§
505§
214/215
603/105
408§
204§
101§
102§
103§
104§
104§

A1§
A1§
A1§
A1§
A1§
A1§
C1§

O§
O§
R§
O§
O§
O§
O§

C2§
C2§
C1§
C2§
C2§
C2§
C2§

HE/O§
O§
HE§
HE§
HE§
HE§
HE§

§

§

§

§

FP§

CD§

Funcionari/ària d'habilitació nacional§
Funcionari/ària d'habilitació nacional§
(Arquitecte superior)§
Grup A1§
Grup A1§
Grup A1§
Grup C1§

C§
C§
O§
CO§
CO§
CO§
O§

28§
28§
24§
22§
22§
20§
18§

Grup C2§
Grup C2§
Grup C1§
Grup C2§
Grup C2§
Grup C2§
Grup C2§

CO§
CO§
CO§
CO§
CO§
CO§
CO§

12§
*7.018,36§
12§
7.862,92§
22§
31.605,52§
16§
18.785,43§
15§
14.019,51§
15§ 7.009,75*(50%)§
15§ 10.514,63*(75%)§

§

§

CE§
40.273,54§
36.605,98§
18.235,00§
10.982,54§
10.982,54§
8.632,33§
10.045,09§

§

DOT§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§

SIT#
#
#
#
#
#
VI#
#

5§
1§
1§
3§
19§
-§
-§

1 VI#

§

#

#
#
#
1 I#
#
#
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Denominació§

2. LLOCS

Func*§

Jornada§ Titulació§

FP§

CD§

CE§

DOT§

SIT#

DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL LABORAL#

Adjunt a intervenció - Tresoreria§
402§
Cap de RRHH i Organització§
502§
Tècnic informàtic§
§
Tècnic contractació§
503§
Tècnic d'urbanisme, serveis i medi ambient§
206§
Tècnic auxiliar d'urbanisme- inspector d'obres§
202§
Tècnic arxiver§
504§
Tècnic d'esports§
301§
Tècnic d'ensenyament i sanitat§
602§
Treballadora social§
605§
Treballadora social§
605§
Educador social§
606§
Tècnic joventut§
607§
Tècnic de comunicació§
701§
Tècnic de cultura§
901§
Director/a biblioteca§
906§
Tècnic aux. Biblioteca§
907§
Administratiu participació/ tècnic auxiliar coo801§
peració§
Administratiu RRHH§
403§
Administratiu§
404/508/
207/902/
203§
Cap serveis i brigada d'obres§
208§
Encarregat brigada§
209§
Oficial 1a.§
210§
Auxiliar d'informació notificador§
509§
Auxiliar administratiu-informació registre
506§
padró§
Auxiliar administratiu§
903/405/
304/507§
Auxiliar de serveis socials§
609§
Encarregat manteniment general§
213§
Encarregat d'esports§
302§
Oficial 2a.§
211§
Conserge Enc. Casal§
904§
Peó brigada§
212§
Conserges - Esports§
303§
Conserges - Escola§
604§
Conserge Casal Gent Gran§
608§
Netejadora§
304§
* 1r any 50%, 2n any 75%, 3r any 100%§
§

3. LLOCS

Grup§

A1§
A1§
A1§
A2§
A2§
A2§
A2§
A2§
A2§
A2§
A2§
A2§
A2§
A2§
A2§
A2§
C1§

O§
O§
O§
O§
O§
O§
O§
HE§
O§
O§
R§
O§
O§
O§
HE§
O§
O§

Grup A1 (Econòmiques)§
Grup A1 (Dret)§
Grup A1(Informàtica)§
Grup A2 (Dret)§
Grup A2§
Grup A2§
Grup A2§
Grup A2§
Grup A2§
Grup A2 (Treball Social)§
Grup A2 (Treball Social)§
Grup A2 (Educador Social)§
Grup A2§
Grup A2§
Grup A2§
Grup A2§
Grup C1§

CO§
CO§
CO§
CO§
CO§
CO§
CO§
CO§
CO§
CO§
CO§
CO§
CO§
CO§
CO§
CO§
CO§

22§
22§
20§
18§
18§
18§
18§
18§
18§
18§
18§
18§
18§
18§
20§
18§
14§

12.937,27§
22.527,22§
6.474,25§
9.259,46§
9.593,60§
8.875,60§
5.694,44§
10.679,36§
11.006,34§
6.895,26§
3.447,63§
8.730,95§
6.852,29§
8.585,96§
9.626,46§
8.343,62§
6.848,66§

1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
2§

C1§
C1§

O§
O§

Grup C1§
Grup C1§

C§
CO§

18§
18§

10.045,09§
10.045,09§

1§
1§

VI#

C1§
C1§
C1§
C1§
C2§

O/HE§
HE§
HE§
HE§
O§

Grup C1§
Grup C1§
Grup C1§
Grup C1§
Grup C2§

CO§
CO§
CO§
CO§
CO§

16§
20§
14§
14§
10§

8.417,67§
25.940,08§
8.738,25§
7.905,34§
6.655,24§

5§
1§
1§
5§
1§

2 VI#

C2§

O§

Grup C2§

CO§

12§

8.624,56§

1§

C2§
C2§
C2§
C2§
C2§

O/HE§
O§
O§
HE§
HE§

Grup C2§
Grup C2§
Grup C2§
Grup C2§
Grup C2§

CO§
CO§
CO§
CO§
CO§

12§
12§
14§
14§
12§

7.018,36§
7.862,92§
10.142,62§
10.780,31§
7.076,94§

4§
1§
1§
1§
3§

C2§
A.P.§
A.P.§
A.P.§
A.P.§
A.P.§

HE-1R§
HE§
HE§
HE§
O§
O§

Grup C2§
Grup AP§
Grup AP§
Grup AP§
Grup AP§
Grup AP§

CO§
CO§
CO§
CO§
CO§
CO§

12§
10§
10§
10§
10§
10§

*6.481,66§
6.484,97§
6.723,15§
6.723,15§
6.594,15§
3.463,97§

3§
6§
2§
3§
1§
1§

§

§

§

§

§

§

C1§
C1§
A.P.§
A.P.§

O§
R§
R§

CO§
CO§
CO§
C§

14§
14§
10§
10§

7.285,54§
5.828,43§
3.557,44§

1§
1§
1§

§

§

§

§

§

§

§

DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL LABORAL TEMPORAL#

§

Tècnic aux. Comunicació§
Tècnic aux. Comunicació§
Conserge - Esports cap de setmana§
Monitors§
*1r any 50%, 2n any 75%, 3r any 100%§

§
§
§
§
§

* Funcions: Apartat del manual de funcions on es descriuen les funcions i els mèrits
rellevants per a la provisió del lloc.
** Jornada:
O: Ordinària.
T: Torn.
E: Exclusivitat.
R: Reduïda.
HE: Horari especial.

§

grup C1§
grup C1§
Grup AP§
Grup AP§
§

FP: Forma de provisió.
CD: Complement de destí.
CE: Complement específic.
DOT: Nombre.
SIT:
V: vacant.
VI: vacant ocupada interinament.
A: plaça a amortitzar.

#
#
v#
#
#
#
V I#
#
#
VI#
VI#
#
VI#
VI#
#
#
#

#

#
#
1 VI#
VI#
#
1VI#
#
#
#
#
1 VI1V#
2 VI#
#
1 VI#
#
#
#

§

#
#
#
#
#

P: pràctiques.
Matadepera, 23 de desembre de 2009.
L'Alcaldessa, Mireia Solsona i Garriga.
022009038968
A
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Mediona
EDICTE
L'ajuntament ple, en sessió celebrada 19
de desembre de 2009 va prendre l'acord d'aprovar inicialment la modificació del pressupost de 2008 amb el benentès que de no presentar-se al·legacions o reclamacions, l'acord
serà elevat a definitiu sense necessitat de
nova aprovació.
L'expedient romandrà a informació pública a la secretaria d'aquest ajuntament, durant
el termini de quinze dies, a comptar des del
següent de la publicació d'aquest edicte en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Mediona, 22 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Servand Casas i Mateo.
022009038700
A

Mediona
ANUNCI
l'Ajuntament de Mediona, mitjançant
Decret de l'alcaldia de data 22 de desembre
de 2009, ha aprovat, de conformitat amb l'article 285 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, l'article 91 de
la Llei 7/85, de 2 d'abril, i l'article 60 del
Reglament de personal al Servei de les Entitats Locals, aprovat pel Decret de la Generalitat de Catalunya 214/90, de 30 de juliol,
l'oferta pública d'ocupació any 2.009 corresponent a personal laboral fix:
Nivell de titulació: Graduat escolar, ESO,
Formació professional de primer grau o equivalent. Denominador lloc de treball: auxiliar
administrativa. Escala: administració general.
Nombre de vacants: una. Jornada laboral:
jornada completa. Sistema selectiu: concursoposició lliure.
Mediona, 22 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Servand Casas Mateo.
022009038735
A

Molins de Rei
EDICTE
Es fa públic en compliment d'allò que preveu l'article 44.2 del ROF, la resolució núm.
3535 de 2009, que és del tenor literal
següent:
Resolució d'alcaldia número 3535
A la Vila de Molins de Rei, el 15 de
desembre de 2009.
Ivan Arcas i Blanch, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Molins de Rei, en ús de les
facultats que em concedeixen els arts. 21 i
23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) i 53, 55
i 56 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLCat.),
aprovat pel D Leg. 2/2003, de 28 d'abril,

dicto aquesta resolució, que es fonamenta en
els fets i en les consideracions que tot seguit
s'exposen:
Vist que he d'absentar-me del municipi
durant els dies del 30 de desembre de 2009
al 3 de gener de 2010.
Atès el que disposen els arts. 23.3 de la
LBRL, 55 i 56 del TRLMRLCat. i 47.1 i.2 i,
per remissió d'aquest, 44.1 i.2 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals (ROF), aprovat pel RD
2568/1986, de 28 de novembre, que preveuen que, en els casos d'absència, malaltia
o impediment per a l'exercici de les seves
funcions, l'Alcalde és substituït pels Tinents
d'Alcalde per l'ordre del seu nomenament,
sent necessària a aquests efectes delegació
expressa que reuneixi els requisits de l'art.
44.1 i.2 del ROF.
Per tot el que s'ha exposat, i en virtut de
les facultats que em són conferides pels preceptes abans esments,
Resolc:
Primer. - Delegar expressament totes les
funcions pròpies de l'Alcaldia de Molins de
Rei en el Primer Tinent d'Alcalde, Senyor
Víctor Puntas i Alvarado durant els dies del
30 de desembre de 2009 al 3 de gener de
2010, ambdós inclosos.
Segon. - Aquesta delegació, que tindrà
efectes des del 30 de desembre de 2010 al 3
de gener de 2010, es regirà pel que disposen
els arts. 44, 47, 48 i 114 a 118 del ROF i 12
a 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú,
d'acord amb els quals l'òrgan delegant podrà
avocar la competència delegada i conservarà, respecte d'aquesta, les facultats que se
li atribueixen.
Tercer. - Notificar aquesta resolució als
interessats, als efectes de l'acceptació de la
delegació conferida, que s'entendrà tàcitament acceptada si en el termini de 3 dies
hàbils comptats a partir de l'endemà del de la
notificació el destinatari de la delegació no
manifesta expressament davant de l'Alcalde
que no accepta la delegació.
Quart. - Disposar la publicació d'aquesta
resolució de delegació al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, d'acord amb allò que preveu
l'art. 44.2 del ROF.
Cinquè. - Donar compte d'aquesta resolució a la propera sessió del Ple de la Corporació que se celebri.
Sisè. - Traslladar aquest acord a les Direccions de Serveis de les Àrees d'Economia i
Serveis Generals, de Sostenibilitat i Territori,
de Serveis a les Persones, de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local; a Intervenció i a Tresoreria.
Molins de Rei, 15 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Ivan Arcas i Blanch.
022009038131
A

Molins de Rei
ANUNCI
L'Alcaldia, mitjançant resolució núm.
3248 del dia 13 de novembre de 2009,
Ha resolt:
Primer. - Nomenar els membres que restaven pendents dels tribunals dels diferents
processos selectius convocats de conformitat
amb els requisits exigits a les bases reguladores aprovades per la resolució d'Alcaldia
núm. 1399 de 4 de maig de dos mil nou, i
que són els que es detallen a continuació:
Procés una plaça de TAG (Personal i
Organització) annex VVocal:
Titular: Sr. Francisco Hernández Arteaga,
proposat per la Diputació de Barcelona.
Suplent: Sra. Concepción Antón Francos,
proposat per la Diputació de Barcelona.
Procés una plaça de Tècnic Gestió
Documental i Arxiu annex VIVocal:
Titular: Sr. Jaume Zamora Escala, proposat
per la Diputació de Barcelona.
Suplent: Sr. Pere Pastallé Sucarrats, proposat per la Diputació de Barcelona.
Procés una plaça de Tècnic mitjà de gestió
(Personal i Organització) -annex VIIVocal:
Titular: Sr. Francisco Hernández Arteaga,
proposat per la Diputació de Barcelona.
Suplent: Sra. Concepción Antón Francos,
proposat per la Diputació de Barcelona.
Procés una plaça de TAG (Serveis jurídics)
annex VIIIVocal:
Titular: Sr. Juan Carlos Velasco Parra, proposat per la Diputació de Barcelona.
Suplent: Sra. Carmen de Balanzó Laín,
proposada per la Diputació de Barcelona.
Segon. - Disposar la publicació d'aquesta
resolució al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Molins de Rei, 9 de desembre de 2009.
L'Alcalde-President, Ivan Arcas i Blanch.
022009038135
A

Monistrol de Montserrat
EDICTE
Donat que no s'ha pogut notificar a les
persones interessades la resolució d'alcaldia
número 559/09 dictada en data 22 d'octubre
de 2009, de conformitat amb allò establert a
l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció introduïda per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, es notifica
mitjançant edicte a publicar al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i al tauler
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d'anuncis d'aquest Ajuntament la part dispositiva de l'esmentada resolució, que diu el
següent:
Primer. - Incoar expedient administratiu
per donar de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants la inscripció indeguda de Adil
El Alaguy.
Segon. - Comunicar a Adil El Alaguy, que
durant el termini de deu dies hàbils, a partir
de l'endemà de la recepció de la notificació
d'aquesta resolució podran examinar l'expedient esmentat a les oficines municipals i presentar per escrit les al·legacions, els documents, i les justificacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets i interessos
legítims.
Tercer. - Disposar que si el/s interessat/s
no manifesten expressament la conformitat
amb aquesta baixa, l'Ajuntament sol·licitarà
al Consejo de Empadronamiento l'informe a
què fa referència l'article 72 del Reial Decret
1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, i si aquest és favorable es procedirà a ordenar la baixa del
Padró municipal d'habitants de Monistrol de
Montserrat.
Quart. - Notificar aquesta resolució a Adil
El Alaguy.
La qual cosa us comunico, tot indicant-vos
que aquest és un acte de tràmit, no definitiu
en via administrativa i, per tant no és susceptible de recurs i, això sense perjudici que
pugueu exercitar el que estimeu procedent,
de conformitat amb el que disposa l'article
58.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Monistrol de Montserrat, 18 de desembre

Pontons
EDICTE
En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, per la qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de Règim
Local, l'article 178 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, es fa públic que l'Ajuntament en sessió plenària de data 6 de novembre de 2008 va aprovar provisionalment la
modificació de les Ordenances Fiscals per
l'any 2010.
Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin
presentat reclamacions o al·legacions, els
acords provisionals, que s'especifiquen seguidament han esdevingut definitius.

de 2009.
L'Alcalde, Joan Miguel Rodríguez.
022009038271
A

Olèrdola
ANUNCI
Atorgament d'una subvenció extraordinària al C.F. La Plana Rodona
Es fa públic per a coneixement general,
mitjançant publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, d'acord amb el que estableix la
Llei 38/2003 general de subvencions, de 17
de novembre, el decret d'alcaldia número
373/2009, de data 2 de desembre de 2009,
pel qual s'ha dotat la partida 452-489.10 per
import 2.403,25 EUR per fer front a la subvenció extraordinària sol·licitada per l'entitat
C.F. La Plana Rodona.
Olèrdola, 17 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Josep Tort i Miralles.
022009038324
A

Parets del Vallès
EDICTE
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2009, aprovà
inicialment el Pressupost General de l'Entitat
per a l'exercici de 2010.
De conformitat amb allò que disposa l'article 169 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 i

Primer. - Aprovar provisionalment per a
l'exercici de 2.010 i següents la modificació
de les Ordenances Fiscals que a continuació
es relacionen:
* Ordenança Fiscal Núm. 1. Reguladora
de l'Impost sobre Béns Immobles.
* Ordenança Fiscal Núm. 2. Reguladora
de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
* Ordenança Fiscal Núm. 3. Reguladora
de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
* Ordenança Fiscal Núm. 4. Reguladora
de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.
* Ordenança Fiscal Núm. 6. Reguladora
de la Taxa per l'ocupació de sòl, subsòl i
volada.
* Ordenança Fiscal Núm. 7. Reguladora
de la Taxa per aprofitament especial del
domini públic local a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministrament
d'interès general.
* Ordenança Fiscal Núm. 8. Reguladora

article 20.1, del Reial Decret 500/1990, de
20 d'abril, l'expedient romandrà exposat al
públic pel termini de quinze dies hàbils,
comptats des del següent a la publicació d'aquest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes de presentació de reclamacions, entenent-se definitivament aprovat en
el supòsit de no presentar-se'n cap.
Parets del Vallès, 23 de desembre de
2009.
L'Alcalde-President, Joan Seguer i Tomàs.
022009038894
A

Pontons
EDICTE
El Ple de la Corporació en sessió ordinària
celebrada el dia 22 de desembre de 2009 va
aprovar inicialment la modificació de crèdits
3/2009 del vigent pressupost municipal.
L'expedient instruït a l'efecte resta exposat
al públic per un període de quinze dies
hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la
publicació del present edicte, a l'efecte del
seu examen i presentació de possibles reclamacions.
Un cop transcorregut el termini, cas de no
presentar-se cap reclamació contra el mateix,
es considerarà aprovat definitivament, tot
això de conformitat al que preveuen els articles 169.1 i 177.2 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març.
Pontons, 23 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Lluís F. Caldentey i Querol.
022009038779
A

de la Taxa per les entrades de vehicles i
càrrega i descàrrega.
* Ordenança Fiscal Núm. 9. Reguladora
de la Taxa per expedició de documents
administratius.
* Ordenança Fiscal Núm. 10. Reguladora
de la Taxa per llicència d'autotaxi.
* Ordenança Fiscal Núm. 12. Reguladora
de la Taxa per prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal
en les activitats i instal·lacions.
* Ordenança Fiscal Núm. 13. Reguladora
de la Taxa pel servei de clavegueram.
* Ordenança Fiscal Núm. 14. Reguladora
de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans.
* Ordenança Fiscal Núm. 15. Reguladora
de la Taxa pel servei de subministrament
d'aigua.
* Ordenança Fiscal Núm. 17. Reguladora
del Preu Públic per la prestació de serveis en
la piscina municipal.
* Ordenança Fiscal Núm. 18. Reguladora

Núm. 308 / Pàg. 54

BUTLLETÍ OFICIAL

PROVÍNCIA

DE LA

DE

BARCELONA

25 / 12 / 2009

Administració Local

de la Taxa per la prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local.
Les modificacions corresponents a les tarifes, índex, coeficients, beneficis fiscals potestatius, així com els preceptes que difereixin
del text model aprovat per la Diputació de
Barcelona en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de data 29 de Setembre de 2.009, són els
següents:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. - REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 7 - Determinació de la quota, els
tipus impositius i el recàrrec
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
Potència i classes de vehicles§

2. El tipus de gravamen serà el 0,95 per
cent quan es tracti de béns urbans i el 0,84
per cent quan es tracti de béns rústics.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. - REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 9è. Coeficients de situació
3. Sobre les quotes incrementades per
aplicació del coeficient assenyalat a l'article
8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza l'activitat
econòmica, s'estableix la taula de coeficients
següent:
Categoria fiscal de les vies públiques
§

1a§

EUR#

- De menys de 8 cavalls fiscals§
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals§
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals§
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals§
- De 20 cavalls fiscals en endavant§

15,02#
40,55#
85,61#
106,63#
133,28#

- De menys de 21 places§
- De 21 a 50 places§
- De més de 50 places§

99,12#
141,18#
176,48#

- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil§
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil§
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil§
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil§

50,31#
99,13#
141,18#
176,48#

C) Camions§

La potència fiscal expressada en cavalls
fiscals és l'establerta d'acord amb el que disposa l'annex V del Reglament general de
vehicles RD 2822/1998, de 23 de desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per
a la determinació de les diverses classes de
vehicles s'estarà al que es disposa en el
Reglament general de vehicles.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. - REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESSA URBANA

Article 8è. Tipus de gravamen i quota
1. D'acord al que preveu l'article 107.4
1. Sortidors de gasolina§
2. Pals, columnes, fanals i altres elements§
3. Caixes d'amarradura, distribució i registre§
4. Per mòduls§
5. Bàscules, aparells i màquines de venda§
6. Ocupació de vol amb cables per ml§

2. Quan per a l'autorització de la utilització privativa s'utilitzi el procediment de licitació pública, no s'aplicaran les tarifes detallades al punt 1. L'import de la taxa vindrà
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. TAXA PER

3a§ 4a§
---§

5a§ .....#
---§ .....#

Potència i classes de vehicles§

EUR#
#

- De menys de 16 cavalls fiscals§
- De 16 a 25 cavalls fiscals§
- De més de 25 cavalls fiscals§

21,27#
33,05#
99,13#

#

- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil§
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil§
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil§

21,02#
33,05#
99,17#

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica#

#

F) Altres vehicles§

#

- Ciclomotors§
- Motocicletes fins a 125 cc§
- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc§
- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc§
- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc§
- Motocicletes de més de 1.000 cc§

del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per determinar l'import de l'increment real s'aplicarà
sobre el valor del terreny en el moment de
l'acreditament el percentatge que resulti del
quadre següent:
a) Per als increments de valor generats en
un període de temps comprès entre un i cinc
anys 3,03.
b) Per als increments de valor generats en
un període de temps de fins a deu anys 2,81.
c) Per als increments de valor generats en
un període de temps de fins a quinze anys
13'26 EUR#
19'38 EUR#
13'26 EUR#
10'20 EUR#
13'26 EUR#
0'71 EUR#

Article 6è. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en
l'article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'incrementaran per l'aplicació del coeficient del
1,19 Aquest coeficient s'aplicarà fins i tot en
el supòsit en què l'esmentat quadre sigui
modificat per Llei de pressupostos generals
de l'Estat.
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes
vigents en aquest municipi serà el següent:

D) Tractors§
#

A) Turismes§

B) Autobusos§

2a§

Coeficient aplicable§ 1,627§ 1,492§ ---§

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3. - REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

2,92.
d) Per als increments de valor generats en
un període de temps de fins a vint anys 2,97.
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la
base imposable el tipus de 28,56 per cent.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6. TAXA PER
L'OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOLADA
Article 6. Quota tributaria
1. La quantia de la taxa serà el resultat d'aplicar les tarifes contingudes als apartats
següents:

7. Ocupació subsòl per ml§
8. Ocupació subsòl amb canonades, gasos i altres§
9. Ocupació sòl o subsòl amb rails o altres§
10. Ocupació via pública per causa d'obres. Gral§
Tarifa mínima§

APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL

Article 5è. Servei de telefonia mòbil - Base
imponible i quota tributària
1. Per determinar la quantia de la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic municipal per part dels

5,26#
5,26#
9,00#
18,03#
36,05#
72,09#

0'51 EUR#
1'02 EUR/ml dia#
0'51 EUR/ml dia#
0'357 EUR/m2 dia#
2'04 EUR dia#

serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en
aquest Municipi s'aplicaran les fórmules
següents de càlcul.
a) Base imponible
La base imponible, deduïda de l'estimació
de l'aprofitament especial del domini públic
pel servei de telefonia mòbil es calcula:
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BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm).
Essent:
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, per
unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït
a la participació de la telefonia mòbil. El seu
import per a l'exercici 2010 és de 58,9
EUR/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en
el Municipi, a l'any 2008, que és de 210.
NH= 95% del número d'habitants empadronats en el Municipi. En 2008: 530.
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per
telèfon mòbil. El seu import per a 2010 és de
279,1 EUR/any.
b) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l'1,4 per 100 a la base imponible.
QB= 1,4% s/ BI.
Quota tributària/operador= CE *QB.
Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador,
segons la seva quota de participació en el
mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a
2010 és de 2.244,09 EUR.
c) Imputació per a operador
Per a 2010 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els
següents:
§

CE#
Movistar§
Vodafone§
Orange§
Yoigo§
Euskatel§

48,87 %#
33,10 %#
16,58 %#
0,71 %#
0,76 %#

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són al quarta part de l'import
que resulta d'aplicar el coeficient CE a la
quota bàsica establerta a l'apartat b) d'aquest
article.
A efectes de determinar el coeficient CE,
els subjectes passius podran provar davant
l'Ajuntament que el coeficient real de participació en l'exercici anterior al de meritació de
la taxa ha estat diferent. En aquest cas, les
autoliquidacions trimestrals s'ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l'obligat tributari.
Article 6è. Altres serveis diferents de la
telefonia mòbil. Base imposable i quota
tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de
la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de
les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l'aprofitament especial
del domini públic local, la base imposable
està constituïda per la xifra d'ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin
anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l'article 3 d'aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l'aprofitament especial a què es refereix l'apartat anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes
alienes, la base imposable de la taxa està
constituïda per la xifra d'ingressos bruts

obtinguts anualment en el terme municipal
minorada en les quantitats que hagi d'abonar
al propietari de la xarxa, per l'ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen
la consideració d'ingressos bruts procedents
de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per
la mateixa com a contraprestació pels serveis
prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l'activitat ordinària; només
s'exclouran els ingressos originats per fets o
activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració
d'ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:
Subministraments o serveis d'interès general, propis de l'activitat de l'empresa que
corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
Serveis prestats als consumidors necessaris
per a la recepció del subministrament o servei d'interès general propi de l'objecte de
l'empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa,
posada en marxa, conservació, modificació,
connexió, desconnexió i substitució dels
comptadors o instal·lacions propietat de
l'empresa.
Lloguers, canons, o drets d'interconnexió
percebuts d'altres empreses subministradores
de serveis que utilitzin la xarxa de l'entitat
que té la condició de subjecte passiu.
Lloguers que han de pagar els consumidors per l'ús dels comptadors, o altres mitjans
emprats en la prestació del subministrament
o servei.
Altres ingressos que es facturin pels serveis
resultants de l'activitat pròpia de les empreses subministradores.
4. No s'inclouran entre els ingressos bruts,
a aquests efectes, els impostos indirectes que
graven els serveis prestats ni les partides o
quantitats cobrades per compte de tercers
que no constitueixin un ingrés propi de l'entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així
mateix, no s'inclouran entre els ingressos
bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la
secció 1.a o 2.a del Registre administratiu
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d'energia susceptible de tributació per aquest
règim especial.
5. No tenen la consideració d'ingressos
bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
Les subvencions públiques d'explotació o
de capital que les empreses puguin rebre.
Les indemnitzacions exigides per danys i
perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades
que calgui incloure en els ingressos bruts
definits en l'apartat 3.
Els ingressos financers, com ara interessos,
dividends i qualssevol altres de naturalesa
anàloga.
Els treballs realitzats per l'empresa per al

seu l'immobilitzat.
Les quantitats procedents d'alienacions de
béns i drets que formen part del seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en l'article 3 d'aquesta Ordenança, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l'Ajuntament,
per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, de les quals les
esmentades empreses hagin de ser subjectes
passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l'1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest article.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8. REGULADORA
ENTRADA DE VEHICLES I CARREGA I DESCARREGA

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d'acord amb el següent quadre de tarifes:
Expedició placa de gual 10,20 EUR.
Tarifa primera
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres
particulars o aparcaments individuals de propietat dins d'un aparcament general i els que
estan situats en zones o carrers particulars
que formin part de comunitats de propietaris,
que prohibeixen l'aparcament de vehicles
que no siguin propietat d'algun membre de la
comunitat.
Epígraf 1. Amb modificació de rasant
En carrers de 1a. categoria.
En carrers d'altres categories. Quantitat
anual: 9'38 EUR.
Epígraf 2. Sense modificació de rasant
En carrers de 1a. categoria.
En carrers d'altres categories. Quantitat
anual: 9'38 EUR.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9. REGULADORA DE LA
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per
una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que
s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes
següents:
§

EUR#
Certificats d'empadronament§
Certificats de convivència§
Certificats d'acords municipals§
Altres certificats no especificats§
Llicència de 1era ocupació o utilització§
Certificats de qualificació urbanística§
Certificat concessió llicència de parcel·lació§
Certificat innecessarietat llicència de parcel·lació§
Compulses de documents§
Tramesa de fax§
Fotocòpies DIN 4§
Fotocòpies DIN 3§

3'06#
3'06#
10'20#
10'20#
61'20#
51'00#
30'60#
30'60#
0'51#
2'04#
0'15#
0'26#

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de què es tracti, des que
s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa
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la certificació i la notificació a l'interessat de
l'acord recaigut.
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en
un 50 per cent quan els interessats sol·licitin
amb caràcter d'urgència la tramitació dels

expedients que motivin l'acreditament.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. - TAXA PER
LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I VEHICLES DE LLOGUER
Article 6. Quota tributària

§

EUR#
Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d'autotaxi, per una sola vegada i vehicle§

12. -

EUR#

#

18'39#

Epígraf 3. Substitució de vehicles§

18'39#

Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències§
FISCAL NÚM.

§
Expedició d'autorització o permís per a la transmissió de llicència d'autotaxi, per cada autorització i vehicle§

Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències§

ORDENANÇA

La quota tributària es determinarà per una
quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o activitat, d'acord amb la tarifa
següent:

#

#

Expedició d'autorització o permís per a substitució de vehicle afecte a la
llicència d'autotaxi, per cada autorització i vehicle§

6'13#

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL#

Article 6. Quota tributària#
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:#
§

EUR#
1. La quota tributària fixa es determinarà, tant si es tracta d'obertura d'establiment
com d'ampliació del mateix d'acord amb les tarifes següents:#
a) Activitats sotmeses a l'autorització ambiental§
1.224,00 EUR#
b) Activitats sotmeses a la llicència municipal ambiental§
816,00 EUR#
c) Activitats sotmeses a la comunicació prèvia (Annex III)§
510,00 EUR#
d) Activitats sotmeses a la comunicació prèvia (innòcues)§
122,40 EUR#
2. La quota tributària variable se sumarà a la quantitat fixa, i es determinarà, tant si
es tracta d'obertura d'establiment com d'ampliació del mateix d'acord amb les
tarifes següents:#
a) Activitats sotmeses a l'autorització ambiental.§
#
per cada m2 de superfície de l'activitat§
1,22 EUR/m2.#
b) Activitats sotmeses a la llicència municipal ambiental.§
#
per cada m2 de superfície de l'activitat§
0,82 EUR/m2.#
c) Activitats sotmeses a comunicació prèvia (Annex III).§
#
per cada m2 de superfície de l'activitat§
0,51 EUR/m2.#
d) Activitats sotmeses a la comunicació prèvia (innòcues).§
#
per cada m2 de superfície de l'activitat§
0,51 EUR/m2.#
3. Per a les instal·lacions i activitats temporals, per cada dos mesos de funcionament s'aplicarà la quota fixa de 102,00 EUR, a la que se li sumarà la quota variable assenyalada a l'apartat segon d'aquest article.#
4. En cas de canvis de titularitat, cessions, i traspassos, la quota que s'aplicarà serà
de 127,50 EUR, sempre i quan es mantingui la instal·lació de l'establiment en les
mateixes condicions que van servir de base per a l'atorgament de la llicència
municipal inicial.#
5. En cas de tramitació de l'expedient per a la instal·lació de dipòsits de combustibles destinats a l'ús domèstic en habitatges unifamiliars individuals, la quota tributària fixa que s'aplicarà serà de 127,50 EUR#
6. En cas que la tramitació d'una obertura d'establiment es derivi directament
d'una inspecció municipal o d'una ordre de legalització, la quota de la taxa serà
la resultant d'augmentar un 25% la quota corresponent a la suma dels apartats
primer i segon d'aquest article.#

ORDENANÇA FISCAL NÚM 13. - REGULADORA DE
LA TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la
concessió de la llicència o autorització de
presa a la xarxa de clavegueres s'exigirà una
sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de
90,17 EUR.
2. Per cada vivenda o establiment comercial o industrial 6,36 EUR.
ORDENANÇA FISCAL NÚM 14. - REGULADORA DE
LA TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ
D'ESCOMBRARIES

§

EUR#
7. En cas que per causes imputables al peticionari la primera visita de comprovació
sigui desfavorable, amb la sol·licitud de la segona visita de comprovació i
següents, caldrà efectuar el pagament de 0,26 EUR/m2 de superfície destinada al
desenvolupament de l'activitat, amb una quota mínima de 61,20 EUR, i una
quota màxima de 255,00 EUR#
8. Per a l'obtenció del certificat de compatibilitat amb el planejament urbanístic, la
quota tributària fixa que s'aplicarà serà de 102,00 EUR#
9. Per a la resolució de les consultes prèvies potestatives, en el cas de les llicències
ambientals, la quota fixa que s'aplicarà serà de 204,00 EUR#
10. Per a les revisions, periòdiques o anticipades, a que s'han de sotmetre les activitats i instal·lacions d'acord amb l'establert a la normativa vigent reguladora de
la intervenció integral de l'administració ambiental, les quotes que s'aplicaran
seran les següents:#
a) Activitats sotmeses a l'autorització ambiental§
quota fixa = 612,00 EUR#
per cada m2 de superfície de l'activitat§
0,61 EUR/m2.#
b) Activitats sotmeses a la llicència ambiental municipal§ quota fixa = 408,00 EUR#
per cada m2 de superfície de l'activitat§
0,41 EUR/m2.#
11. Per als controls periòdics, a que s'han de sotmetre les activitats i instal·lacions
d'acord amb l'establert a la normativa vigent reguladora de la intervenció integral de l'administració ambiental, les quotes que s'aplicaran seran les següents:#
a) Activitats sotmeses a l'autorització ambiental§
quota fixa = 306,00 EUR#
per cada m2 de superfície de l'activitat§
0,31 EUR/m2.#
b) Activitats sotmeses a la llicència ambiental municipal§ quota fixa = 204,00 EUR#
per cada m2 de superfície de l'activitat§
0,21 EUR/m2.#
c) Activitats sotmeses a comunicació prèvia (Annex III)§
quota fixa = 102,00 EUR#
per cada m2 de superfície de l'activitat§
0,10 EUR/m2.#
12. En cas de tramitació dels expedients per a l'obertura i funcionament de les
següents activitats i instal·lacions, la quota tributària fixa que s'aplicarà serà l'assenyalada a continuació per cada cas particular.#
Antenes de telefonia mòbil§
1.530,00 EUR#
Casetes per a la venda de productes pirotècnics§
204,00 EUR#

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una
quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el
destí dels immobles i de la categoria del lloc,
la plaça, el carrer o la via pública on estiguin
situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa
següent:
§

EUR#

Epígraf segon: Bars, cafeteries, restaurants i
establiments comercials anàlegs#
- Bars, cafeteries, restaurants i establiments
comercial anàlegs§

173,53#

#

424,91#

Epígraf tercer: Residències§
- Recollida directa§
- Recollida indirecta§

#

1.621,80#
424,91#

Epígraf quart: Habitatges disseminats§
- Habitatges disseminats§

Epígraf primer: Habitatges§
- Per cada habitatge§

EUR#
§

#

81,09#
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ORDENANÇA

FISCAL NÚM. 15.
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

-

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà

TAXA PEL

Ús§

Usuari§

Descripció§

Des de 0 Fins§

Domestic§
Domestic§
Domestic§
Domestic§
Domestic§
Domestic§
Domestic§
Domestic§
Domestic§
Domestic§
Domestic§
Domestic§
Domestic§
Domestic§
Domestic§
Industrial§
Comptador§
Comptador§
Comptador§

Domestic 3§
Domestic 3§
Domestic 3§
Domestic 4§
Domestic 4§
Domestic 4§
Domestic 5§
Domestic 5§
Domestic 5§
Domestic 6§
Domestic 6§
Domestic 6§
Domestic 7§
Domestic 7§
Domestic 7§
Industrial§
Industrial§
Industrial§
Industrial§

Fins a 30 m3 D3§
De 30 a 45 m3 D3§
Mes de 45 m3 D3§
Fins a 30m3 D4§
De 30 a 45 m3 D4§
Mes de 45 m3 D4§
Fins a 30 m3 D5§
De 30 a 45 m3 D5§
Mes de 45 m3 D5§
Fins a 30 m3 D6§
De 30 a 45 m3 D6§
Mes de 45 m3 D6§
Fins a 30 m3 D7§
De 30 a 45 m3 D7§
Mes de 45 m3 D7§
De 0 a 999999999 i§
Fins a 60 m3 Co§
De 60 a 150 m3 Co§
Mes de 150 m3 Co§

0 a 30§
31 a 45§
46 a 9.999.999.999.999§
0 a 30§
31 a 45§
46 a 9.999.999.999.999§
0 a 30§
31 a 45§
46 a 9.999.999.999.999§
0 a 30§
31 a 45§
46 a 9.999.999.999.999§
0 a 30§
31 a 45§
46 a 9.999.999.999.999§
0 a 9.999.999.999.999§
0 a 60§
61 a 150§
151 a 9.999.999.999.999§

2. La quantia per drets de connexió i
comptador d'aigua, per vivenda o local serà
de 235,19 EUR.
3. La quota de conservació serà de 3,92
EUR per trimestre.
Abonaments Temporada§
§
Abonaments Mensuals§

ORDENANÇA

FISCAL NÚM. 17. - P.P PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL

Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en

Adults§
Menors de 3 anys fins a 14 anys§
Adults§

40'80 EUR#
29'58 EUR#
30'60 EUR#

§
Entrades diàries§
§

3. L'obligació de pagament del preu
públic regulat en aquesta Ordenança neix
des que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l'apartat anterior.
4. El pagament del preu públic pels serveis
singulars relacionats en els epígrafs s'efectuarà en el moment d'entrar en el recinte.
Disposició Addicional. Modificació dels
preceptes de l'ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la
promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança que,
per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà
que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la

modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18. - REGULADORA DE

El Prat de Llobregat

que es relacionen a continuació, que han
estat sancionades per Decret de la Regidoria
delegada de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i
Transports d'aquesta Corporació Municipal
com a responsables d'una infracció tipificada
en la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a
Motor i Seguretat Vial, el Reglament General
de Circulació, i l'Ordenança Municipal de
Circulació vigent.

EDICTE
En haver resultat infructuosos els intents de
notificació personal, de conformitat amb el
que determina l'art. 59.5 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
administratiu comú, es notifica a les persones

LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà
aplicant les tarifes següents:
Conservació del cementiri, per any: 6,42
EUR.
Per inscripció i expedició de títols de propietat: 6,42 EUR.
Per adquisició de nínxols:
a) Primer, segon i tercer nivell: 609,76
EUR.
b) Quart nivell (baixos): 513,41 EUR.
Segon. - Indicar que el text de les Ordenances que s'han modificat, és coincident en
tot allò que constitueix prescripció legal obli-

aplicant les tarifes següents:
Import§
0,193800§
0,357000§
0,785400§
0,193800§
0,357000§
0,785400§
0,193800§
0,357000§
0,785400§
0,193800§
0,357000§
0,785400§
0,193800§
0,357000§
0,785400§
0,234600§
0,193800§
0,275400§
0,469200§

HihaMínim§
Si§
No§
No§
Si§
No§
No§
Si§
No§
No§
Si§
No§
No§
Si§
No§
No§
No§
Si§
No§
No§

ImportMínim#
5,875200#
0,000000#
0,000000#
5,875200#
0,000000#
0,000000#
5,875200#
0,000000#
0,000000#
5,875200#
0,000000#
0,000000#
5,875200#
0,000000#
0,000000#
0,000000#
11,62800#
0,000000#
0,000000#

aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l'apartat següent, per cada un
dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d'aquest preu públic serà la
següent:
Menors de 3 anys fins a 14 anys§
Adults§
Menors de 3 anys fins a 14 anys§

20'40 EUR#
3'98 EUR#
2'96 EUR#

gatòria i general aplicació amb el model
aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
29 de setembre de 2.009.
Contra l'aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent
al de la publicació d'aquest anunci en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Pontons, 23 de desembre de 2009.
L'Alcalde President, Lluís F. Caldentey i
Querol.
022009038781
A

Les resolucions que es notifiquen en el
present edicte, poden ser impugnades pels
interessats mitjançant Recurs de Reposició
que s'ha de presentar davant el mateix òrgan
que l'ha dictada, en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà de la publicació
del present anunci, amb els requisits de l'article 14.2 de la Llei 39/88, d'Hisendes Locals i
de l'art. 108 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de
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bases de règim local.
La resolució expressa d'aquest recurs
haurà de notificar-se als interessats en el termini d'un mes des de la seva interposició.
Cas que no rebi notificació de la resolució
del recurs de reposició en aquest termini,
s'haurà produït la desestimació per silenci i
podrà interposar en el termini de 6 mesos a
comptar des del dia següent al de presentació
del recurs de reposició, recurs contenciósadministratiu davant els Jutjats contenciososadministratius de la província de Barcelona,
o davant aquells que corresponguin per raó
del seu domicili, a la seva elecció. En tot cas,
poden utilitzar qualsevol altre recurs que
considerin escaient.
Termini de pagament: Cas que l'interessat

no formuli recurs de reposició la resolució
esdevindrà definitiva en via administrativa i
per tant ferm, en el termini d'1 mes des de
l'endemà de la present publicació. Aleshores,
la sanció s'haurà de fer efectiva dins del termini dels 15 dies hàbils següents, de conformitat amb el que determina l'art. 84.1 del
Reial Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març,
pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei
sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor
i Seguretat Vial.
Transcorregut aquest termini sense haver
efectuat el pagament de la multa s'iniciarà el
període executiu i l'exacció del deute s'efectuarà pel procediment de constrenyiment.
Lloc i formes de pagament: Cal que
sol·liciteu el document de pagament per un

dels següents mitjans:
- Telefònicament a la Unitat de Multes de
l'ORGT ubicada a la Travessera de les Corts,
131-159 de Barcelona, 08028, telèfon 93
402 27 50.
- Per correu electrònic a l'adreça següent:
orgt.multes@diba.es
- Per internet a través de la pàgina
http://orgt.diba.es
Amb l'abonaré que es remetrà al seu
domicili podrà pagar la multa per mitjà de les
entitats bancàries col·laboradores de l'Organisme.
Relació de persones o empreses que han
estat sancionades

Expedient§

Data Exp.§

Matrícula§

Import sanció (EUR)§

Data decret§

Nom Infractor§

Població#

09-153/G§
080027992§
090006255§
090006544§
090005225§
090002729§
090004524§
090005451§
090005050§
090001105§
090001484§
090006891§
090005807§
090008226§
090004245§
090009710§
090009761§
090010899§
080032549§
090005385§
080032096§
090004831§
090010018§
090007265§
080030553§
090009836§
090010566§
090007715§
090012941§
090011957§
090012742§
090004442§
090012405§
090014472§
090007956§
090007912§
090002185§
090006682§
090003990§
090001446§
090003996§
080029745§
P090025992§
080028154§
090012626§
090009667§
090009474§
P090005255§
090006001§
090003841§

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

9493-BNW§
1472-BWW§
B-3367-KY§
B-9293-OF§
B-1469-KT§
4393-DRJ§
1940-FXL§
B-4733-MT§
4516-CMX§
1435-DFH§
CA-4421-AY§
3293-FYB§
B-7636-UZ§
2928-FMK§
CR-2530-V§
B-8533-TJ§
B-7553-UD§
B-5342-OU§
B-3535-UV§
C-5198-BSH§
1472-BWW§
8936-CWY§
2014-BSS§
C-9004-BMS§
B-0212-XB§
4505-BBJ§
3227-FRD§
L-6609-AB§
B-6533-PD§
B-2540-PD§
C-3209-BSB§
B-3535-UV§
B-1163-VS§
B-7624-OZ§
8524-GJG§
5108-FGZ§
0653-BSD§
7277-FGT§
5778-GKK§
5683-CWT§
4831-GBM§
8290-FXH§
6988-GJK§
1685-FKK§
B-7183-SJ§
B-6918-UT§
1371-FLL§
0422-DRL§
1695-CTN§
6535-BTL§

600,00§
48,00§
84,00§
84,00§
48,00§
80,00§
54,00§
84,00§
48,00§
72,00§
84,00§
92,86§
48,00§
54,00§
48,00§
84,00§
72,00§
91,00§
48,00§
54,00§
72,00§
54,00§
48,00§
84,00§
91,00§
54,00§
54,00§
84,00§
100,00§
48,00§
84,00§
48,00§
91,00§
48,00§
92,86§
48,00§
48,00§
91,00§
42,00§
48,00§
42,00§
48,00§
54,00§
48,00§
100,00§
92,86§
91,00§
92,86§
48,00§
60,00§

02/10/09§
21/08/09§
05/10/09§
06/10/09§
07/10/09§
07/10/09§
07/10/09§
07/10/09§
07/10/09§
07/10/09§
07/10/09§
07/10/09§
07/10/09§
09/10/09§
09/10/09§
09/10/09§
09/10/09§
09/10/09§
09/10/09§
09/10/09§
09/10/09§
13/10/09§
13/10/09§
13/10/09§
13/10/09§
14/10/09§
14/10/09§
14/10/09§
16/10/09§
28/10/09§
28/10/09§
29/10/09§
03/11/09§
03/11/09§
05/10/09§
15/10/09§
15/10/09§
05/10/09§
06/10/09§
06/10/09§
06/10/09§
06/10/09§
09/10/09§
14/10/09§
15/10/09§
13/10/09§
16/10/09§
16/10/09§
16/10/09§
19/10/09§

M Pilar Barrera Exposito§
Gines Alonso Carrasco§
Antonio Gayan Yago§
Yolanda Jurado Roman§
Clara Campos Ruiz§
Rosendo Garcia Grande§
Octavio Sanchez Rodrigo§
Jorge Dominguez Ruiz§
Herny Geovanni Paolilla Guevara§
Bilal Riffi Hawari§
Cayetano Moreno Gimenez§
Juan Mira Solans§
Hamid Laantr§
Silvano Orerllana Nieto§
Luis Rojas Moreno§
Manuel Zafra Quero§
Mohamed Abakali§
M Luz de la Cruz Jabalera§
Francisco Javier Pulgarin Milara§
Mohamed Takkal§
Gines Alonso Carrasco§
Daniel Molina Gomez§
Karim Boutanaach Tahiti§
Sergio Rodriguez Arroyo§
Juan Manuel Ballesteros Silvan§
Marta Gomez Font§
Elena Redondo Aguilera§
Teodomiro Pajares Claudet§
Ruben Moreno Vico§
Miguel Morales Padilla§
Candido Muñoz Sanchez§
Francisco Javier Pulgarin Milara§
Daniel Gomez Peral§
Ana Jimenez Turco§
Luis Pablo Muñoz Figueras§
Javier Rovira Sanllehy§
Sergi Andres Delpas§
Manuel Felix Sanchez Rodriguez§
Jose Angel Navarro Rodriguez§
Saidi Saadia§
Jose Angel Navarro Rodriguez§
Julio Rodrigo Piña Ortiz§
Esther Cecilia Casas Perez§
Christian Rodriguez Fornos§
Josep Maria Loperena Marti§
Mohamed Meritet Abdelkader§
Pedro Juan del Pico Bocos§
Josep Velasco Ramirez§
Marc Mas Fenollosa§
Alvaro Jose Lopez Hidalgo§

El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Castelldefels#
Castelldefels#
Castelldefels#
Castelldefels#
Badalona#
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Expedient§

Data Exp.§

Matrícula§

Import sanció (EUR)§

Data decret§

Nom Infractor§

Població#

090004399§
090004399§
090002943§
090001306§
080031478§
090010059§
09-220/G§
090008389§
090007988§
090006045§
090004865§
090001062§
P090016385§
080026596§
090011670§
09-014/G§
090005535§
090003536§
090005733§
090000278§
090009546§
090007520§
090004234§
090002253§
090003391§

18/02/09§
25/01/09§
04/02/09§
14/01/09§
02/12/08§
11/05/09§
08/06/09§
15/04/09§
04/04/09§
07/03/09§
24/02/09§
11/01/09§
16/04/09§
07/10/08§
05/06/09§
11/01/09§
28/02/09§
07/02/09§
05/03/09§
07/01/09§
02/05/09§
29/03/09§
18/02/09§
22/01/09§
06/02/09§

6492-GHV§
4164-GBF§
4164-GBF§
6535-BTL§
8190-FHF§
1643-FRF§
1197-CXB§
M-0805-YG§
6990-FGJ§
B-4824-TJ§
8408-FCK§
3734-DVR§
7151-DNB§
3857-CGC§
3893-BGJ§
0827-DKR§
F-929BRC-31§
5133-CLW§
B-6806-UB§
7118-CKD§
B-5217-VN§
8580-GLS§
0542-FKH§
5171-FDV§
8469-GFY§

60,00§
60,00§
60,00§
60,00§
48,00§
48,00§
600,00§
84,00§
48,00§
84,00§
92,86§
91,00§
90,00§
91,00§
72,00§
600,00§
120,00§
91,00§
91,00§
60,00§
91,00§
60,00§
92,86§
162,00§
92,86§

16/10/09§
16/10/09§
23/10/09§
23/10/09§
06/10/09§
15/10/09§
02/10/09§
15/10/09§
15/10/09§
09/10/09§
07/10/09§
16/10/09§
13/10/09§
07/10/09§
13/10/09§
02/10/09§
13/10/09§
16/10/09§
06/10/09§
06/10/09§
04/09/09§
13/10/09§
13/10/09§
02/10/09§
25/08/09§

Alvaro Jose Lopez Hidalgo§
Alvaro Jose Lopez Hidalgo§
Alvaro Jose Lopez Hidalgo§
Alvaro Jose Lopez Hidalgo§
Jordi Espi Archs§
Manuel Guardia Ramirez§
Hamid Zaoui§
Byron Michael Hernandez Santana§
Manuel Cruz Camino§
M Angel Piney Bejano§
Sillah Buhaderr§
Maria Jose Martinez Herrero§
Juan Carlos Montaner Casanella§
Jesus Gonzalez Segura§
Mª Dolores Castro Serra§
Isidro Lopez Sala§
Roland Rochard Lovilleux§
Liu Shizhong§
Eduardo Rivilla§
Jose Luis Lopez Velasco§
Ruth Mariñosa Lopez§
Luis Mario Fernandez Castaño§
Luigi Rossi Deros§
Antonio Prada Calvo§
Juan Manuel Gonzalez Alvarez§

Badalona#
Badalona#
Badalona#
Badalona#
Badalona#
Rubí#
Rubí#
Hospitalet de Llobregat#
Hospitalet de Llobregat#
Mollet del Vallès#
Montcada i Reixac#
Terrassa#
Pineda de Mar#
Franqueses del Vallès#
Igualada#
Molins de Rei#
Vilanova i la Geltrú#
Santa Coloma de Gramenet#
Cornellà de Llobregat#
Esplugues de Llobregat#
Albinyana#
Siero#
Basauri (Vizcaya)#
Madrid#
Espartinas#

Els expedients es troben a disposició dels
interessats en les Oficines de la Policia Local
al c. Riu Llobregat, 2 i poden ser consultats
en horari de 9 a 13.30 hores de dilluns a
divendres en dies laborables.
El Prat de Llobregat, 14 de desembre de

2009.
El Tinent d'Alcalde de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Transports, Antoni Rodés Inés.

El Prat de Llobregat

Als interessats de les resolucions que es
notifiquen en el present edicte, se'ls atorgarà
un termini d'audiència de 10 dies, perquè
formulin les al·legacions, presentin els documents, proves i informacions que estimin
convenients davant aquest òrgan instructor,
termini que contarà des de l'endemà de la
publicació del present anunci, amb els requisits de l'article 14.2 de la Llei 39/88, d'Hisendes Locals i de l'art. 108 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, de bases de règim local. Un cop finalitzat aquest tràmit, s'elevarà l'expedient a la
Regidoria Delegada de Seguretat Ciutadana,
Mobilitat i Transports com a òrgan delegat
per a la seva resolució.
A més es comunica que contra el present

EDICTE
En haver resultat infructuosos els intents de
notificació personal, de conformitat amb el
que determina l'art. 59.5 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
administratiu comú, es notifica a les persones
que es relacionen a continuació, que s'han
dictat propostes de resolució de l'òrgan instructor com a responsables d'una infracció
tipificada en la Llei de Trànsit, Circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial, el Reglament General de Circulació, i l'Ordenança
Municipal de Circulació vigent.
Expedient§
090011428§
090011483§
090011552§
090011803§
090011814§
090012244§
090012267§
090012455§
090012462§
090001924§
090005876§
090006043§

Data Exp.§
31/05/09§
04/06/09§
05/06/09§
11/06/09§
10/06/09§
21/06/09§
23/06/09§
26/06/09§
27/06/09§
25/01/09§
05/03/09§
07/03/09§

Matrícula§
2014-BSS§
1070-DPR§
8021-DRS§
B-6471-WG§
3023-BPS§
7454-FST§
B-8227-WU§
B-8836-PT§
6740-DMH§
8579-DJW§
1731-CTS§
CA-4421-AY§

022009038062
A

Import sanció (EUR)§ Data proposta§
48,00§
91,00§
60,00§
60,00§
60,00§
91,00§
150,00§
100,00§
72,00§
100,00§
54,00§
84,00§

08/09/09§
16/07/09§
02/10/09§
08/09/09§
22/10/09§
07/09/09§
08/09/09§
17/07/09§
08/09/09§
08/09/09§
17/09/09§
08/09/09§

acte administratiu, que és un acte de tràmit
no qualificat, no procedeix la interposició de
cap recurs, sense perjudici del dret d'al·legació de conformitat el que disposa l'art.107.1 "
in fine" de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Relació de persones o empreses que han
estat proposades per sanció
Els expedients es troben a disposició dels
interessats en les Oficines de la Policia Local
al c. Riu Llobregat, 2 i poden ser consultats
en horari de 9 a 13.30 hores de dilluns a
divendres en dies laborables.

Nom Infractor§
Karim Boutanaach Tahiti§
Jesus Ballesteros Fernandez§
Pascual Leon Fernandez§
Nieves Heredia Salazar§
Jorge Eduardo Ortega Costumero§
Miguel Viana Macias§
Jorge Bartolome Acedo Jaen§
Jillali Hajjoubi§
Carlos Morales Barriga§
Oscar Pulgarin Milara§
Patricia Lopez Carmona§
Cayetano Moreno Gimenez§

Població#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
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Expedient§
090006168§
090007733§
090008525§
090008618§
090009426§
090009481§
090009787§
090009806§
090009932§
090009933§
090010030§
090010328§
090010907§
090010951§
090011138§
090011140§
090011233§
090011328§
090011339§
090011354§
090012515§
090012634§
090012667§
090012690§
090012730§
090012793§
090012868§
090012899§
090013629§
090013901§
090013918§
090013797§
090013977§
090014120§
090014244§
090014451§
090014523§
090014550§
090014563§
090014572§
090014630§
090014811§
090014840§
090015226§
090015357§
090015451§
090016056§
090016781§
090017311§
090017436§
090017437§
090017567§
090017781§
090017816§
090003933§
090007012§
090010476§
090010694§
090011298§
090011564§
090014374§
090014937§
090014939§
090014947§
090015260§
090016847§
090003126§
090011325§

Data Exp.§
09/03/09§
31/03/09§
17/04/09§
18/04/09§
29/04/09§
03/05/09§
09/05/09§
10/05/09§
13/05/09§
13/05/09§
09/05/09§
16/05/09§
27/05/09§
25/05/09§
31/05/09§
31/05/09§
27/05/09§
02/06/09§
03/06/09§
06/05/09§
28/06/09§
01/07/09§
01/07/09§
29/06/09§
02/07/09§
01/07/09§
03/07/09§
03/07/09§
13/07/09§
21/07/09§
21/07/09§
17/07/09§
17/07/09§
24/07/09§
26/07/09§
29/07/09§
31/07/09§
02/08/09§
31/07/09§
02/08/09§
01/08/09§
06/08/09§
07/08/09§
26/07/09§
20/08/09§
24/08/09§
01/09/09§
16/09/09§
24/09/09§
25/09/09§
25/09/09§
27/09/09§
01/10/09§
03/10/09§
16/02/09§
19/03/09§
20/05/09§
20/05/09§
26/05/09§
04/06/09§
27/07/09§
28/07/09§
15/07/09§
08/05/09§
10/07/09§
08/05/09§
05/02/09§
01/06/09§

Matrícula§
B-1023-NJ§
B-4902-NT§
2014-BSS§
1487-GLJ§
9729-BJZ§
7835-FRK§
1817-BYN§
B-2895-VJ§
9550-FCD§
B-2090-SU§
1631-GHR§
7422-BCR§
4248-BKH§
5175-FNH§
6257-FCC§
6257-FCC§
6052-FSB§
CS-6465-AN§
8424-FHW§
B-9514-SX§
6566-CKB§
B-1533-TH§
8939-DJH§
B-3199-VL§
2677-CDD§
B-9284-OD§
B-8830-MC§
1743-CPK§
2990-DGW§
8232-BSJ§
B-2374-OH§
B-0264-SY§
6331-GFV§
3817-CKC§
B-4660-TN§
1560-DHC§
4996-DRD§
B-4046-MP§
B-1507-SG§
C-2860-BRT§
4940-FXV§
6411-BVY§
B-7303-PW§
1577-BXD§
0202-CVZ§
6692-FCF§
7625-FZC§
2861-FLC§
0000-BYK§
6651-FXS§
8452-FMF§
1121-CHT§
B-6200-KB§
B-0599-UB§
6707-CZV§
7846-GGN§
1010-CNC§
4999-DSP§
B-1220-VS§
B-2671-OD§
9065-FLJ§
B-9136-SN§
3509-CKD§
B-2201-XC§
7395-FSY§
0042-DDH§
5280-DKJ§
9322-FPG§

Import sanció (EUR)§ Data proposta§
72,00§
84,00§
72,00§
92,86§
54,00§
91,00§
48,00§
84,00§
72,00§
84,00§
48,00§
90,00§
91,00§
91,00§
92,86§
92,86§
91,00§
48,00§
54,00§
91,00§
100,00§
84,00§
48,00§
84,00§
48,00§
84,00§
84,00§
90,00§
100,00§
84,00§
84,00§
91,00§
48,00§
72,00§
91,00§
48,00§
48,00§
84,00§
54,00§
54,00§
48,00§
60,00§
84,00§
100,00§
60,00§
84,00§
72,00§
60,00§
42,00§
42,00§
42,00§
100,00§
84,00§
100,00§
60,00§
48,00§
91,00§
127,00§
302,00§
91,00§
91,00§
91,00§
48,00§
91,00§
54,00§
91,00§
92,86§
92,86§

10/07/09§
02/07/09§
30/06/09§
01/07/09§
10/07/09§
15/07/09§
09/07/09§
09/07/09§
09/07/09§
09/07/09§
15/07/09§
08/07/09§
17/07/09§
08/09/09§
07/09/09§
07/09/09§
07/09/09§
08/09/09§
07/09/09§
10/07/09§
08/09/09§
07/09/09§
07/09/09§
08/09/09§
08/09/09§
23/09/09§
08/09/09§
16/10/09§
06/10/09§
07/09/09§
07/09/09§
08/10/09§
30/09/09§
08/10/09§
07/10/09§
23/09/09§
23/09/09§
08/10/09§
29/09/09§
01/10/09§
08/10/09§
22/09/09§
22/10/09§
24/09/09§
07/10/09§
23/10/09§
02/10/09§
02/11/09§
24/09/09§
16/10/09§
16/10/09§
15/10/09§
02/11/09§
16/10/09§
08/09/09§
30/07/09§
08/10/09§
30/09/09§
02/10/09§
06/10/09§
02/10/09§
23/09/09§
22/10/09§
23/09/09§
29/09/09§
08/10/09§
17/09/09§
02/10/09§

Nom Infractor§
Khalifa Benali Azizar§
Enerich Fransisc Szucs§
Karim Boutanaach Tahiti§
Miguel Angel Mozica de Leon§
Mohamed el Mesbahi§
Jose Sanchez Escobar§
Abderrahman Oimdina§
Miguel Angel Martin Ramirez§
Zhivka Velinova Jordanova§
Rafael Heredia Navarro§
Jose Manuel Cobos Heredia§
Salvador Alberto Blanca Fernandez§
Omar Laaraj Kourdiyou§
Olga Burgueño Segovia§
Dolores Capilla Povea§
Dolores Capilla Povea§
Jorge Bulnes Sanchez§
Hugo Centelles Nuñez§
Jose Andres Pedrosa Caballo§
M Pilar Barroso Carro§
Silvia Solera Vidal§
Juan Jose Montalvo Montoes§
Amina el Sannouni Abdeslamgorfti§
Jaume Xirinachs Gomez§
Francisco Fuentes Rodriguez§
Josefa Jimenez Piedra§
Javier Notario Varela§
Gimeno Abon Jorge§
Andres del Rueda Aguila§
Fernando Guijarro Molina§
Paula Fernandez Paredes§
Sandra Varela Romero§
David Gomez Navarro§
Lahcen Bahaqqy§
Santiago Garcia Vidal§
Manuel Gascon Zambrana§
M Mar Rayo Valero§
Francisco Ros Verdugo§
Karen Narvaez Velásquez§
Alberto Salas Oliver§
Martin Eduardo Farella Bento§
Sara López Clemente§
Jose Ricardo Narvaez Valdivieso§
Alberto Jimenez Lopez§
Luisa Fernandez Navarro§
Juan Antonio Partida Duarte§
Enrique Valverde Aguilar§
Isaac Alvarez Ortiz§
Araceli Sanchez Rodriguez§
Lidia Gonzalez Ortega§
Claudia Patricia Feris Suarez§
Tiberiu Vasile Chereches§
Fco Javier Piguillem Serra§
Mohamed Amezian Akarkach§
Ihar Harus§
Juan Jose Torres Tomas§
Pablo Jaria Soler§
Guillermo Gonzalez Romero§
Humberto Rubal Rodríguez§
Josep Mª Riera Anglada§
Maria Isabel Rodriguez Martinez§
Antonio Merino de Cózar§
Jordi Torrent Sala§
Javier Fuentes Aguilera§
Juan Antonio Martínez Pérez§
Luis Alberto Garcia Rebollar§
Sergio Garcia Tabueña§
Francisco Javier Martos Garcia§

Població#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
El Prat de Llobregat#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Barcelona#
Castelldefels#
Castelldefels#
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Expedient§
090011840§
09-185/G§
090010521§
090016055§
090016721§
090015068§
090012373§
090013975§
090016261§
090010638§
090015264§
090013293§
09-219/G§
090013188§
090012480§
090013061§
090011178§
090012242§
090015262§
090017401§
090013880§
090015239§
090007022§

Data Exp.§
16/06/09§
19/05/09§
20/05/09§
06/08/09§
15/09/09§
12/08/09§
22/06/09§
17/07/09§
04/09/09§
23/05/09§
21/05/09§
09/07/09§
07/06/09§
08/07/09§
25/06/09§
06/07/09§
01/06/09§
20/06/09§
18/05/09§
09/07/09§
20/07/09§
18/08/09§
19/03/09§

Matrícula§
5906-GGH§
T-5664-AK§
1114-FJG§
5531-DWK§
9218-FFX§
8365-FHC§
B-6304-PT§
0123-DJZ§
B-2725-OF§
B-4639-XG§
4838-DHX§
C-0891-BTP§
8173-GHX§
1900-GMP§
5277-DWS§
2790-CKY§
8994-GGG§
4624-FWB§
7991-DRC§
9366-FSS§
0851-CJD§
1332-CVY§
3205-FFN§

Import sanció (EUR)§ Data proposta§
60,00§
600,00§
48,00§
91,00§
100,00§
60,00§
48,00§
48,00§
91,00§
84,00§
48,00§
54,00§
600,00§
91,00§
92,86§
48,00§
60,00§
100,00§
60,00§
91,00§
48,00§
100,00§
91,00§

02/10/09§
01/10/09§
22/10/09§
02/10/09§
06/10/09§
08/10/09§
02/10/09§
07/09/09§
04/09/09§
17/07/09§
29/09/09§
08/10/09§
30/09/09§
02/10/09§
23/10/09§
08/09/09§
08/09/09§
08/09/09§
29/09/09§
02/11/09§
23/10/09§
06/10/09§
06/07/09§

Nom Infractor§
Vanessa Lalaure Geoghegan§
Hamid Zaoui§
Angel Izquierdo Rodriguez§
Rafael Barba Trujillo§
Jose Manuel Cruz Rodriguez§
Isaac Gil Jove§
Rene Alejandro Escobar Meneses§
Luis Alfonso Pajares Abarca§
David Vilagut Martí§
Alba Castellvi Miquel§
Remedios Bisarra Bisarra§
Susana Ocón Valera§
Lluis Perez Claraso§
Enmanuela Ajavon Claude§
Jose Escales Camp§
Ahmed Hou§
Olga Mustes Sanchez§
Joaquin Jose Cotano Martin§
Ricard Casamor Fernandez§
Maria Rosario Mateo Canalejo§
Eva Armero Garrigós§
Juan Francisco Muñoz Sanchis§
Victor Estevez Nuñez§

Població#
St. Cugat del Vallés#
Rubí#
Terrassa#
Ametlla del Vallés#
St. Vicenç dels Horts#
Sta. Coloma de Cervelló#
Vilafranca del Penedès#
St. Andreu de la Barca#
Molins de Rei#
Torrelavit#
St. Pere de Ribes#
St. Boi de Llobregat#
Gavà#
Sitges#
St. Just Desvern#
St. Joan Despí#
El Montmell#
Camp Clar#
Tarragona#
Lloret de Mar#
Tossa de Mar#
Valencia#
Madrid#

El Prat de Llobregat, 11 de desembre de
2009.
El Tinent d'Alcalde delegat de Seguretat

Ciutadana, Mobilitat i Transports, Antoni
Rodés Inés.

Els Prats de Rei

de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de
la Taxa pel subministrament d'aigua. Es
modifica la tarifa tercera, connexions i altres,
de l'article 6, quota tributària, amb la introducció de l'establiment de la fiança per la
formalització del nou contracte del servei,
per import de 20,00 EUR. Es modifica també
l'apartat 2 de l'article 7, acreditament i període impositiu, que anirà redactat així: Quan es
sol·liciten els serveis referits a la tarifa tercera
de l'article anterior, s'exigirà el dipòsit previ
de la taxa i de la fiança quan es formuli la
sol·licitud.
Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de
la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal. Es modifica l'article 6, quota
tributària, amb la introducció d'un nou concepte de tarifa: Abonament familiar de temporada, preu 120,00 EUR.
Segon. - Indicar que el text de les Ordenances que s'especifiquen seguidament, és
coincident en tot allò que constitueix pres-

cripció legal d'obligatòria i general aplicació
amb el model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de 29 de setembre de 2009:
Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de
la Taxa pel subministrament d'aigua.
Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de
la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.
Contra l'aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de
publicació d'aquest anunci en el B UTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Els Prats de Rei, 17 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Francesc Duocastella Cortadellas.

sessió plenària celebrada el dia 16 de
novembre de 2009, la modificació de crèdit
pressupostari número 2/09, per generació de
crèdit extraordinari, publicant-se el corresponent edicte en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 287, de 01/12/2009.
Finalitzat el període d'exposició al públic

sense haver-se presentat cap reclamació ni
al·legació, s'anuncia l'aprovació definitiva de
l'expedient de modificació de crèdit pressupostari, restant el resum per capítols del pressupost modificat de la forma següent:

ANUNCI
En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article
178 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, es
fa públic que l'Ajuntament en sessió plenària
de data 19/10/2009 aprovà provisionalment
la modificació d'Ordenances fiscals per a
l'any 2.010.
Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin
presentat reclamacions, els acords provisionals, que s'especifiquen seguidament, han
esdevingut definitius:
Primer. - Aprovar provisionalment per a
l'exercici de 2010 i següents la modificació

Els Prats de Rei
EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA
D'UN EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI
El Ple de la Corporació va aprovar en la
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§

EUR Inicial§EUR Modific.§
EUR Definitiu#

ESTAT

DE DESPESES§

§

§

A) Operacions corrents:§
Capítol 1. Despeses de personal§
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis§
Capítol 3. Despeses financeres§
Capítol 4. Transferències corrents§

#

§

§
0,00§
0,00§
0,00§
0,00§

#
146.337,00#
254.760,00#
682,40#
12.600,00#

§

#
605.458,00#
0,00#
0,00#
8.825,60#

146.337,00§
254.760,00§
682,40§
12.600,00§

B) Operacions de capital:§
Capítol 6. Inversions reals§
Capítol 7. Transferències de capital§
Capítol 8. Actius financers§
Capítol 9. Passius financers§

558.338,00§
0,00§
0,00§
8.825,60§

§
+47.120,00§
0,00§
0,00§
0,00§

Suma§

981.543,00§

+47.120,00§ 1.028.663,00#

§

EUR Inicial§EUR Modific.§
EUR Definitiu#

ESTAT D'INGRESSOS§
§

§

#

§

§
0,00§
0,00§
0,00§
0,00§
0,00§

#
101.600,00#
6.000,00#
155.734,00#
221.778,00#
1.400,00#

§

#
0,00#
542.151,00#
0,00#
0,00#

A) Operacions corrents:§
Capítol 1. Impostos directes§
Capítol 2. Impostos indirectes§
Capítol 3. Taxes i altres ingressos§
Capítol 4. Transferències corrents§
Capítol 5. Ingressos patrimonials§

101.600,00§
6.000,00§
155.734,00§
221.778,00§
1.400,00§

b) Operacions de capital§
Capítol 6. Alienació d'inversions reals§
Capítol 7. transferències de capital§
Capítol 8. Actius financers§
Capítol 9. Passius financers§

0,00§
495.031,00§
0,00§
0,00§

§
0,00§
+47.120,00§
0,00§
0,00§

Suma§

981.543,00§

+47.120,00§ 1.028.663,00#

Els Prats de Rei, 22 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Francesc Duocastella i Cortadellas.
022009038749
A

Ripollet
EDICTE
El Ple de la Corporació en sessió celebrada
el dia 22 de desembre de 2009 ha aprovat el
Pressupost General de la Corporació per a
l'exercici de 2010, comprensiu del pressupost de l'Ajuntament i dels Patronats Munici-

La Roca del Vallès
EDICTE
Dins del termini d'exposició al públic dels
acords provisionals de modificació de les
Ordenances Fiscals que hauran de regir a
partir de la data ú de gener de l'any dos mil
deu, s'han presentat reclamacions.
El Ple de l'Ajuntament de la Roca del
Vallès, en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 19 de desembre de 2009, acordà
l'aprovació definitiva de la modificació de
l'ordenança fiscal número 1, reguladora de
l'Impost sobre Béns Immobles, de l'ordenança fiscal número 2, reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de
l'ordenança fiscal número 5, reguladora de
l'Impost sobre activitats econòmiques, de
l'ordenança fiscal número 12, reguladora de
la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids
urbans i de l'ordenança fiscal número 26,
reguladora de la Taxa per la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals per
l'any 2010, amb resolució expressa de les
reclamacions presentades, els textos íntegres

pals de Cultura, Esports, Ocupació i Comunicació, així com les plantilles de cadascun
d'aquests organismes.
Aquest expedient romandrà exposat al
públic per termini de quinze dies, als efectes
previstos en l'article 169.1 del RDL 2/2004
de 5 de març, pel que s'aprova el text refós
de la Llei Reguladors d'Hisendes Locals.
Transcorregut aquest termini sense haver-se

presentat reclamacions, s'entendran definitivament aprovats els expedients referits.
Ripollet, 23 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Juan Parralejo Aragoneses.

de la quals es fan públics en compliment de
l'article 17.4 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, l'article 111 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, i 178 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.
Per això, i de conformitat amb el que preveu l'article 17.4 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei 39/1988, de 18 de
desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, queden definitivament aprovats els
acords provisionals adoptats pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària i urgent
realitzada el passat dia 5 de novembre, del
següent contingut:
Pel que fa a l'ordenança fiscal número 1,
reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles:
«Primer. - Aprovar provisionalment i, en
cas de no presentar-se reclamacions en el termini d'informació pública, definitivament la
modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1,

reguladora de l'Impost sobre béns immobles,
mitjançant remissió expressa al text/model
aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 233 annex 1 de data 29 de setembre de
2009, i amb les variacions introduïdes als
articles 5 "Beneficis fiscals de concessió
potestativa o de quantia variable", article 7
"Determinació de la quota, el tipus impositiu
i el recàrrec", i article 8 "Normes de gestió",
els quals quedaran redactats de la següent
manera:
«Article 5 - Beneficis fiscals de concessió
potestativa o de quantia variable
1. Gaudiran d'exempció els següents
immobles:
Els urbans, la quota líquida dels quals sigui
inferior a 6 EUR.
Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a
la totalitat de béns rústics posseïts en el
Municipi sigui inferior a 6 EUR.
2. Gaudiran d'una bonificació del 50 per
cent en la quota de l'impost els immobles
que constitueixin l'objecte de l'activitat de
les empreses d'urbanització, construcció i
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promoció immobiliària i no figurin entre els
béns del seu immobilitzat.
3. Els subjectes passius que d'acord amb la
normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l'impost, tindran dret a una bonificació del 25% en la quota íntegra, sempre
que l'immoble de què es tracti tingui un valor
cadastral inferior a 215.000 EUR i constitueixi l'habitatge habitual de la família.
S'entén per habitatge habitual aquell que
figura com a domicili del subjecte passiu en
el padró municipal d'habitants.
4. Gaudiran d'exempció els immobles destinats a centres sanitaris, la titularitat dels
quals correspongui a l'Estat, la Comunitat
Autònoma o les Entitats locals i pertanyin a
alguna de les categories següents:
a) Hospital públic gestionat per la Seguretat Social
b) Hospital públic que ofereixi alguns serveis de forma gratuïta.
c) Centres d'assistència primària, d'accés
general.
d) Garatge de les ambulàncies que pertanyin als centres que gaudeixen d'exempció.»
«Article 7. Determinació de la quota, els
tipus impositius i el recàrrec
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,658 per
cent quan es tracti de béns urbans i el 0,830
per cent quan es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns
immobles de característiques especials serà
el 1,30 per cent.
4. La quota líquida s'obtindrà minorant la
quota íntegra en l'import de les bonificacions
previstes en els articles 4 i 5 d'aquesta Ordenança.»
«Article 8. Normes de gestió
1. Normes de gestió relatives als beneficis
fiscals de l'article 4.
1.1 Per a gaudir de les exempcions dels
apartats 1.h), 1.i), 1.j), 1.k), es requerirà que
el subjecte passiu les hagi sol·licitades abans
que les respectives liquidacions adquireixin
fermesa. En la sol·licitud s'haurà d'acreditar
el compliment dels requisits exigibles per a
l'aplicació de l'exempció.
1.2. La bonificació de l'apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable
amb la bonificació de l'article 5, apartat 2
(obres d'urbanització, construcció i promoció
immobiliària).
Quan, per a un mateix exercici i subjecte
passiu, concorrin els requisits per a gaudir
d'ambdues, s'aplicarà la bonificació de major
quantia.
2. Normes de gestió relatives als beneficis
fiscals de l'article 5.
2.1. Quan el pagament de la quota s'hagi
fraccionat, el mínim de la quota dels apartats
1.a) i 1.b) es refereix a l'import de la quota
líquida anual.
L'Ajuntament podrà agrupar en un únic
document de cobrament totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu quan es

tracti de béns rústics situats en el municipi
d'imposició.
2.2. El termini d'aplicació de la bonificació de l'apartat 2 comprendrà des del període
impositiu següent a aquell en què s'iniciïn les
obres fins el posterior a l'acabament d'aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització, construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es
pugui excedir de tres períodes impositius.
Per a gaudir de l'esmentada bonificació,
els interessats hauran d'aportar la següent
documentació i complir els següents requisits:
a) Acreditar que l'empresa es dedica a
l'activitat d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la
societat.
b) Acreditar que l'immoble objecte de la
bonificació no forma part de l'immobilitzat,
que es farà mitjançant certificació de l'Administrador de la Societat, o fotocòpia de l'últim
balanç presentat davant la AEAT, a l'efecte
de l'Impost sobre Societats.
c) Sol.licitar la bonificació abans de l'inici
d'obres, aportant fotocòpia de la llicència
d'obres o del document que acrediti la seva
sol·licitud davant l'Ajuntament.
d) Presentar una copia del rebut anual de
l'IBI, o del document que permeti identificar
de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència
cadastral.
e) Presentar fotocòpia dels plànols de
situació i emplaçament de la construcció/
urbanització / rehabilitació, objecte de la
sol·licitud.
f) Acreditar la titularitat de l'immoble, mitjançant el títol de propietat.
2.3. Titulars de família nombrosa.
Per a gaudir de la bonificació, s'haurà de
presentar davant la hisenda municipal la
següent documentació:
* Títol vigent de família nombrosa, expedit
per l'Administració competent.
* Presentar una copia del rebut anual de
l'IBI, o del document que permeti identificar
de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència
cadastral.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter
pregat, es concedirà pel període de vigència
del títol de família nombrosa i es mantindrà
mentre no variïn les circumstàncies familiars.
Els contribuents hauran de comunicar
qualsevol modificació a l'Ajuntament.
La bonificació es podrà sol·licitar fins el 31
de desembre de l'exercici immediat anterior
a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense
que pugui tenir caràcter retroactiu.
En cas que l'Administració competent faciliti per via telemàtica a l'Ajuntament o, en el
seu cas, a l'ORGT les dades sobre els titulars
i membres de les famílies nombroses empadronades al municipi, els interessats que
hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats
d'aportar novament el títol en els anys posteriors al venciment d'aquest.

2.4 Immobles destinats a centres sanitaris
públics.
Per a gaudir d'aquesta exempció, caldrà
sol·licitar-la i adjuntar els següents documents:
- Presentar una copia del rebut anual de
l'IBI, o del document que permeti identificar
de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència
cadastral.
- Informe tècnic sobre la dotació, equipament i estat de conservació de les
instal·lacions, que permetin prestar un servei
sanitari de qualitat.
L'efecte de la concessió de les exempcions
comença a partir de l'exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter
retroactiu.
2.5 El gaudi de les bonificacions establertes a l'article 5 és incompatible amb l'aplicació de les bonificacions regulades a l'article
4.2
Quan, per a un mateix exercici i subjecte
passiu, concorrin les circumstàncies per a
poder gaudir de més d'una, el subjecte passiu
només podrà optar peer gaudir d'una bonificació, que serà incompatible amb les altres.
3. L'Ajuntament podrà agrupar en un únic
document de cobrament totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu quan es
tracti de béns rústics situats en el municipi
d'imposició.
4. La documentació requerida s'haurà de
presentar sense perjudici de l'establer en l'article 35.F de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.»
Pel que fa a l'ordenança fiscal número 2,
reguladora de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica:
Primer. - Aprovar provisionalment i, en cas
de no presentar-se reclamacions en el termini
d'informació pública, definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 233 annex 1 de data 29 de
setembre de 2009, i amb les variacions introduïdes als articles 5 "Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable", article 6
"Quota tributària" i l'article 12 "Data d'aprovació i vigència", els quals quedaran redactats de la següent manera:
«Article 5è. Beneficis fiscals de concessió
potestativa i quantia variable
a) S'estableix una bonificació del 100%
per cent els vehicles històrics als que es refereix l'article 1 del Reglament de vehicles
històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol.
El caràcter històric del vehicle s'acreditarà
aportant certificació de la catalogació com a
tal per l'òrgan competent de la Generalitat.
b) S'estableix una bonificació del 100%
per als vehicles que tinguin una antiguitat
superior a 25 anys. L'antiguitat del vehicle es
comptarà des de la data de la seva fabricació;
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si aquesta no es conegués, es prendrà com a
tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi
manca, la data en què el corresponent tipus o
variant es va deixar de fabricar.
c) S'estableix una bonificació del 75% de
la quota de l'impost a favors dels titulars de
vehicles elèctrics.
d) S'estableix una bonificació del 10% de
la quota de l'impost per els vehicles que tinguin motors híbrids o de cicle combinat.

Per gaudir d'aquesta bonificació els interessats hauran d'instar la seva concessió en
els termes previstos a l'apartat 2 de l'article 4
d'aquesta ordenança.»
«Article 6è. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95.1 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
Coeficient
2010§ 2010#

Potència i classes de vehicles§

§

A) TURISMES§
- De menys de 8 cavalls fiscals§
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals§
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals§
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals§
- De 20 cavalls fiscals en endavant§

#

1,87101§ 23,61#
1,88227§ 64,15#
1,88738§ 135,78#
1,89277§ 169,61#
1,89819§ 212,60#
§
#

B) AUTOBUSOS§
- De menys de 21 places§
- De 21 a 50 places§
- De més de 50 places§

C) CAMIONS§

1,95640§ 162,97#
1,96716§ 233,38#
2,00000§ 296,60#
§
#

- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil§
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil§
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil§
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil§

1,95643§ 82,72#
1,96719§ 163,87#
1,97249§ 234,02#
1,97784§ 293,31#

La potència fiscal expressada en cavalls
fiscals és l'establerta d'acord amb el que disposa l'annex V del Reglament general de
vehicles, RD 2822/1998, de 23 de desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per
a la determinació de les diverses classes de
vehicles s'estarà al que es disposa en el
Reglament general de vehicles.»
«Article 12è. Data d'aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel
Ple en sessió celebrada a La Roca del Vallès
a 5 de novembre de 2009 començarà a regir
el dia 1r. de gener de l'any 2010, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial els articles no modificats restaran
vigents.»
Pel que fa a l'ordenança fiscal número 5,
reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques:
Primer. - Aprovar provisionalment i, en cas
de no presentar-se reclamacions en el termini
d'informació pública, definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques, en l'article 8 "Coeficients de situació",
el qual quedarà redactat de la següent manera:
«Article 8è. Coeficients de situació
3. Sobre les quotes incrementades per
aplicació del coeficient assenyalat a l'article
8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza l'activitat
econòmica, s'estableix la taula de coeficients

següent:
CATEGORIA

de març, s'incrementaran per l'aplicació dels
coeficients tot seguit relacionats. Aquests
coeficients s'aplicaran fins i tot en el supòsit
en què l'esmentat quadre sigui modificat per
Llei del Pressupostos Generals de l'Estat.
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes
vigents en aquest municipi serà el següent:

Coeficient
2010§ 2010#

Potència i classes de vehicles§

§

D) TRACTORS§
- De menys de 16 cavalls fiscals§
- De 16 a 25 cavalls fiscals§
- De més de 25 cavalls fiscals§

E) REMOLCS

#

1,95651§ 34,57#
1,96757§ 54,64#
1,97246§ 164,31#

I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA#

- De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil§
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil§
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil§
F) Altres vehicles§

1,96741§ 34,76#
1,97258§ 54,78#
1,97785§ 164,75#
§
#

- Ciclomotors§
- Motocicletes fins a 125 cc§
- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc§
- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc§
- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc§
- Motocicletes de més de 1.000 cc§

1,95712§
8,65#
1,96923§
8,70#
1,97246§ 14,93#
1,97811§ 29,97#
1,98305§ 60,07#
1,98853§ 120,47#

FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES

§

1a§

4a§

5a#

Coeficient aplicable§

3,29§ 2,93§ 3,80§ ----§

2a§

3a§

----#

Pel que fa a l'ordenança fiscal número 12,
reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans:
Primer. - Aprovar provisionalment i, en cas
de no presentar-se reclamacions en el termini
d'informació pública, definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la Taxa per la recollida, tractament
i eliminació d'escombraries i altres residus
sòlids urbans, en els articles 6 "Bonificacions"
en l'apartat 2 i 5, l'article 7 "Quota tributària"
i l'article 13 "Quota tributària", els quals quedaran redactats de la següent manera:
«Article 6. Bonificacions
1. La tarifa d'aquesta Ordenança quedarà
reduïda en un percentatge del 10%, en el cas
d'habitatges particulars, per a aquells contribuents persones físiques que acreditin haver
fet ús de les deixalleries del municipi en 6 o
més ocasions durant l'exercici.
Els lliuraments a la deixalleria no podran
ser del mateix dia ni mes i no podran consistir en materials dels quals hi hagi servei de
recollida al carrer, tret dels voluminosos, sinó
que hauran de consistir exclusivament, en
l'aportació d'algun dels següents materials,
en les quantitats que s'indiquen:
* Oli de cuina: un mínim de 1,5 litres.
* Voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics de línia blanca): mínim de 1m3.
* Bateries de cotxes: mínim 1 unitat.

* Residus elèctrics i electrònics (REE):
mínim 1 unitat.
* Dissolvents, pintures o vernissos: mínim
1 pot de 1 litre.
* Restes de fusta i poda.
Per tal de gaudir d'aquesta bonificació els
interessats l'hauran de sol·licitar de forma
expressa davant l'Ajuntament aportant els
justificants de les entrades realitzades a la
deixalleria. Les sol·licituds s'hauran de presentar abans de l'1 de març de l'any corrent.
5. La documentació requerida s'haurà de
presentar sense perjudici de l'establer en l'article 35.F de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.»
«Article 7. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una
quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i destí
dels immobles i de la categoria del lloc,
plaça, carrer o via pública on hi estiguin ubicats.
2. A tal efecte, s'aplicarà la següent Tarifa:
Epígraf 1r
Habitatges
a) Per cada habitatge: 123 EUR.
S'entén per habitatge el destinat a domicili
de caràcter familiar.»
«Article 13. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la
prestació del servei de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials consistirà
en una quantitat fixa, per unitat de local, que
es determinarà en funció de la naturalesa i el
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destí dels immobles als quals es desenvolupi
l'activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via
pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa
següent:
Epígraf 2n
Allotjaments
Hotels, motels, hotels-apartaments 396,63:
EUR.
S'entén per allotjaments, aquells locals de
convivència col·lectiva no familiar, entre els
que s'inclouen hotels, pensions, residències,
centres hospitalaris, col·legis i demés centres
de naturalesa anàloga, sempre que excedeixi
de deu places.
Epígraf 3r

"Beneficis fiscals", el quals quedarà redactat
de la següent manera:
«Article 5. Beneficis Fiscals
La quota tibutària d'aquesta Ordenança
quedarà reduïda, en el cas de rebre alguna
subvenció, de manera proporcional.»
Contra els presents acords definitius d'imposició i ordenació de tributs i de modificació d'Ordenances fiscals podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d'aquests
acords i de les Ordenances en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
La Roca del Vallès, 21 de desembre de
2009.
L'Alcalde, Rafael Ros i Penedo.

Establiments d'alimentació
a) Fins a 50 m2: 246,27 EUR
b) Fins a 100 m2: 295,25EUR
c) A partir de 100 m2: 395,70 EUR
Epígraf 4at
Restaurants
a) Fins a 100 m2: 274,98 EUR
b) A partir de 100 m2: 362,85 EUR
Bars
c) Fins a 100 m2: 274,98 EUR
d) A partir de 100 m2: 367,48 EUR
Epígraf 5è.
Altres locals industrials o mercantils
a) Centres Oficials: 229,36 EUR
b) Oficines Bancàries: 274,98 EUR
Supermercats i magatzems fins a 300 m2:
541,09 EUR
Supermercats i magatzems més de 300
m2: 1.587,57 EUR
Supermercats i magatzems més de 700
m2: 2.534,37 EUR
f) Demés locals no expressament tarifats:
- Fins a 50 m2: 229,36 EUR
- A partir de 50 m2 fins a 100 m2: 274,98
EUR
- A partir de 100 m2: 367,48 EUR
Epígraf 6è
Despatxos professionals
Per cada despatx: 206,55 EUR
En el supòsit que l'oficina o establiment es
trobi ubicat en el mateix habitatge, sense
separació, s'aplicarà únicament la tarifa precedent, quedant inclosa la de l'Epígraf 1r.
3. Els locals comercials que estiguin buits i
en els que no s'exerceixi cap tipus d'activitat,
hauran de pagar el 25% de la quota, prèvia
sol·licitud de l'interessat.»
Pel que fa a l'ordenança fiscal número 26,
reguladora de la Taxa la prestació del servei
de prevenció d'incendis forestals:
Primer. - Aprovar provisionalment i, en cas
de no presentar-se reclamacions en el termini
d'informació pública, definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la Taxa la prestació del servei de
prevenció d'incendis forestals, en l'article 5

022009038935
A

Sabadell

Expedientat: Transportes Ester, SL.
Normativa infringida: Ordenança municipal d'ocupació de les vies i espais públics
de Sabadell.
Sanció: 1.202 EUR.
Núm. Expedient: 2008VPSC00009/SAN.
Expedientat: Transportes Ester, SL.
Normativa infringida: Ordenança municipal d'ocupació de les vies i espais públics
de Sabadell.
Sanció: 601 EUR.
Els expedients són a disposició dels interessats a les dependències de la unitat de
Gestió d'Ocupació de Via Pública (c. Pau
Claris núm. 100 de Sabadell, en horari de 914h.), per tal que els interessats puguin
al·legar el que convingui al seu dret, en el
termini de deu dies a comptar de l'endemà
de la publicació d'aquest anunci, amb prevenció que els respectius expedients sancionadors seguiran el seu tràmit en absència
seva en el cas que no hi compareguin.
Sabadell, 21 de desembre de 2009.
La Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic, Marta Farres
Falgueras.

ANUNCI
La Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic, Marta Farrés,
en data 3 de desembre de 2009, va dictar el
decret número 12296/2009, en el qual s'aprova el nou horari del registre auxiliar de
Sant Oleguer, en els termes i acords que es
transcriuen a continuació:
"Primer. - Aprovar el nou horari del registre auxiliar de Sant Oleguer, amb vigència a
partir de l'1 de desembre de 2009, quedant
establert l'horari d'aquesta oficina de dilluns
a divendres de 9 a 13 hores.
Segon. - Disposar la publicació del contingut d'aquest decret a través d'un anunci en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a efectes de
donar compliment a l'establert en l'art. 38.8è
de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i de Procediment
Administratiu Comú".
Sabadell, 18 de desembre de 2009.
La Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic, Marta Farrés
Falgueras.
022009038958
A

Sabadell
ANUNCI
En compliment de l'article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, es publica
aquest anunci a fi de comunicar que:
S'eleva al regidor d'Espai Públic, la
següent proposta de resolució:
Núm. Expedient: 2008VPSC00097/SAN.

022009038960
A

Sant Andreu de Llavaneres
ANUNCI
Mitjançant Decret d'Alcaldia número
558/2009, d'1 de desembre, s'aproven les
bases per la convocatòria del procés selectiu
per proveir un lloc de treball, Escala d'Administració General, Subescala Auxiliar Tècnic
de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) personal funcionari, Grup C1, mitjançant nomenament interí i es convoquen les proves
selectives per a la selecció de l'esmentat lloc
de treball.
Les bases es troben disponibles al web:
www.santandreudellavaneres.cat i a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres, Plaça de la Vila,
número 1, Sant Andreu de Llavaneres.
El termini per presentar sol·licituds per
prendre part en el procés de selecció, serà de
quinze dies naturals a comptar des del
següent al d'aquesta publicació.
Els següents anuncis es faran públics
exclusivament en el tauler municipal d'edictes i a l'esmentada pàgina web.
Sant Andreu de Llavaneres, 16 de setembre de 2009.
L'Alcalde, Bernat Graupera i Fàbregas.
022009038307
A
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Sant Antoni de Vilamajor

D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS

L'article 6.2 queda redactat de la següent
manera:
"A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa
següent:
- Per a cada habitatge unifamiliar aïllat,
147 EUR.
- Per a cada habitatge situat en edifici plurifamiliar i per a cada habitatge unifamiliar
situat en zona d'edificació contínua, 125
EUR.
- Per a cada habitatge situat en disseminats, 116 EUR.
S'entén per habitatge el que es destina a
domicili particular de caràcter familiar."
L'article 12 queda redactat de la següent
manera:
"1. La quota tributària de la taxa per la

ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia
11 de novembre de 2009 va aprovar l'expedient de modificació d'Ordenances Fiscals
per a l'any 2010. Durant el termini d'informació pública mitjançant anunci publicat al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 273 de
14/11/2009 no s'ha presentat cap reclamació
i en conseqüència l'expedient ha quedat definitivament aprovat. Es procedeix a la publicació dels elements que obligatòriament ha
de fixar l'Ajuntament en relació a les ordenances modificades:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7: REGULADORA DE
TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ

Quota
Factor§ (EUR)#

Epígraf§
Tipus§
1§
§
§

Generadors de rebuig§
sector nucli, Can Miret, Les Pungoles i disseminats§
sector polígon industrial de Can Mora§

1,00§
§
§

#
147#
242#

2§
§
§

Generadors de rebuig i paper-cartró§
sector nucli, Can Miret, Les Pungoles i disseminats§
sector polígon industrial de Can Mora§

1,20§
§
§

#
176#
290#

3§
§
§

Generadors de rebuig i FORM§
sector nucli, Can Miret, Les Pungoles i disseminats§
sector polígon industrial de Can Mora§

1,20§
§
§

#
176#
290#

4§

Generadors de rebuig, envasos i/o vidre§

1,90§

prestació del servei de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials consistirà
en una quantitat base per unitat de local, en
funció del sector on estiguin situats.
Quota bàsica:
- sector nucli, Can Miret, Les Pungoles i
disseminats: 147 EUR.
- sector polígon industrial de Can Mora:
242 EUR.
2. Sobre la quota bàsica anterior s'aplicarà
un factor que es determinarà en funció de la
tipologia dels residus generats, d'acord amb
la naturalesa de l'activitat generadora dels
residus. A l'efecte de classificació, les diferents activitats s'agrupen d'acord amb la classificació indicada a l'annex 1.
3. A aquest efecte, s'aplicarà els coeficients correctors següents:
Quota
Factor§ (EUR)#

Epígraf§
Tipus§
§

§

sector nucli, Can Miret, Les Pungoles i disseminats§
sector polígon industrial de Can Mora§
§

279#
459#

5§
§
§

Generadors de rebuig, cartró i FORM§
sector nucli, Can Miret, Les Pungoles i disseminats§
sector polígon industrial de Can Mora§

2,10§
§
§

#
309#
507#

6§

Generadors de rebuig, paper, cartró, envasos, vidre i
FORM§
sector nucli, Can Miret, Les Pungoles i disseminats§
sector polígon industrial de Can Mora§

2,30§
§
§

#
338#
555#

§
§

§

#

ANNEX 1#
Classificació d'establiments i locals comercials i de serveis a efectes de l'aplicació de coeficients per quota de servei#
Epígraf 1. Generadors de rebuig§

1,00#

Epígraf 2. Generadors de rebuig i paper-cartró§
Comerç majorista de productes tèxtils§
Comerç minorista de tèxtils, pell i calçat§
Farmàcies i venda perfumeria cosmètica§
Comerç minorista articles llar i construcció§
Comerç minorista vehicles i combustibles§
Comerç minorista vins i begudes§
Estancs, loteries§
Comerç minorista béns usats§
Altre comerç minorista§
Serveis telefònics i altres§
Instal·lacions i muntatges§
Acabats d'obra§
Salons de bellesa i estètica§
Editorials i arts gràfiques§
Serveis financers§
Entitats d'assegurances§
Serveis de promoció immobiliària§

1,20#

ORDENANÇA

FISCAL NUM.

12 :

#

Serveis de gestió propietat immobiliària§
Agències de viatges§
Serveis de publicitat i rel. públiques§
Serveis fotogràfics i copisteries§
Consultoris mèdics§
Clíniques veterinàries§
Serveis jurídics, tècnics, comptables§
Serveis administratius§
Biblioteques i Museus§
Centres d'ensenyament sense menjador§
Centres i organismes oficials§
Ràdio, televisió i telecomunicacions§

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Activitats de joc, recreatives§
Instal·lacions esportives, gimnasos§
Cinemes§
Bars, cafeteries, orxateries§
Altres hospedatges§

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Epígraf 3. Generadors de rebuig i FORM§
Perruqueries§
Perruqueries canines§
Fusteries i serralleries§

1,20#

Epígraf 4. Generadors de rebuig, envasos i/o vidre§
Espectacles teatrals i musicals§
Sales de ball i discoteques§

1,90#

#
#
#

#
#
#
#
#

Epígraf 5. Generadors de rebuig, cartró i FORM§
Comerç minorista de productes alimentaris§
Comerç minorista de flors, plantes§
Supermercats i similars§

2,10#
#
#
#

Epígraf 6. Generadors de rebuig, paper, cartró,
envasos, vidre i FORM§
Hotels§
Restaurants i càterings§
Hospitals i centres sanitaris§
Assistència i serveis socials§
Col·legis majors i residències estudiants§
Centres d'ensenyament amb menjador§

2,30#
#
#
#
#
#
#

#
#

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ#

El catàleg d'infraccions, en l'apartat "Límits de velocitat en poblat" queda redactat de la següent manera:#
Límits de velocitat en poblat§
Excedir el límit de velocitat genèric en via urbana
fins a 20 km/h§
Excedir el límit de velocitat genèric en via urbana,
en més de 20 fins a 30 km/h§
Excedir el límit de velocitat genèric en via urbana,
en més de 30 km/h fins a 40 km/h§

§

§

#

50.1.9§

G§

108#

50.1.1§

G§

300#

50.1.2§

MG§

400#

Límits de velocitat en poblat§
Excedir el límit de velocitat genèric en via urbana,
en més de 40 km/h§
Excedir el límit de velocitat genèric en via urbana
en més del 50 per cent, superant almenys en 30
km/h l'esmentat límit màxim§

§

§

#

50.1.3§

MG§

600#

50.1.4§

MG§

600#
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Límits de velocitat en poblat§

§
Excedir el límit de velocitat específic en via urbana
fins a 20 km/h§
50.1.10§
Excedir el límit de velocitat específic en via urbana
en més de 20 km/h fins a 30 km/h§
50.1.5§
Excedir el límit de velocitat específic en via urbana
en més de 30 km/h fins a 40 km/h§
50.1.6§

§

#

G§

108#

G§

300#

G§

300#

Límits de velocitat en poblat§
Excedir el límit de velocitat específic en via urbana
en més de 40 km/h§
Excedir el límit de velocitat específic en via urbana
en més del 50 per cent, superant almenys en 30
km/h l'esmentat límit màxim§

§

§

#

50.1.7§

G§

300#

50.1.8§

MG§

600#

Aquestes ordenances començaran a regir a
partir del dia 1 de gener de 2010 i continuaran vigents mentre no se n'acordi la derogació o modificació.
Contra el present acord definitiu es podrà
interposar recurs contenciós administratiu en

el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la publicació d'aquest acord en
el Butlletí oficial de la Província.
Sant Antoni de Vilamajor, 22 de desembre

de 2009.
L'Alcalde, Francesc Tella i Macià.

Sant Boi de Llobregat

el tauler d'edictes de la l'Ajuntament, i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les bases esmentades s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap
al·legació ni reclamació durant el període
d'informació pública.
Quart. - Autoritzar la despesa que es derivi
de les subvencions que s'atorguin, d'acord
amb les esmentades bases, fins un màxim de
74.320,00 euros.
L'import esmentat, 74.320,00 euros, s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent,
a càrrec de les partides següents:
- 850.6111.48901 Subv. i ajuts persones
amb mobilitat reduïda (2.670,00 euros).
- 850.6111.48902 Subv. i ajuts act. econ.
zona industrial (4.450,00 euros).
- 850.6111.48903 Subv. i ajuts construcció d'habitatges protecció oficial (42.280,00
euros).
- 850.6111.48904 Subv. i ajuts per l'ocupació (2.670,00 euros).
- 850.6111.48905 Subv. i ajuts fiscals per
la gent gran (13.350,00 euros).
- 850.6111.48906 Subv. i ajuts fiscals per
a autotaxis (4.450,00 euros).
- 850.6111.48907 Subv. i ajuts foment
cases antigues nucli urbà (1.780,00 euros).
- 850.6111.48908 Subv. i ajuts fiscals per
a famílies nombroses (1.780,00 euros).
- 850.6111.48909 Subv. i ajuts per a entitats (890,00 euros)".
Sant Boi de Llobregat, 17 de desembre de
2009.
La Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Actuació
Política de Serveis Generals, M. Antònia
Barragán Prieto.

Projecte d'urbanització de l'espai públic
vinculat a la parcel·la UE10 del Parc d'Activitats Econòmiques del sector de Can Sant
Joan.
Promoció: R5R Promocions S.L.
Data aprovació: 13 d'octubre de 2009.
La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària del dia 13 d'octubre de 2009, va
acordar aprovar la Minuta d'acta de recepció
d'obres de l'espai públic vinculat a la
parcel·la UE10 del Parc d'Activitats Econòmiques de Can Sant Joan, de promoció de
referència, en els mateixos termes del projecte presentat, i sotmetre dit expedient a informació pública per termini d'un mes, d'acord
amb el que disposa l'article 83.4 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
Durant l'esmentat termini d'un mes, a
comptar des del dia següent de la data de
l'última publicació del present Edicte en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en la premsa
escrita, així com en la pàgina web municipal
www.santcugat.cat, tota la documentació
tècnica i administrativa de l'expedient podrà
examinar-se a les dependències de l'Àmbit
de Territori, Secció de Recursos i Informació,
plaça de la Vila, número 1, amb visita prèvia
concertada, podent-se presentar al·legacions
mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú de 26 de
novembre de 1992.
La qual cosa es fa pública per al general
coneixement.
Sant Cugat del Vallès, 20 d'octubre de
2009.
L'Alcalde, Lluís Recoder i Miralles.

ANUNCI
Número d'expedient N664/U850/2009/001
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat, en la sessió extraordinària, que tingué lloc el dia 15 de desembre de 2009, va adoptar l'acord següent:
"Primer. - Aprovar inicialment les bases
particulars que han de regular l'atorgament
de subvencions per donar suport i fomentar
determinades activitats i actuacions d'àmbit
econòmic, social i de medi ambient, realitzades durant l'exercici 2009, segons el text
annex al present acord.
Segon. - Convocar simultàniament el concurs públic per a la concessió de subvencions per donar suport i fomentar determinades activitats i actuacions d'àmbit econòmic,
social i de medi ambient, realitzades durant
l'exercici 2009, amb plena submissió a les
bases reguladores de la concessió de les subvencions esmentades. La convocatòria restarà
condicionada al fet que no es presentin
al·legacions contra les bases particulars i l'estimació de les quals hagi comportat un canvi
en les seves determinacions.
El termini i la forma de presentació de les
sol·licituds resten recollits a l'article 4 de les
bases particulars, i en el seu cas als annexes
de cadascuna de les subvencions.
Amb caràcter general, el termini de presentació de les sol·licituds serà els mesos de
gener i febrer següents a l'exercici en que tinguin lloc les activitats, comportaments o
situacions.
Tercer. - Sotmetre a informació pública les
bases particulars reguladores de l'atorgament
de subvencions per donar suport i fomentar
determinades activitats i actuacions d'àmbit
econòmic, social i de medi ambient, realitzades durant l'exercici 2009, per un termini
mínim de 20 dies hàbils, als efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en

022009038967
A

Sant Cugat del Vallès
EDICTE
Referència: Expedient núm.: UA70/07/08 
X/07/22879.

022009038679
A

022009037493
A
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Sant Just Desvern

atendre despeses per ajuts d'emergències.
L'expedient referit ha romàs a disposició
dels interessats a la Intervenció Municipal,
durant un termini de quinze dies hàbils, a
comptar des del dia 18 de juliol de 2009 i es
publicà al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
número 170, de dia 17 de juliol de 2009, i
no s'ha presentat cap reclamació segons certifica el Secretari General Accidental, per la
qual cosa l'acord d'aprovació inicial ha estat
elevat a definitiu.

EDICTE
Edicte definitiu modificació de crèdit per
suplement de crèdit per despeses per ajuts
d'emergències (expedient: int 2009 126).
L'Ajuntament de la meva presidència, en
sessió celebrada el 25 de juny de 2009, va
aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost número INT 2009 126,
corresponent a una modificació de crèdit per
ANNEX.

RESUM DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'ANY

Capítols§
§

2009§
§

§

INGRESSOS§

1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§

Impostos directes§
Impostos indirectes§
Taxes i altres ingressos§
Transferencies corrents§
Ingressos patrimonials§
Alienacio d'inversions reals§
Transferencies de capital§
Variacio d'actius financers§
Variacio de passius financers§

§

Total ingressos ajuntament§

2009

MODIFICAT PER L'EXPEDIENT INT

Classificació
Classificació
per capítols§
per capítols#
§
Previsions inicials Modificació Previsions ini(EUR)§
INT 2009 126§ cials (EUR)#
§
8.582.310,00§
665.370,00§
3.373.234,44§
4.011.713,61§
871.716,24§
1.065.783,77§
2.038.407,07§
992.109,68§
400.000,00§
22.000.644,81§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Classificació
Classificació
per capítols§
per capítols#
§
Previsions inicials Modificació Previsions ini(EUR)§
INT 2009 126§ cials (EUR)#

2009§
§

§

DESPESES§

1§
2§
3§
4§
6§
7§
8§
9§

Despeses de personal§
Compra bens corrents i serveis§
Interessos§
Transferencies corrents§
Inversions reals§
Transferencies de capital§
Variacio d'actius financers§
Variacio de passius financers§

§

Total despeses ajuntament§

#
8.582.310,00#
665.370,00#
3.373.234,44#
4.011.713,61#
871.716,24#
1.065.783,77#
2.038.407,07#
992.109,68#
400.000,00#

2009 126#

Capítols§
§

De conformitat amb el que determinen els
articles 177.2 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per qual s'aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, es transcriu a l'annex el
resum del Pressupost de l'exercici 2009, a
nivell de capítols econòmics, amb les modificacions incorporades en virtut del referit
expedient.

§ 22.000.644,81#

§
7.616.977,29§
7.562.817,45§
299.485,22§
1.125.352,01§
4.456.133,85§
375.166,67§
17.000,00§
546.518,08§
21.999.450,57§

§

#

-10.000§

§

7.616.977,29#
7.552.817,45#
299.485,22#
1.135.352,01#
4.456.133,85#
375.166,67#
17.000,00#
546.518,08#
§

+10.000§
§
§
§
§

§ 21.999.450,57#

Contra aquest edicte es podrà interposar
recurs contenciós-administratiu en el termini
de 2 mesos, a comptar del dia següent de la
seva publicació al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, davant els jutjats de lo contenciós-

administratiu de Barcelona, de conformitat
amb el que disposa l'art. 171 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del
Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
Sant Just Desvern, 3 de setembre de 2009.

L'Alcaldessa accidental, Anna Hernández i
Bonancia.

Sant Pere de Ribes

3. - Sotmetre l'expedient a informació
pública per un termini de 20 dies, amb inserció dels edictes corresponents en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, als taulers d'anuncis i web municipals i, a un diari
de gran divulgació a Catalunya.
4. - Advertir expressament als promotors
del mateix que si l'expedient restés paralitzat
durant més de tres mesos per causes imputables a ells, es declararà la caducitat del
mateix.
5. - Notificar personalment el present
acord als propietaris de l'àmbit afectat pel
projecte."
El període d'informació pública, comptarà
des de l'endemà de la publicació d'aquest
Edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, i durant el qual, les persones interessades podran tenir vista de l'expedient a
les dependències de l'Àrea d'Acció Territorial
d'aquest Ajuntament (pl. Vinya d'en Petaca,

1, de les Roquetes) qualsevol dia de dilluns a
divendres de 8:30 a 14 hores.
Així mateix i dins del mateix termini i
horari, es podran presentar les al·legacions
que es considerin oportunes, al Registre
General de l'Ajuntament, ubicat a l'Oficina
d'Atenció Ciutadana de Ribes, de dilluns a
divendres, de les 8:30 a les 14 hores i dilluns
i dimecres de les 16 a les 19 hores (pl. de la
Vila, 1, bxs.) i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de les Roquetes, de dilluns a divendres de
les 8:30 a les 14 hores i dimarts i dijous de
les 16 a les 19 hores (pl. Vinya d'en Petaca,
1).
Sant Pere de Ribes, 18 de desembre de
2009.
L'Alcalde, Josep Antoni Blanco Abad.

EDICTE
La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària de data 10 de novembre de
2009, va aprovar, entre d'altres els acords
següents:
"1. - Acordar la caducitat de l'expedient de
tramitació de l'Estudi de detall de la finca R13/2 (documentació presentada en dates 15
de març de 2007, 18 de gener de 2008 i 17
de març de 2008), per haver estat paralitzat
el mateix més de tres mesos per causes imputables als promotors.
2. - Aprovar inicialment l'Estudi de detall
de la finca R-13/2, del Sector Mas Alba, presentat per l'empresa Mas Alba i Grupo
Novoa, SCP, representada en aquest acta pel
senyor Joan R. Artigas Peinado, en data 9 de
juliol de 2009.

022009038909
A

022009038300
A
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Sant Pere Sallavinera

núm. 1/09, per generació de crèdit extraordinari, publicant-se el corresponent edicte en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 289,
de 03/12/2009.
Finalitzat el període d'exposició al públic
sense haver-se presentat cap reclamació ni

EDICTE
El Ple de la Corporació va aprovar en la
sessió plenària celebrada el dia 11 d'agost de
2009, la modificació de crèdit pressupostari
§

EUR Inicial§ EUR Modific.§ EUR Definitiu#
ESTAT

§

DE DESPESES§

A) Operacions corrents§

§
§

Capítol 1. Despeses de personal§
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis§
Capítol 3. Despeses financeres§
Capítol 4. Transferències corrents§
B) Operacions de capital§

49.580,00§
136.785,00§
85,00§
20.250,00§

Capítol 6. Inversions reals§
Capítol 7. Transferències de capital§
Capítol 8. Actius financers§
Capítol 9. Passius financers§
Suma§

146.650,00§ +31.326,80§
0,00§
0,00§
0,00§
0,00§
0,00§
0,00§
353.350,00§ 31.326,80§

§

EUR Inicial§ EUR Modific.§ EUR Definitiu#
§

ESTAT D'INGRESSOS§
#

0,00§
0,00§
0,00§
0,00§
§

§
#

§

al·legació, s'anuncia l'aprovació definitiva de
l'expedient de modificació de crèdit pressupostari, restant el resum per capítols del pressupost modificat, de la forma següent:

49.580,00#
136.785,00#
85,00#
20.250,00#
#
177.976,80#
0,00#
0,00#
0,00#
384.676,80#

A) Operacions corrents§
Capítol 1. Impostos directes§
Capítol 2. Impostos indirectes§
Capítol 3. Taxes i altres ingressos§
Capítol 4. Transferències corrents§
Capítol 5. Ingressos patrimonials§
B) Operacions de capital§
Capítol 6. Alienació d'inversions reals§
Capítol 7. Transferències de capital§
Capítol 8. Actius financers§
Capítol 9. Passius financers§
Sumes§

§
§

#
§

71.380,00§
6.000,00§
59.795,80§
95.010,00§
4.630,00§

#

0,00§
0,00§
0,00§
0,00§
0,00§
§

0,00§
0,00§
116.534,20§ +31.326,80§
0,00§
0,00§
0,00§
0,00§
353.350,00§ 31.326,80§

71.380,00#
6.000,00#
59.795,80#
95.010,00#
4.630,00#
§

#
0,00#
147.861,00#
0,00#
0,00#
384.676,80#

Sant Pere Sallavinera, 23 de desembre de
2009.
L'Alcaldessa, Montserrat Noguera Cantacorps.
022009038925
A

Sant Pere de Vilamajor

Sant Pere de Vilamajor

ANUNCI

EDICTE

Aprovació de diversos projectes.
Inicialment aprovats pel ple de data 22 de
desembre de 2009, els projectes que seguidament es diuen; s'obra un termini d'un mes a
comptar des de la publicació d'aquest anunci, per tal de que els interessats puguin examinar-los i presentar els suggeriments o
al·legacions que estimi oportuns.
Transcorregut el termini indicat sense que
es presentin al-legacions, s'entendran definitivament aprovats els següents Projectes:
Casal Gent Gran: Rehabilitació de l'equipament de Can Llobera, per destinar-lo a casal
de gent gran. Pressupost 140.500 EUR;
Magatzem Can Vila: Import 35.000 EUR.;
Enllumenats Can Ram i Vallserena. Import:
114.000 EUR; Millores de locals (Faldes i Pi
Novell: Import 16.000 EUR i Tancament Can
Ram: Import 7.500 EUR.
Sant Pere de Vilamajor, 23 de desembre
de 2009.
L'Alcalde, Josep Ma Llesuy Suñol.

Inicialment aprovat pel Ple de data
4/11/09 l'expedient de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici de 2010, i
transcorregut el termini d'exposició pública
sense que s'hagin presentat suggeriments o
al·legacions al respecte, han esdevingut definitivament aprovades les següents modificacions i acords:
Primer. - Deixar sense efecte l'aprovació
de l'ordenança núm. 26, taxa per aprofitament especial de domini públic, aprovada
pel ple de 13-11-2008, amb efectes per l'exercici de 2009; a la vegada que aprovar la
nova implantació, per a l'exercici de 2010,
d'aquesta ordenança (Ordenança núm. 26), "
Taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d'empreses explotadores
de serveis de subministraments d'interès
general" (Publicada al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA 234 de 29/09/08).
ORDENANÇA NÚM. 1 IMPOST SOBRE BÉNS

022009038950
A

Art. núm. 7. Tipus de gravamen serà el
1,10 per cent quan es tracti de béns urbans.
ORDENANÇA NÚM. 2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE

IMMOBLES

TRACCIÓ MECÀNICA

Art. 6è. Quota tributària

Els coeficients per a l'exercici de 2010
serà el 2 per totes les classes de vehicles.
ORDENANÇA NÚM. 3 IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Art. 8è. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà del 4 per 100.
ORDENANÇA NÚM. 4. IMPOST SOBRE L'INCREMENT
DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Art. 7. Tipus de gravamen i quota
7.1............
A) Per als increments de valor generats en
un període de temps comprès entre un i cinc
anys 3,7.
B) Per als increments de valor generats en
un període de temps de fins a deu anys 3,5.
C) Per als increments de valor generats en
un període de temps de fins a quinze anys
3,2.
D) Per als increments de valor generats en
un període de fins a vint anys 3.
7.2. La quota serà el resultat d'aplicar a la
base imposable el tipus de 30 %.
ORDENANÇA NÚM. 10. TAXA PER RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I
ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS

Art. 5. Beneficis Fiscals
Es concedirà una bonificació del 50% del
pagament de la taxa per recollida de brossa
domiciliària a tots aquells pensionistes, jubi-
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lats i persones en atur forçós que reuneixin
totes i cadascuna de les condicions següents:
1. Que els ingressos de les persones que
viuen en el domicili siguin inferiors o iguals
al salari mínim interprofessional, aprovat
cada any per la Llei de Pressupostos Generals
de l'Estat.
2. Que tinguin només en titularitat el propi
habitatge i una sola plaça d'aparcament.
3. Que el nombre de vehicles de tracció
mecànica sigui com a màxim dos vehicles.
El termini per sol·licitar aquesta bonificació serà des de principis d'any fins el 31 de
març.
ORDENANÇA NÚM. 12 TAXA PER OCUPACIONS DEL
SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
En aquesta ordenança s'introdueix un nou
concepte, relatiu a la ocupació del subsòl
públic., dins de l'Article 6, definidor de la
Quota tributària
Nou concepte: Altres instal·lacions diferents de les que s'inclouen en les tarifes anteriors:
1. Subsòl. Per cada 50 m3 o fracció del
subsòl realment ocupat, mesurades les seves
dimensions amb gruixos de murs de sosteniment, soleres i lloses: 200 EUR/ mes.
ORDENANÇA NÚM. 19. TAXA PEL MANTENIMENT DE
CLAVEGUERAM

Art. 6è. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la
concessió de la llicència o autorització de
presa de la xarxa de clavegueres s'exigirà una
sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de
100 EUR.
2. La quota tributària que s'ha d'exigir per
la prestació del serveis de clavegueram i
depuració és:

Santa Coloma de Gramenet
EDICTE
De conformitat amb el que disposa l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-

Domèstica: 0,10 EUR/m3 (variable) i 7,2
EUR per trimestre (fixa).
Industrial: 0,15 EUR/m3 (variable) i 100
EUR per trimestre (fixa).
3. Preus instal·lació escomesa de clavegueram:
Escomesa tipus: Diametre 200 mm.
Subsòl: Terra. Preus sense IVA:
Escomesa tipus:
fins a 2metres: 1.376 EUR.
Escomesa tipus de 2 a 4 metres: 1.543
EUR.
Escomesa tipus de 4 a 8 metres: 1.972
EUR.
En cas d'escomeses de més de 8 metres o
cas de trobar pedra durant l'excavació, es
valoraran els treballs de manera particular.
ORDENANÇA NÚM. 21. TAXA PER LES ENTRADES DE
VEHICLES A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES
DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

Tarifa cinquena: Reserva d'espais en les
vies d'ús públic concedits a entitats o a particulars per a l'aparcament exclusiu o prohibició d'estacionament. Per cada cinc metres
lineals o fracció: 30 EUR/any.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26. TAXA PER
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL,
A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL
Superades les dificultats i resoltes les que
impediren la seva aplicació efectiva per l'exercici anterior, s'aprova:
1. Deixar sense efecte l'acord adoptat pel
ple de data 13/11/2008.
2. Aprovar l'Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per aprofitament especial pel
domini públic local a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministrament

bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú modificada per la llei 4/1999, de 13 de
gener, es notifica que han estat instruïts els
corresponents expedients sancionadors per

NÚM.EXP.§

DENUNCIAT§

ÚLTIM DOMICILI CONEGUT§

POBLACIÓ§

215/09-MUR§
216/09-MUR§
217/09-MUR§
218/09-MUR§
219/09-MUR§
220/09-MUR§
221/09-MUR§

TRANSPORTES ESTER SA§
RUNA SACS§
RUNA SACS§
RUNA SACS§
RUNA SACS§
RUNA SACS§
RUNA SACS§

CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR

BARCELONA§
SANT JUST DESVERN§
SANT JUST DESVERN§
SANT JUST DESVERN§
SANT JUST DESVERN§
SANT JUST DESVERN§
SANT JUST DESVERN§

Mitjançant el present anunci es posen de
manifest els expedients esmentats per a què
en el termini de deu dies es puguin presentar
els documents i formular les al·legacions que
es creguin convenients.
Santa Coloma de Gramenet, 15 de desem-

CUENCA 13§
FONT 14 BIS§
FONT 14§
FONT 14 BIS§
FONT 14 BIS§
FONT 14 BIS§
FONT 14 BIS§

bre de 2009.
El Tinent d'Alcalde Executiu de l'Àrea de
Serveis Territorials, Esteve Serrano Ortín.
022009038291
A

d'interès general, segons model tipus publicat
per la Diputació de Barcelona en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA 234, del 29/09/2008.
ORDENANÇA NÚM. 28. TAXA SOBRE PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
Tarifa aprovada exercici de 2010: 35
EUR/unitat cadastral urbana.
Sant Pere de Vilamajor, 23 de desembre
de 2009.
L'Alcalde, Josep Ma. Llesuy Suñol.
022009038978
A

Sant Salvador de Guardiola
ANUNCI
Aprovats inicialment els expedients de
modificació de crèdits núm. 09/2009 i
10/2009, dintre del pressupost vigent, en sessió plenària ordinària de 17 de desembre de
2009, d'acord amb el que disposen els articles 169 i 170 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel
Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
s'exposen al públic pel termini de 15 dies
hàbils, als efectes d'examen i reclamacions
per part dels interessats; considerant-se definitivament aprovats sense necessitat d'adoptar un nou acord en el supòsit de que no se'n
presentin.
Sant Salvador de Guardiola, 18 de desembre de 2009.
L'Alcalde, Albert Miralda Sellarès.
022009038321
A

infracció a les Ordenances Municipals de
Neteja a les persones següents:

ARTICLE§
123.2§
123.2§
123.2§
123.2§
123.2§
123.2§
123.2§

SANCIÓ (EUR)#
600,00#
600,00#
600,00#
600,00#
600,00#
600,00#
600,00#
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Santa Coloma de Gramenet
EDICTE
El Ple Municipal de l'Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, en sessió celebrada en
data 21 de desembre de 2009, va acordar el
següent:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular, en base a les consideracions efectuades.
Segon.- Derogar, amb efectes de l'1 de
gener 2010, les Ordenances Fiscals que es
relacionen a continuació:
- Ordenança Fiscal número 8 reguladora
de la taxa per prestació dels serveis del
cementiri municipal.
- Ordenança Fiscal número 14 reguladora
de la taxa per ocupació i aprofitament de la
via pública.
- Ordenança Fiscal número 16 reguladora
de la taxa per la prestació dels serveis de
mercat.
Tercer.- Derogar, amb efectes de l'1 de
gener 2010, les Ordenances reguladores dels
preus públics que es relacionen a continuació:
- Ordenança número 2 reguladora dels
preus públics per la prestació dels serveis i
activitats de l'Institut Municipal d'Esports.
- Ordenança número 6 reguladora dels
preus públics per a la utilització dels serveis
d'atenció domiciliària.
- Ordenança número 8 reguladora dels
preus públics per a la utilització dels serveis
culturals o de temps lliure.
Quart.- Aprovar definitivament per a l'exercici 2010, amb efectes d'1 de gener, les
Ordenances Fiscals que es relacionen a continuació, el text de les quals s'acompanyen
com annex.
- Ordenança Fiscal número 8 reguladora
de la taxa per prestació dels serveis del
cementiri municipal.
- Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de
la Taxa per Ocupació Pública i Aprofitament
de la Via Pública.
- Ordenança Fiscal número 16 reguladora
de la Taxa per la prestació dels serveis de
mercat.
Cinquè.- Aprovar definitivament per a l'exercici 2010, amb efectes d'1 de gener, les
Ordenances reguladores dels Preus Públics
que es relaciones a continuació, el text de les
quals s'acompanya com annex.
- Ordenança número 2 reguladora del
Preus Públics per a la Prestació dels Serveis i
Activitats de l'Institut Municipal d'Esports.
- Ordenança número 6 reguladora dels
preus públics per a la utilització dels serveis
d'atenció domiciliària.
- Ordenança número 8 reguladora dels
preus públics per a la utilització dels serveis
culturals o de temps lliure.
Sisè.- Aprovar definitivament per a l'exercici 2010, amb efectes d'1 de gener, les
modificacions de les demés Ordenances Fiscals i de Preus Públics, el text refós de les
quals s'adjunta com annex:
-Ordenança General de Recaptació.

-O.F. núm. 1, reguladora de l'Impost sobre
Béns Immobles
-O.F. núm. 2, reguladora de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques.
-O.F. núm. 4, reguladora de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
-O.F. núm. 5, reguladora de l'impost sobre
l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana.
-O.F. núm. 6, reguladora de la taxa per la
recollida i gestió de residus comercials.
-O.F. núm. 7, reguladora de la taxa pels
serveis de títols autoritzadors d'activitats i
instal·lacions.
-O.F. núm. 9, reguladora de la taxa sobre
llicències d'obres, construccions i
instal·lacions de nous elements industrials.
-O.F. núm. 10, reguladora de la taxa per
expedició de documents administratius.
-O.F. núm. 11, reguladora de la taxa per
prestacions de la Policia Local i circulacions
especials.
-O.F. núm. 13, reguladora de la taxa pels
usos socials dels edificis i de les instal·lacions
dels centres docents públics d'educació
infantil i primària, d'educació especial i d'educació d'adults.
-O.F. núm. 15, reguladora de la taxa d'utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local.
-O.F. núm. 17, reguladora de la taxa per la
utilització de serveis culturals o de temps
lliure.
-O.F. núm. 18, reguladora de la taxa per
l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en determinades zones de les vies públiques municipals.
-O.F. núm. 19, reguladora de la taxa per a
la prestació de serveis realitzats per l'ajuntament o l'empresa concessionària de construccions a la via pública.
- O. núm. 3 reguladora dels Preus Públics
per a la utilització dels serveis de l'escola
municipal de música.
-O. núm. 4 reguladora dels Preus Públics
per a la utilització del centre de dia de la llar
Puig Castellar.
-O. núm. 7 reguladora dels Preus Públics
per a la prestació del servei de llars d'infants
municipals.
- Nomenclàtor de carrers
En totes les ordenances objecte de modificació que es citen en aquest apartat sisè, s'afegirà a la respectiva Disposició Final Segona
la següent previsió:
"L'última modificació va ser aprovada definitivament pel Ple en sessió celebrada el 21
de desembre de 2009 i entrarà en vigor l'1 de
gener de 2010."
Setè. Publicar en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA els acords definitius i el text íntegre
de la imposició, ordenació i l'aprovació i
modificació de les ordenances fiscals i de
preus públics que entraran en vigor el dia 1
de gener de 2010 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
Vuitè. Contra els presents acords definitius, els interessats podran interposar recurs
contenciós administratiu davant la corresponent sala del Tribunal Superior de Justícia de

Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la publicació
d'aquest acord al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, de conformitat amb el que preveuen els articles 8, 10 i 46 de la Llei
28/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa i l'article 19.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ANNEX
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE
LA GESTIÓ DE LA RECAPTACIÓ DELS
TRIBUTS I D'ALTRES INGRESSOS DE DRET
PÚBLIC MUNICIPALS
Article 1
Objecte
La present Ordenança general, dictada a
l'empara del que preveuen l'article 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, els articles 11, 12.2 i
15.3 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la
Disposició addicional quarta, apartat 3 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, conté normes comuns, tant substantives com de procediment, que es consideraran part integrant de les Ordenances fiscals reguladores de cada exacció, pel que fa
a la gestió de la recaptació dels ingressos de
dret públic municipals en tot allò que aquestes no regulin especialment.
Article 2
Àmbit d'aplicació
1. La present ordenança s'aplicarà a la
gestió de la recaptació dels ingressos de Dret
públic de titularitat de l'Ajuntament, o dels
seus Organismes Autònoms.
2. Aquesta Ordenança general i les Ordenances fiscals específiques dels tributs i taxes
municipals obligaran dins el terme municipal
i s'aplicaran d'acord amb els principis de
residència efectiva i territorialitat.
3. Per decret de l'Alcalde es podran dictar
disposicions interpretatives i aclaridores d'aquesta Ordenança i de les Ordenances reguladores de cada ingrés.
Article 3
Prerrogatives municipals
1. Per al cobrament dels tributs i de les
quantitats que com a ingressos de Dret
públic, tals com prestacions patrimonials de
caràcter públic no tributàries, preus públics,
multes i sancions pecuniàries, ha de percebre
l'Administració Municipal, aquesta ostenta
les prerrogatives establertes legalment per a
la Hisenda de l'Estat, a l'empara del previst a
l'article 2.2 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. D'aquesta manera, les facultats i actuacions de l'Ajuntament abasten la recaptació
de tributs i altres recursos de Dret públic i
s'entendran aplicables a tots ells les referències que reglamentàriament s'efectuen a la
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categoria dels tributs, sense perjudici de les
particularitats previstes en aquesta Ordenança.
Article 4
Obligats al pagament
1. En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d'altres:
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin
contribuents o substituts.
b) Els successors
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries.
2. Si els deutors principals referits al punt
anterior no compleixen la seva obligació,
estaran obligats al pagament els subjectes
següents:
a) Els responsables solidaris.
b) Els responsables subsidiaris, prèvia
declaració de fallits dels deutors principals.
3. Quan siguin dos o més els responsables
solidaris o subsidiaris d'un mateix deute,
aquest podrà exigir-se íntegrament a qualsevol d'ells.
4. La concurrència de diversos obligats tributaris en el mateix pressupòsit d'una obligació determinarà que quedin solidàriament
obligats, davant l'Administració Tributària, al
compliment de totes les prestacions, excepte
que per llei es disposi expressament el contrari.
5. En el cas que l'Ajuntament només tingui
coneixement de la identitat d'un titular, practicarà i notificarà les liquidacions tributàries a
nom d'aquest, el qual es veurà obligat a satisfer-les si no sol·licita la seva divisió. A tal
efecte, per tal que procedeixi la divisió serà
indispensable que el sol·licitant faciliti les
dades personals i el domicili de la resta d'obligats al pagament, així com la proporció en
què cada un d'ells participi en el domini, o el
dret transmès.
6. En l'àmbit dels ingressos de dret públic
no tributari, estaran obligats al seu pagament
les persones físiques, jurídiques, o entitats
designades com a tals en la normativa
específica. En defecte d'aquesta, s'aplicarà el
què consta als apartats anteriors.
Article 5
Legitimació per efectuar i rebre el pagament
1. El pagament es pot realitzar per qualsevol dels obligats i també per terceres persones amb plens efectes extintius del deute.
2. El tercer que ha pagat el deute no podrà
sol·licitar de l'Administració la devolució de
l'ingrés i tampoc exercir altres drets de l'obligat, sense perjudici de les accions que en via
civil li corresponguin.
3. El pagament del deute s'haurà de realitzar en les entitats designades com a col·laboradores. El llistat d'aquestes entitats consta en
els documents-notificació enviats al contribuent. També es podrà pagar el deute pels
mitjans telemàtics que es puguin habilitar.
Article 6
Deure de col·laborar amb l'Administració
1. El Servei de Recaptació sol·licitarà a
l'Agència Tributària Estatal i d'altres Adminis-

tracions Públiques la cessió de dades de
caràcter personal amb transcendència per a
la gestió i la recaptació dels tributs municipals, a l'empara del previst en els articles 94 i
95 de la Llei General Tributària. En cas d'incompliment reiterat del deure de col·laboració per part de l'Administració destinatària de
la petició, el Servei de Recaptació ho posarà
en coneixement dels òrgans competents a
l'objecte de determinar les actuacions procedents.
2. Tota persona natural o jurídica, pública
o privada, està obligada a proporcionar a
l'Administració tributària Municipal les dades
i antecedents necessaris per al cobrament de
les quantitats que com a ingressos de Dret
públic, aquesta hagi de percebre.
3. En particular, les persones o Entitats
dipositàries de diners en efectiu o en comptes, valors i altres béns de deutors a l'Administració Municipal en període executiu,
estan obligades a informar-ne als òrgans de
recaptació i a complir els requeriments que,
en exercici de les funcions legals, s'efectuïn.
4. Els obligats al pagament d'un deute
hauran de manifestar, quan hi siguin requerits, béns i drets del seu patrimoni en quantia
suficient per a cobrir l'import del deute.
5. L'incompliment de les obligacions de
col·laborar a les quals es refereix aquest article podrà originar la imposició de sancions,
d'acord amb l'estipulat a la Llei general tributària.
Article 7
Responsables solidaris i subsidiaris
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut el període voluntari de pagament sense
que el deutor principal hagi satisfet el deute,
se'n podrà reclamar als responsables solidaris
el pagament.
2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin
activament en la realització d'una infracció
tributària. La seva responsabilitat s'estén a la
sanció.
b) El partícips o cotitulars de les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin, per qualsevol concepte, en la titularitat d'explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l'anterior titular i derivades del seu
exercici.
S'exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
3. Igualment, també seran responsables
solidaris del pagament del deute tributari
pendent, fins l'import del valor dels béns o
drets que s'haguessin pogut embargar o alienar, les següents persones o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin en
l'ocultació o transmissió de béns o drets de
l'obligat al pagament amb la finalitat d'impedir l'actuació de l'Administració tributària.
b) Les que, per culpa o negligència,

incompleixin les ordres d'embargament.
c) Les que, amb coneixement de l'embargament, la mesura cautelar o la constitució
de la garantia, col·laborin o consentin en l'aixecament dels béns o drets embargats o d'aquells béns o drets sobre els que s'hagués
constituït la mesura cautelar o la garantia.
d) Les persones o entitats dipositàries dels
béns del deutor que, un cop rebuda la notificació de l'embargament, col·laborin o consentin l'aixecament d'aquests.
4. Respondran subsidiàriament del deute
tributari, els administradors de fet o de dret
de les persones jurídiques que no haguessin
realitzat els actes necessaris de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a) Quan s'ha comés infraccions tributàries
respondran del deute tributari pendent i de
les sancions.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el
necessari per al seu pagament o haguessin
adoptat acords o pres mesures causants de la
manca de pagament.
c) Els adquirents de béns afectes per llei al
pagament del deute tributari.
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en
els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.
Article 8
Procediment per exigir la responsabilitat
solidària
1. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en
els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.
2. Quan la responsabilitat hagi estat declarada i notificada al responsable en qualsevol
moment anterior al venciment del període
voluntari del pagament del deute que es deriva, s'efectuarà el requeriment del pagament,
una vegada transcorregut aquest període.
En tots els altres casos, transcorregut el
període voluntari de pagament, el Servei de
Recaptació prepararà l'expedient, per proposar al Tinent d'Alcalde delegat competent
l'acte de derivació de responsabilitat solidària.
3. Des del Servei de Recaptació es requerirà al responsable, o a qualsevol d'ells, si
n'hi ha més d'un, per a que efectuï el pagament, a la vegada que se li dóna audiència,
amb caràcter previ a la derivació de responsabilitat, per un termini de quinze dies, per
tal que els interessats puguin al·legar i presentar els documents que estimin pertinents.
Vistes les al·legacions presentades i, si no
ha estat satisfet el deute, es dictarà acte de
derivació de responsabilitat amb expressió
de:
a) Text íntegre de l'acord de declaració de
responsabilitat, amb indicació del supòsit de
fet habilitant i les liquidacions a les que es
refereix.
b) Mitjans d'impugnació que poden ser
exercitats contra aquest acte, òrgan davant
del qual s'haurien de presentar i termini per a
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interposar-los.
c) Lloc, termini i forma en què deurà ser
satisfet l'import exigit al responsable.
4. Com a conseqüència dels recursos o
reclamacions que es formulin d'acord amb el
previst a l'apartat anterior, no es revisaran les
liquidacions fermes i només es podrà revisar
l'import de l'obligació del responsable.
5. El responsable haurà de pagar en els terminis previstos per al pagament en període
voluntari amb caràcter general a l'article 62.2
de la LGT. Si no es fa el pagament en aquest
període, el deute s'exigirà en via de constrenyiment, juntament amb els recàrrecs executius.
6. Les accions dirigides contra un deutor
principal o un responsable solidari no impediran altres accions posteriors contra els
altres obligats al pagament, mentre no sigui
cobrat tot el deute.
Article 9
Procediment per exigir la responsabilitat
subsidiària
1. Els responsables subsidiaris estan obligats al pagament quan els deutors principals
solidaris hagin estat declarats fallits i s'hagi
dictat acte administratiu de derivació de responsabilitat, sense perjudici de les mesures
cautelars que abans d'aquesta declaració es
puguin adoptar.
2. Amb caràcter previ a la derivació de
responsabilitat, es donarà audiència a l'interessat en la forma regulada en el punt 3 de
l'anterior article.
Es podrà adjuntar a la comunicació d'inici
del període d'audiència un abonaré apte per
a satisfer la quota tributària inicial, amb la
finalitat de que, si l'interessat ho desitja,
pugui fer el pagament de manera senzilla.
3. L'acte administratiu de derivació serà
dictat pel Tinent d'alcalde delegat competent
i notificat en la forma establerta a l'article
anterior.
4. La responsabilitat amb caràcter general
serà subsidiària, excepte quan una llei estableixi la solidaritat.
Article 10
Successors en els deutes tributaris
1. A la mort dels obligats tributaris, les
obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions
resultants de la legislació civil, pel que fa a
l'adquisició de l'herència.
Podran transmetre's els deutes acreditats
en la data de la mort del causant, encara que
no estiguin liquidats.
No es trametran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de
les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es trametran als
socis, copartícips o cotitulars, que quedaran
obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels
deutes pendents.
b) Quan legalment s'hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació
que els correspongui.

Podran transmetre's els deutes acreditats
en la data d'extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de
les societats mercantils, en supòsits d'extinció
o dissolució sense liquidació, es transmetran
a les persones o entitats que succeeixin, o
siguin beneficiàries de l'operació. Aquesta
previsió també serà aplicable a qualsevol
supòsit de cessió global de l'actiu i passiu
d'una societat mercantil.
4. Les obligacions tributàries pendents de
les fundacions, o entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei General Tributària, en
cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les
fundacions, o als partícips o cotitulars d'aquestes entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les
infraccions comeses per les societats i entitats
a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4
del present article s'exigiran als successors
d'aquelles, fins al límit del valor de la quota
de liquidació que els correspongui.
Article 11
Procediment de recaptació amb els
successors en els deutes tributaris
1. Al morir qualsevol obligat al pagament
del deute tributari, el procediment de recaptació continuarà amb els seus hereus i, en el
seu cas, legataris, sense més requisits que la
constància de la seva mort i la notificació als
successors, amb requeriment del pagament
del deute tributari i costes pendents del causant. Quan l'hereu al·legui haver fet ús del
dret a deliberar, es suspendrà el procediment
de recaptació fins que transcorri el termini
concedit a tal efecte, durant el qual podrà
sol·licitar de l'Ajuntament la relació dels deutes tributaris pendents del causant. Mentre
l'herència es trobi jacent, el procediment de
recaptació dels deutes tributaris pendents
podrà continuar dirigint-se contra els seus
béns i drets i, a tal efecte, es seguiran les
actuacions amb qui ostenti la seva administració o representació.
2. Dissolta i liquidada una societat o entitat, el procediment de recaptació continuarà
amb els seus socis, partícips o cotitulars, una
vegada constatada l'extinció de la personalitat jurídica.
Dissolta i liquidada una fundació, el procediment de recaptació continuarà amb els
destinataris dels seus béns i drets. La Recaptació Municipal podrà dirigir-se contra qualsevol dels socis, partícips, cotitulars o destinataris, o contra tots ells simultània o successivament, per a requerir-los el pagament del
deute tributari i costes pendents.
Article 12
Afecció de béns
1. Els adquirents de béns afectes per llei al
pagament del deute tributari respondran subsidiàriament amb ells, per derivació de l'acció tributària, si el deute no es paga.
2. En particular, quan es transmeti la propietat, o la titularitat d'un dret real d'usde-

fruit, o de superfície, o d'una concessió
administrativa, els béns immobles objecte
d'aquests drets quedaran afectes al pagament
de les quotes meritades per impost sobre
béns immobles, hagin estat liquidades o no.
3. L'import del deute al qual s'estén la responsabilitat abasta els conceptes de
- quota de l'impost sobre Béns Immobles
- recàrrecs exigibles, a favor d'altres Ens
públics.
4. El deute exigible, integrat pels conceptes referits en el punt anterior és el meritat
amb anterioritat a la data de transmissió,
sempre que no hagi prescrit.
Les actuacions que van interrompre la
prescripció respecte al transmitent tenen
efectes davant l'adquirent, per la qual cosa es
poden exigir totes les quotes impagades pel
primer i que no hagin prescrit en la data de la
transmissió.
5. Per exigir el pagament al posseïdor de
l'immoble cal la prèvia declaració de fallit
del deutor principal, a nom del qual es va
practicar la liquidació original; sense que
sigui necessari declarar la insolvència de possibles deutors intermedis.
6. La declaració d'afecció dels béns i consegüent derivació de responsabilitat a l'adquirent, serà aprovada per l'Alcalde, prèvia
audiència a l'interessat, per termini de quinze
dies.
7. La resolució declarativa de l'afecció
serà notificada al propietari, comunicant-li
els terminis per efectuar el pagament.
8. Sense perjudici de la responsabilitat
prevista en l'apartat 1 d'aquest article, d'acord amb l'article 168 de la LGT, abans
d'embargar el bé immoble afecte, es podrà
optar per embargar altres béns i drets del
deutor, si aquest els identifica, o són coneguts per l'Administració.
Article 13
Recaptació en període voluntari
1. En els tributs de venciment periòdic, un
cop notificada l'alta al corresponent registre,
les quotes successives es satisfaran dins els
terminis fixats al calendari de cobrament,
sense que sigui oponible a l'inici de la via de
constrenyiment la seva manca de notificació
personal. A aquests efectes, el termini
d'ingrés en període voluntari dels deutes de
venciment periòdic i notificació col·lectiva,
tant pel què fa a tributs com altres ingressos
de Dret públic, seran els que es determinin
en el calendari de cobrament, que serà publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i exposat en el Tauler d'anuncis municipal. Es tindran en compte les particularitats del fet
imposable com requisit per a la determinació
dels períodes de cobrament.
2. Del calendari de cobrament, es confeccionarà un fulletó per dipositar a la bústia
dels ciutadans i es donarà publicitat en el full
municipal i d'altres mitjans que es considerin
adients.
3. Amb caràcter general, el termini
d'ingrés en període voluntari dels deutes per
liquidacions de venciment singular, no compresos en l'apartat 1), serà el que consti en el
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document cobratori/notificació adreçat al
subjecte passiu, sense que pugui ser inferior
al període establert en l'article 62.2 de la Llei
general tributària i que és el següent:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al
dia 20 del mes posterior o, si aquest no fós
hàbil, fins a l'immediat hàbil posterior.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació
fins al dia 5 del segon mes posterior o, si
aquest no fós hàbil, fins a l'immediat hàbil
següent.
4. Els deutes tributaris resultants d'una
autoliquidació, hauran de fer-se efectius en
els terminis que estableixi la normativa de
cada tribut.
5. Els deutes per conceptes diferents als
regulats en els punts anteriors, hauran de
pagar-se en el terminis que determinin les
normes d'acord amb les quals tals deutes s'exigeixin. En el cas que no s'estableixin els
terminis, s'aplicarà el què es disposa en el
punt 3 d'aquest article.
6. Els deutes no satisfets en el període
esmentat, s'exigiran en període executiu, i es
computaran, si és el cas, com pagaments a
compte les quantitats satisfetes fora de termini.
7. El pagament es realitzarà a les entitats
col·laboradores designades per l'Ajuntament.
8. El deutor de més d'un deute en període
voluntari, podrà imputar el pagament als que
lliurament determini.
9. Pels tributs de venciment periòdic, finalitzat el període de pagament voluntari, una
vegada rebuda tota la informació sobre els
cobraments realitzats, s'expediran les relacions dels rebuts no pagats que serviran per a
l'expedició de la provisió de constrenyiment
col·lectiva, en la qual es farà constar, si és el
cas, les incidències d'ajornament/fraccionament o suspensió.
Article 14
Domiciliació bancària
1. Els tributs de venciment periòdic es
podran pagar per domiciliació bancària.
L'obligat al pagament pot ordenar la domiciliació de rebuts en un compte bancari o de
caixa d'estalvis.
En aquests casos no es lliurarà l'avís de
pagament al domicili del contribuent; s'incorporaran les dades del rebut al suport
informàtic que originarà el càrrec en compte,
i l'entitat financera haurà d'emetre i enviar el
corresponent comprovant.
2. S'acceptaran ordres de domiciliació fins
dos mesos abans de l'inici del cobrament en
període voluntari. Les ordres rebudes a partir
d'aquest termini tindran efectes per a l'any
vinent.
La domiciliació es podrà sol·licitar:
Mitjançant personació de l'interessat o
persona degudament autoritzada al Servei de
Recaptació, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà
(OIAC) o en les entitats financeres col·laboradores

Mitjançant comunicació via correu, e-mail
o fax.
Quan la domiciliació hagi estat ordenada i
no hagi tingut el seu efecte per raons alienes
al contribuent, una vegada iniciat el període
executiu, només s'exigirà el pagament de la
quota inicialment liquidada (principal).
3. L'impagament reiterat (tres anys) dels
rebuts domiciliats, podrà originar la baixa de
la domiciliació.
4. Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment
periòdic dels conceptes d'Impost s/ Béns
Immobles, Taxa per l'ocupació i aprofitament
de la via pública - taules i cadires i mercats
ambulants- i Taxa per la prestació de serveis
de mercats, gaudiran del pagament en dos
terminis en els dos primers casos i de quatre
terminis en el cas de la Taxa de mercats. En
aquests casos no s'exigiran interessos de
demora.
Els contribuents que no tinguin domiciliats
aquests tributs, podran demanar el pagament
en els mateixos terminis, és a dir fraccionarlos, sempre que aportin degudament complimentada la butlleta de domiciliació bancària
per a l'any següent i condicionada la seva
concessió a la inexistència de deutes en via
executiva. Si es compleixen aquests condicionaments es concedirà el fraccionament i
tampoc s'exigiran interessos de demora.
Aquesta petició haurà de practicar-se com
a màxim quinze dies abans de la finalització
del termini de pagament en període voluntari, adjuntant el document de domiciliació
bancària per a l'any vinent. Les sol·licituds
rebudes després d'aquest termini, hauran de
pagar el rebut sencer i el fraccionament causarà efectes a l'any següent.
5. El càrrec en compte dels rebuts domiciliats es practicarà aproximadament a la meitat de cada període de cobrament.
Article 15
Inici del període executiu
1. La recaptació en període executiu s'inicia pels imports no satisfets en període voluntari. En concret, el període executiu s'inicia:
a) Pels tributs de venciment periòdic i per
a les liquidacions prèviament notificades i no
ingressades al seu venciment, el dia següent
al venciment del termini d'ingrés en període
voluntari.
b) en el cas de deutes a ingressar mitjançant autoliquidació presentada sense realitzar l'ingrés, al dia següent de la finalització
del termini que estableixi la corresponent
ordenança fiscal de cada tribut per a aquest
ingrés o, si aquest ja hagués conclòs, el dia
següent a la presentació de l'autoliquidació.
2. La presentació d'una sol·licitud d'ajornament, fraccionament o compensació en
període voluntari impedirà l'inici del període
executiu durant la tramitació d'aquests expedients.
La interposició d'un recurs o reclamació
en temps i forma contra una sanció impedirà
l'inici del període executiu fins que la sanció
sigui ferma en via administrativa i hagi finalitzat el termini per l'ingrés voluntari del paga-

ment.
3. El procediment de constrenyiment s'iniciarà quan es notifiqui al deutor la providència de constrenyiment.
4. Els recàrrecs del període executiu són
de tres tipus: recàrrec executiu, recàrrec de
constrenyiment reduït i recàrrec de constrenyiment ordinari. Les seves quanties són les
següents:
a) El recàrrec executiu serà del 5% i s'aplicarà quan s'aboni la totalitat del deute no
ingressat en període voluntari abans de la
notificació de la providència de constrenyiment.
b) El recàrrec de constrenyiment reduït
serà del 10% i s'aplicarà quan s'aboni la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització
dels següents terminis:
1. Si la notificació de la providència es
realitza entre els dies u i quinze de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació
fins el dia 20 del mateix mes o, si aquest no
fos hàbil, fins l'immediat hàbil següent.
2. Si la notificació de la providència es
realitza entre els dies setze i últim de cada
mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia cinc del més següent o, si
aquest no fos hàbil, fins l'immediat hàbil
següent.
c) El recàrrec de constrenyiment ordinari
serà del 20% i serà aplicable quan no concorrin les circumstàncies dels apartats a) i b).
5. El recàrrec de constrenyiment ordinari
és compatible amb els interessos de demora.
Quan resulti exigible el recàrrec executiu o el
recàrrec de constrenyiment reduït no s'exigiran els interessos de demora meritats des de
l'inici de període executiu.
6. El procediment tindrà caràcter exclusivament administratiu i es substanciarà segons
la regulació del Reglament General de
Recaptació.
7. El pagament dels deutes en el període
executiu es realitzarà a les entitats col·laboradores designades per l'Ajuntament en les
condicions i terminis determinats en el document de notificació corresponent.
Article 16
Terminis d'ingrés en el període executiu
1. Un cop iniciat el període executiu i
notificada la providència de constrenyiment
el pagament del deute tributari haurà d'efectuar-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la providència es
realitza entre els dies u i quinze de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació
fins el dia vint d'aquest mes o, si aquest no
fos hàbil, fins l'immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la providència es
realitza entre els dies setze i últim de cada
mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia cinc del mes següent o, si
aquest no fos hàbil, fins l'immediat hàbil
següent.
2. Si l'obligat tributari no efectués el pagament dins el termini al què es refereix a l'apartat anterior es procedirà a l'embargament
dels seus béns, i s'efectuarà l'advertiment
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corresponent a la providència de constrenyiment.
3. Si existissin diversos deutes d'un mateix
deutor s'acumularan i en cas de realitzar-se
un pagament que no cobreixi la totalitat,
aquest ingrés s'aplicarà als deutes més antics,
determinant-se l'antiguitat en funció de la
data de venciment del període voluntari.
Article 17
Inici procediment de constrenyiment
1. El procediment de constrenyiment s'inicia mitjançant la notificació de la providència de constrenyiment, expedida pel Tresorer
Municipal.
2. La providència de constrenyiment constitueix el títol executiu i té la mateixa força
executiva que la sentència judicial per procedir contra els béns i drets dels obligats al
pagament.
3. La providència de constrenyiment podrà
ser impugnada pels següents motius:
a) Extinció total del deute o prescripció del
dret a exigir el pagament.
b) Sol·licitud d'ajornament, fraccionament
o compensació en període voluntari i altres
causes de suspensió del procediment de
recaptació.
c) Falta de notificació de la liquidació.
d) Anul·lació de la liquidació.
e) Error o omissió en el contingut de la
providència de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor o del deute
apremiat.
4. Quan la impugnació, raonablement fundada, es refereixi a l'existència de causa de
nul·litat en la liquidació, es podrà ordenar la
paralització d'actuacions. Si es verifica que
efectivament es dóna aquella causa, es dictarà el corresponent acord administratiu d'anul·lació de la liquidació i s'estimarà el
recurs contra la providència de constrenyiment.
5. Quan els obligats tributaris siguin Administracions Públiques, no es dictarà providència de constrenyiment fins que es verifiqui la
impossibilitat de realitzar el crèdit pel procediment de compensació corresponent.
6. Un cop iniciat el procediment de constrenyiment, si el deute estigués garantitzat i
resultés no pagat en el termini corresponent,
s'executarà la garantia o, al seu cas, s'actuarà
de conformitat amb l'article 168.2 de la Llei
General Tributària.
7. Així mateix, transcorreguts els terminis
legalment fixats, es procedirà al corresponent
embargament de drets i deures, en cas que
no s'hagués pagat el deute.
Article 18
Exigibilitat dels interessos en els
procediments de constrenyiment
1. Les quantitats exigibles en un procediment de constrenyiment per ingressos de
Dret públic meritaran interessos de demora
des del dia següent al venciment del deute en
període voluntari fins la data del seu ingrés.
2. La base sobre la que s'aplicarà el tipus
d'interès no inclourà el recàrrec de constrenyiment.

3. El tipus d'interès es fixarà d'acord amb
l'establert als articles 10 de la Llei d'Hisendes
Locals i 26.6 de la Llei General Tributària.
Quan, durant el període de demora, s'hagin
modificat els tipus d'interès, es determinarà
el deute a satisfer per interessos sumant les
quanties que corresponguin a cada període.
Article 19
Fraccionaments/ajornaments
1. Podrà ajornar-se o fraccionar-se el
pagament dels deutes tributaris i altres de
dret públic, a petició prèvia dels obligats,
quan la seva situació econòmico-financera
els impedeixi transitòriament fer el pagament
dels seus deutes, segons els següents criteris
generals de concessió:
- Deutes d'import inferior a 2.000 EUR de
quota principal, es podran fraccionar fins a
un màxim de dotze mesos.
- Deutes d'import comprès entre 2.001
EUR i 5.000 EUR, es podran fraccionar fins a
un màxim de vint-i-quatre mesos
- Deutes d'import superior a 5.000 EUR,
fins a un màxim de trenta-sis mesos
- Les quotes mínimes mensuals no podran
ser inferiors a 30 EUR.
2. Excepcionalment es podrà concedir l'ajornament o el fraccionament dels deutes
inferiors a 100 EUR de quota principal, o per
períodes més llargs que els esmentats anteriorment, si es justifica documentalment la
impossibilitat de pagament. Els interessats
hauran d'adjuntar a la seva sol·licitud una
prova documental de la seva condició d'aturat, pensionista de la seguretat social que tingui reconeguda una pensió d'incapacitat permanent (en qualsevol dels seus graus) jubilat
o qualsevol altra situació en la que acrediti
uns ingressos per quantia igual o inferior al
salari mínim interprofessional.
3. Es podrà denegar l'ajornament/fraccionament d'un deute en període voluntari si té
altres deutes en via executiva.
4. No es podran ajornar/fraccionar les
multes de trànsit en període de bonificació
(reducció del 50%).
5. Quan s'hagi incomplert un fraccionament en via executiva, es podrà denegar si el
mateix es torna a demanar de nou i en tot
cas, si es considera adient, es podrà exigir
una garantia, prescindint de l'import del
deute i dels terminis.
6. Els ajornaments meritaran interessos de
demora des del venciment del termini en
període voluntari fins al venciment concedit.
En els fraccionaments, es computaran els
interessos meritats per cada fracció des del
venciment del període voluntari fins al venciment concedit. El tipus d'interès de demora
aplicable serà el que per cada exercici
econòmic es fixi per la Llei de pressupostos
generals de l'Estat. Els interessos de demora
s'exigiran en el mateix moment del pagament.
7. Les peticions es presentaran al Registre
General de l'Ajuntament i hauran de contenir
les dades següents:
- Nom i cognoms, raó social o denominació, núm. d'identificació fiscal, domicili de la

persona sol·licitant i, en el seu cas de la persona que la representi i el domicili als efectes
de notificació.
- Identificació del deute del qual es demana l'ajornament / fraccionament.
- Terminis que es proposen i altres condicions
- Motiu de la petició
- Garantia que s'ofereix
- Lloc, data i signatura de la persona
sol·licitant o representant
- La persona interessada podrà adjuntar a
la seva petició els documents acreditatius en
els quals fonamenta i justifica la sol·licitud.
8. Pel que fa als ajornaments/fraccionaments de liquidacions en període voluntari,
per un període fins a dotze mesos, la concessió es realitzarà mitjançant un decret del
Tinent d'Alcalde delegat de l'Àrea, a proposta del Servei de Recaptació.
9. En els casos d'ajornaments/fraccionaments superiors a dotze mesos, la Junta de
Govern Local, a proposta del Servei de
Recaptació, aprovarà la concessió dels mateixos.
10. Pel que fa als ajornaments/fraccionaments en període executiu, donat el volum
dels mateixos i a fi d'accelerar les respostes i
per tant el cobrament tenint en compte que
la majoria es troben en procés d'embargament iniciat, el mateix Servei de Recaptació
respondrà concedint l'ajornament o fraccionament. Mensualment i de forma col·lectiva
seran aprovats per un decret del Tinent d'Alcalde delegat de l'Àrea, que serà ratificat per
la Junta de Govern Local.
11. Una vegada concedit un fraccionament, a petició de l'interessat, es podrà modificar l'import mensual, si la situació econòmica del deutor no li permet complir amb
l'import inicial concedit.
Igualment, es podran augmentar les quotes
assignades si millora la situació econòmica
del deutor.
En ambdós casos, es seguirà el mateix procediment que per la seva concessió.
12. Les liquidacions girades en concepte
de fiances o dipòsits no podran ajornar-se ni
fraccionar-se (tant si s'ingressen en efectiu
com mitjançant aval).
Article 20
Garanties en els ajornaments i
fraccionaments de pagament
1. Caldrà constituir garantia per sol·licitar
l'ajornament i/o fraccionament del pagament
del deute. La garantia a presentar serà aval
solidari d'entitat de crèdit, que haurà de
cobrir el principal del deute, els recàrrecs de
constrenyiment (en el cas de deutes en via
executiva) i els interessos de demora més un
25% de la suma d'aquestes partides. El venciment de l'aval haurà d'excedir almenys en sis
mesos del venciment dels terminis concedits.
2. Quan es justifiqui degudament que no
és possible obtenir l'esmentat aval o que amb
això es compromet la viabilitat de l'empresa,
es podrà admetre alguna de les garanties previstes en l'article 82 de la Llei general tributària.
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3. Es podrà dispensar de presentar garantia
quan l'import del deute a fraccionar sigui
inferior a 6.000 EUR de principal, excepte els
casos en què circumstàncies especials de
l'expedient ho requereixin.
4. Igualment es podrà dispensar totalment
o parcialment la prestació de garantia, quan
el contribuent demostri documentalment
escassa capacitat econòmica o solvència
patrimonial.
5. Quan s'hagi practicat anotació preventiva d'embargament en registres públics, es
considerarà garantit el deute i no serà
necessària l'aportació d'una nova garantia.
6. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la notificació de l'acord de
concessió. Transcorregut aquest termini sense
que s'hagi formalitzat la mateixa, s'exigirà
d'immediat per la via executiva el deute principal, amb els corresponents recàrrecs i interessos, sempre que hagi finalitzat el període
reglamentari d'ingrés en voluntària. Si l'ajornament ha estat sol·licitat en via executiva, es
continuarà el procediment de constrenyiment.
Article 21
Reintegrament del cost de les garanties
1. Els expedients de reintegrament del cost
de les garanties aportades per suspendre un
procediment metre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, s'iniciaran a instància de l'interessat.
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre's
adequadament aquestes sol·licituds, així com
per efectuar, si escau, el reintegrament que
correspongui, seran les següents:
- Nom i cognoms o denominació social, si
es tracta de persona de persona jurídica,
número d'identificació fiscal i domicili de
l'interessat.
- Resolució, administrativa o judicial, per
la qual es declara improcedent totalment o
parcialment l'acte administratiu impugnat l'execució del qual es va suspendre, amb certificació acreditativa de la seva fermesa.
- Import al qual va ascendir el cost de les
garanties el reintegrament de les quals es
sol·licita, aportant com a documents acreditatius en el supòsit d'avals atorgats per entitats de dipòsit o societats de garantia recíproca, certificació de l'entitat avaladora de les
comissions efectivament percebudes per la
formació i el manteniment de l'aval.
3. Si existeixen deutes en període executiu
del titular del dret de reintegrament, es procedirà a la compensació d'ofici.
Article 22
Prescripció i compensació de deutes
1. Prescriuran als quatre anys:
a) El dret de l'Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l'oportuna
liquidació.
b) L'acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats.
c) L'acció per imposar sancions tributàries.
d) El dret a la devolució d'ingressos inde-

guts i el reemborsament del cost de les garanties.
2. El termini de prescripció dels deutes no
tributaris es determinarà en base a la normativa particular que reguli la gestió del corresponent ingrés.
3. El termini de prescripció s'interromprà,
entre altres motius, per:
a) Per qualsevol actuació de l'obligat al
pagament amb la finalitat d'extingir el deute,
o d'interposar reclamació o recurs.
b) Per qualsevol actuació dels òrgans de
recaptació, realitzada amb coneixement formal de l'obligat tributari, encaminada a la
realització o assegurament del deute.
c) La recepció de la comunicació d'un
òrgan jurisdiccional en la qual s'ordeni la
paralització del procediment administratiu en
curs.
4. Produïda la interrupció, s'iniciarà de
nou el còmput del termini de prescripció a
partir de la data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració.
Interromput el termini de prescripció, la
interrupció afecta a tots els obligats al pagament.
5. La prescripció guanyada extingeix el
deute i s'aplicarà d'ofici.
6. Pel que fa a la compensació de deutes,
s'estarà a les disposicions de la Llei General
Tributària i el Reglament General de Recaptació.
Article 23
L'execució forçosa
1. De conformitat amb el que estableix
l'article 16 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, es podrà
disposar l'anul·lació i baixa de les liquidacions següents, així com de drets reconeguts i
compromisos d'ingressos, perquè la seva
quantia resulta insuficient per cobrir el cost
que la seva recaptació comporta.
- Els rebuts/Les liquidacions d'import igual
o inferior a 30 EUR, quan hagi finalitzat el
termini de pagament en voluntària.
- Les liquidacions d'import igual o inferior
a 60 EUR, quan hagi finalitzat el termini de
pagament en executiva.
2. En el cas de deutes no tributaris, quan el
deutor resideixi fora de l'àmbit territorial on
l'Ajuntament disposa de competència per
exercir l'execució forçosa i els deutes no
siguin superiors a 200 EUR, aquests es
podran donar de baixa abans d'iniciar-se la
via executiva, donada l'escasa probabilitat de
l'existència de béns embargables al municipi
en relació al cost d'investigació d'aquests.
3. A l'efecte de respectar el principi de
proporcionalitat entre l'import del deute i els
mitjans utilitzats pel seu cobrament, quan
sigui necessari procedir a l'execució forçosa
dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 600 EUR, només s'ordenaran les
actuacions d'embargament següents:
a) Deutes de quantia inferior o igual a 60
EUR, quan es consideri adient iniciar l'execució forçosa:
- Embargament de diner efectiu o de fons
dipositats en comptes obertes en entitats de

crèdit.
b) Deutes de quantia compreses entre 61 i
600 EUR:
- Embargament de diner efectiu o en
comptes obertes en entitats de crèdit.
- Crèdits, valors i drets realitzables a l'acte,
o a curt termini.
- Sous, salaris i pensions.
4. A efectes de determinar la quantia a què
es refereix el punt anterior, es computaran
tots els deutes d'un contribuent que queden
pendents de pagament i sempre que s'hagués
dictat providència de constrenyiment.
5. Quan el resultat de les actuacions d'embargament referides en el punt 3 sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de
crèdit incobrable.
6. Quan la quantia total del deute d'un
contribuent sigui superior a 600 EUR es
podrà ordenar l'embargament dels béns i
drets previstos a l'article 169 de la Llei General Tributària, preservant l'ordre establert en
aquest precepte.
7. Quan el deutor hagi sol·licitat l'alteració
de l'ordre d'embargament dels seus béns, es
respectarà el contingut d'aquesta sol·licitud
sempre que amb això, a criteri de l'òrgan de
recaptació, no es vegi dificultada la realització del dèbit.
8. Si l'Ajuntament i l'obligat tributari no
haguessin acordat una ordre d'embargament
diferent del previst a l'article 169.2 de la Llei
General Tributària, s'embargaran els béns de
l'obligat tenint en compte la major facilitat de
la seva alienació i la menor onerositat per a
l'obligat.
Article 24
Anuncis de subhasta i Mesa de subhasta
1. La mesa de subhasta de béns estarà
integrada pel Tresorer, que n'assumirà la presidència, el lletrat/ada municipal que es
designi, que actuarà com a secretari/a, i el
Cap del Servei de Recaptació.
2. Les subhastes de béns embargats s'anunciaran en tot cas en el Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament i en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA. Quan el tipus superi la xifra de
1.000.000 EUR, s'anunciarà en el Butlletí
Oficial de l'Estat.
3. El Servei de Recaptació podrà acordar
la publicació de l'anunci de subhasta en
medis de comunicació de gran difusió i en
publicacions especialitzades, quan al seu
judici resulti convenient i el cost de la publicació sigui proporcionat amb el valor dels
béns.
Article 25
Licitadors
1. Excepte el personal adscrit a l'òrgan de
recaptació competent, els taxadors, els dipositaris dels béns i els funcionaris directament
implicats en el procediment de constrenyiment, podrà participar a la subhasta, concurs
o adjudicació directa, per sí mateix o mitjançant representant, qualsevol persona que
tingui capacitat d'obrar i no es trobi afectada
per cap impediment o restricció legal, sempre que s'identifiqui adequadament i acrediti
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documentalment la representació amb la
que, al seu cas, actuï.
2. Tots els licitadors hauran de constituir el
dipòsit de garantia preceptiu que s'ingressarà
al compte que designi el Tresorer.
Els dipòsits s'hauran de constituir mitjançant xec nominatiu a favor de l'Ajuntament que compleixi els requisits establerts en
l'article 35.1 del Reglamentet General de
Recaptació, dins els terminis que s'estableixin a l'anunci de subhasta.
Es podrà constituir dipòsits per la segona
licitació davant la mesa de subhasta, mitjançant xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l'Ajuntament. En aquest cas,
s'obrirà un termini de mitja hora conclosa la
celebració de la primera licitació de tots els
lots que surtin a subhasta, ampliable en el
límit de temps necessari per poder materialitzar la constitució de dipòsits per qui vulgui
participar com licitador a la segona convocatòria.
3. Els licitadors podran enviar o presentar
les seves ofertes en sobre tancat, des de l'anunci de la subhasta, fins una hora abans del
seu començament. Aquestes ofertes tindran
el caràcter de màximes, seran registrades al
Registre General de l'Ajuntament i hauran
d'anar acompanyades d'un xec conformat
estès a favor de l'ajuntament per l'import del
dipòsit, que serà com a mínim del 10% del
tipus de licitació.
4. Els xecs es retornaran als licitadors no
adjudicataris un cop conclosa la subhasta. La
devolució als licitadors que van presentar la
seva oferta en sobre tancat es realitzarà mitjançant transferència bancària al número de
compte designat per aquest.
5. Si abans de la celebració de la subhasta,
algun licitador que hagi presentat la seva
oferta en sobre tancat, manifesta per escrit la
voluntat de no concórrer a la licitació, es
procedirà a la devolució del dipòsit en les
condicions establertes en el punt anterior.
6. Quan la participació a la subhasta sigui
mitjançant acords amb institucions o organitzacions representatives del sector de mediació en el mercat immobiliari, el licitador, en
el moment de la seva acreditació, podrà
manifestar que, en el cas de resultar adjudicatari, es reserva el dret a cedir aquesta
rematada a un tercer per tal que el document
públic de venda pugui atorgar-se directament
a favor del cessionari.
Article 26
Trams de licitació a la subhasta
1. L'import dels trams de licitació haurà
d'adequar-se a l'escala següent:
a) Per als tipus de subhasta inferiors a
6.000 EUR, 100 EUR
b) Per als tipus de subhasta des de 6.000
EUR fins a 30.000 EUR, 300 EUR
c) Per als tipus de subhasta de més de
30.000 EUR fins a 150.000 EUR, 600 EUR
d) Per als tipus de subhasta superiors a
150.000 EUR, 1.000 EUR
2. En el desenvolupament de la subhasta i
actuacions posteriors, s'estarà amb allò que
determina el Reglament general de recapta-

ció.
Article 27
Costes del procediment
1. Tindran la consideració de costes del
procediment de constrenyiment les despeses
que s'originin durant el seu desenvolupament. Les costes seran exigides a l'obligat al
pagament.
2. Són costes del procediment, entre altres,
les següents:
a) Les despeses originades per les notificacions que imprescindiblement hagin de realitzar-se en el procediment administratiu de
constrenyiment.
b) Els honoraris d'empreses o professionals
aliens a l'Administració que intervinguin en
les valoracions, delimitacions i alienació dels
béns embargats.
c) Els honoraris dels registradors i altres
despeses que hagin d'abonar-se per les
actuacions en els registres públics.
d) Les despeses motivades pel dipòsit i
administració de béns embargats.
e) Les altres despeses que exigeixi la pròpia execució, inclosos els pagaments realitzats a creditors preferents, al seu cas.
Article 28
Situació d'insolvència
1. Són crèdits incobrables aquells que no
poden fer-se efectius en el procediment de
gestió recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els béns
coneguts de l'obligat circumstàncies que
aconsellin la seva inembargabilitat.
2. Quan s'hagin declarat fallits els obligats
al pagament i els responsables, es declararan
provisionalment extingits els deutes, i podran
ser rehabilitats en el termini de prescripció. El
deute quedarà definitivament extingit si no
s'hagués rehabilitat en aquell termini.
3. Quan el Servei de Recaptació tingui
coneixement de la solvència sobrevinguda
del deutor, proposarà la rehabilitació del crèdit al Tresorer per tal que l'aprovi la Junta de
Govern.
4. Declarat fallit un deutor, es donaran de
baixa els crèdits contra seu de venciment
posterior per referència a aquesta declaració,
si no existeixen altres obligats o responsables.
5. A efectes de declaració de crèdits incobrables, el Servei de Recaptació documentarà
degudament els expedients, i formularà la
proposta corresponent, que es sotmetrà a fiscalització del Tresorer i aprovació de la Junta
de Govern.
Article 29
Criteris a aplicar en les propostes de
declaració de crèdits incobrables
1. La documentació que justifiqui la declaració de crèdits incobrables serà diferent en
funció de l'import i característiques del deute
i sempre tenint en compte el principi de legalitat procedimental i eficàcia administrativa.
2. Els deutes fins a 60 EUR i els no tributaris causaran baixa d'acord amb el que estableix l'article 23 de la present Ordenança,
excepte que el servei de recaptació consideri

convenient portar a terme alguna actuació
més de les previstes.
3. En els expedients amb deutes acumulats
d'import comprés entre 61 i 600 EUR, es formularà proposta de crèdits incobrables amb
els requisits següents:
- Haurà de figurar en l'expedient executiu
la notificació en el domicili que figuri a la
base de dades municipal.
- Si el resultat de les notificacions practicades ha estat negatiu, o per ser deutor desconegut, o bé absent amb dos intents de notificació, caldrà la publicació d'edictes en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
- Acreditació de l'intent d'embargament de
comptes bancaris, amb resultat negatiu, i de
salaris i pensions (sempre que es disposi del
NIF)
- En el cas de no disposar de NIF, caldrà
acreditar que s'han realitzat les pertinents
consultes a la base de dades municipal,
encaminades a la realització dels deutes.
4. Expedients amb deutes acumulats d'import superior a 600EUR a nom de persones
físiques:
- Haurà de figurar en l'expedient executiu
la notificació en el domicili que figuri a la
base de dades municipal.
- Si el resultat de les notificacions practicades ha estat negatiu, caldrà la publicació d'edictes en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
- Acreditació de l'intent d'embargament de
comptes bancaris, amb resultat negatiu i de
salaris i pensions (sempre que es disposi del
NIF).
- Igualment s'acreditarà que no figuren
béns inscrits a nom del deutor en els registres
de la propietat de Santa Coloma de Gramenet.
- En el cas de no disposar de NIF, caldrà
acreditar que s'han realitzat les pertinents
consultes a la base de dades municipal,
encaminades a la realització dels deutes
5. Expedients amb deutes acumulats d'import superior a 600 EUR a nom de persones
jurídiques:
- Haurà de figurar en l'expedient executiu
la notificació el domicili que figuri a la base
de dades municipal.
- Si el resultat de les notificacions practicades ha estat negatiu, caldrà la publicació d'edictes en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
- Acreditació de l'intent d'embargament de
comptes en les diferents entitats bancàries.
- Igualment s'acreditarà que no figuren
béns inscrits a nom de la societat deutora en
els registres de la propietat de Santa Coloma
de Gramenet.
- Caldrà fer constar les actuacions practicades en l'expedient mitjançant la informació
obtinguda del Registre Mercantil.
Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l'ordenança
i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal
que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres nor-
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mes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposicions finals
Primera
S'autoritza l'Alcalde per a dictar totes les
instruccions que siguin necessàries per al
desenvolupament i l'aplicació de la present
ordenança.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 17 de desembre de 2007, entrarà en vigor l'1 de gener de
2008 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació. L'última modificació va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2009 i
entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1. REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
I. Disposició general
Article 1
D'acord amb allò que disposa l'article
59.1.a) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, que aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament exacciona l'Impost sobre béns
immobles.
II. Fet imposable
Article 2
1. El fet imposable de l'Impost està constituït per la titularitat dels següents drets sobre
els béns immobles rústics i urbans i sobre els
immobles de característiques especials:
a) D'una concessió administrativa sobre
els propis immobles o sobre els serveis
públics als quals es trobin afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que
correspongui d'entre els definits en l'apartat
anterior per l'ordre en ell establert determinarà la no subjecció de l'immoble a la resta
de modalitats previstes.
3. Als efectes de l'impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns
immobles urbans i de béns immobles de
característiques especials els definits com a
tals en les normes reguladores del Cadastre
Immobiliari.
4. En el supòsit que un mateix immoble es
trobi localitzat en diferents termes municipals
s'entendrà, a efectes de l'Impost, que pertanyen a cadascun d'ells per la superfície que
ocupi en el respectiu terme municipal.
5. Es consideren béns immobles de característiques especials els compresos en els
grups següents:
a) Els destinats a la producció d'energia
elèctrica i gas i al refinament de petroli, i les
centrals nuclears.
b) Les preses, salts d'aigua i embassa-

ments, inclosos la seva llera, excepte les destinades exclusivament al rec.
c) Les autopistes, les carreteres i els túnels
de peatge.
d) Els aeroports i els ports comercials.
6. No es troben subjectes a aquest impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies
terrestres i els béns de domini públic marítimo-terrestre i hidràulic, sempre que siguin
d'aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles que siguin
propietat dels municipis en què es trobin
enclavats:
- Els de domini públic afectes a ús públic.
- Els de domini públic afectes a un servei
públic gestionat directament per l'Ajuntament, excepte quan es tracti d'immobles
cedits a tercers mitjançant contraprestació.
- Els béns patrimonials, exceptuats els
cedits a tercers mitjançant contraprestació.
III. Subjectes passius
Article 3
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei
general tributària que ostentin la titularitat del
dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet
imposable d'aquest Impost.
En el supòsit de concurrència de diversos
concessionaris sobre un mateix immoble de
característiques especials, serà substitut del
contribuent el que hagi de satisfer el major
cànon.
2. El que disposa l'apartat anterior serà
d'aplicació sense perjudici de la facultat del
subjecte passiu de repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de
dret comú. Es repercutirà la totalitat de la
quota líquida de l'Impost en qui, no reunint
la condició de subjecte passiu del mateix,
faci ús mitjançant contraprestació dels seus
béns demanials o patrimonials.
Així mateix, el substitut del contribuent
podrà repercutir sobre els altres concessionaris la part de la quota líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de
satisfer cadascú d'ells.
3. L'Administració emetrà els rebuts i les
liquidacions tributàries en nom del titular del
dret constitutiu del fet imposable.
Si, com a conseqüència de la informació
facilitada per la Direcció General del Cadastre, es conegués més d'un titular, es faran
constar un màxim de dos, sense que aquesta
circumstància impliqui la divisió de la quota.
No obstant, quan un bé immoble o dret
sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es
podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la resta dels obligats
al pagament, així com els documents públics
acreditatius de la proporció en què cadascú
participa en el domini o dret sobre l'immoble. En aquest cas, caldrà que tots els obligats
tributaris domiciliïn en una entitat financera
el pagament de les quotes individuals resultants.
Una vegada acceptada per l'Administració
la sol·licitud de divisió, les dades s'incorpora-

ran en el padró de l'impost de l'exercici
immediatament posterior i es mantindran en
els successius mentre no se'n sol·liciti la
modificació.
Si alguna de les quotes resulta impagada
s'exigirà el pagament del deute a qualsevol
dels responsables solidaris, de conformitat
amb l'article 35.6 de la Llei General Tributària. Conseqüentment, l'òrgan gestor podrà
exigir el compliment de l'obligació a qualsevol dels obligats.
IV. Exempcions i bonificacions
Article 4
1. Gaudiran d'exempció els següents
immobles:
a) Els que siguin propietat de l'Estat, de les
comunitats autònomes o de les entitats locals
que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i els serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la
Defensa Nacional.
b) Els béns comunals i les muntanyes veïnals en mà comuna.
c) Els de l'Església Catòlica, en els termes
previstos en l'acord entre l'Estat espanyol i la
Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3
de gener de 1979, i els de les associacions
confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut del que disposa l'article 16 de la Constitució.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als quals sigui d'aplicació
l'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i amb la condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la
seva representació diplomàtica, consular, o
als seus organismes oficials.
f) La superfície de les muntanyes poblades
amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el suro, sempre
que la densitat de l'arbrat sigui la pròpia o
normal de l'espècie que es tracti.
g) Els terrenys ocupats per les línies de
ferrocarrils i els edificis enclavats en aquests
terrenys que estiguin dedicats a estacions,
magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació de dites línies. No
estaran exempts de l'impost els establiments
d'hosteleria, d'espectacles, comercials i d'esbargiment, les cases destinades a habitatges
dels empleats, les oficines de la direcció ni
les instal·lacions fabrils.
2. També n'estaran exempts, prèvia
sol·licitud, els immobles següents:
a) Els béns immobles que es destinin a
l'ensenyament per a centres docents acollits,
total o parcialment, al règim de concert educatiu, pel que fa a la superfície afectada a
l'ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de
l'activitat.
b) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interès cultural, conforme a la normativa vigent
en el moment de l'acreditament de l'impost.
c) La superfície de les muntanyes en les
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qual es realitzin repoblacions forestals o
regeneració de masses arbrades subjectes a
projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'Administració forestal. Aquesta
exempció tindrà una duració de quinze anys,
comptats a partir del període impositiu
següent al que es realitzi la seva sol·licitud.
d) Els béns de naturalesa urbana, la quota
líquida dels quals sigui inferior a 7,50 EUR,
així com els de naturalesa rústica, la quota
líquida dels quals sigui inferior a 7,50 EUR.
3. També estaran exempts de l'Impost
sobre béns immobles, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, els béns dels quals siguin
titulars les entitats sense ànim de lucre a què
es refereix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim
de lucre i d'incentius fiscals al mecenatge,
excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l'impost de societats.
L'aplicació d'aquesta exempció estarà
condicionada als fets que les entitats sense
ànim de lucre comuniquin a l'Ajuntament
l'exercici de l'opció, regulada en l'article
14.1 de l'esmentada Llei 49/2002, i que compleixin els requisits i supòsits relatius al règim
fiscal especial regulat en el títol II de l'esmentada llei.
Article 5
S'aplicaran les bonificacions següents:
1. Gaudiran d'una bonificació del 50 per
100 en la quota íntegra de l'impost, sempre
que així els interessats ho sol·licitin abans de
l'inici de les obres, els immobles que constitueixen l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció
immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin
entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu
següent a aquell en què s'iniciïn les obres
fins el posterior a la terminació d'aquestes,
sempre que durant aquest temps es realitzin
obres d'urbanització o construcció efectiva i,
sense que, en cap cas, pugui excedir de tres
períodes impositius.
2. Gaudiran d'una bonificació del 50 per
100 en la quota íntegra de l'Impost, durant
els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els
habitatges de protecció oficial i les que resultin equiparables a aquestes conforme a la
normativa autonòmica.
Aquesta bonificació es concedirà a petició
de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en
qualsevol moment anterior a la terminació
dels tres períodes impositius de duració de la
mateixa. Tindrà efectes, en el seu cas, des del
període impositiu següent al que es sol·liciti,
a excepció que es sol·liciti durant el període
de pagament voluntari, que es concedirà pel
mateix exercici en què es formuli la sol·licitud.
3. Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tindran
dret a una bonificació sobre la quota íntegra
de l'Impost corresponent al domicili habitual.
L'import de la bonificació serà del 90 % de la

quota de l'Impost sobre Béns Immobles de
l'exercici, amb un màxim de 70 EUR.
El servei gestor serà l'encarregat d'elaborar
un expedient administratiu que reculli el
compliment dels requisits per part del contribuent del dret a gaudir la bonificació. Els
requisits necessaris seran els següents:
a) Que els subjectes passius tinguin el títol
de família nombrosa, atorgat per la Generalitat de Catalunya, o altre organisme competent.
b) Que tots els integrants de la família estiguin empadronats en el mateix domicili i
aquest sigui el seu domicili habitual.
c) Que ni el subjecte passiu de l'Impost ni
la resta d'integrants de la família siguin titulars de més béns immobles excepte d'un
aparcament, el qual no estarà bonificat.
Així mateix, ha de disposar de tota la
informació necessària per poder comprovar
que es donen tots el requisits. La documentació a comprovar és la següent:
a) Acreditació del títol de família nombrosa expedit per la Generalitat de Catalunya o
altre organisme competent.
b) Han d'acreditar que tots els integrants
de la família estiguin empadronats en el
mateix domicili i aquest és el seu domicili
habitual, amb el certificat d'empadronament
corresponent.
c) Declaració jurada del subjecte passiu de
l'Impost justificativa que ni ell ni la resta d'integrants de la família són titulars de més béns
immobles.
Aquesta bonificació s'haurà de sol·licitar
dins el període de pagament en voluntària de
l'impost establert per cada exercici. La tramitació d'aquesta bonificació per part de l'Ajuntament s'iniciarà un cop hagi finalitzat
l'esmentat període de pagament voluntari.
La concessió de la bonificació tindrà efectes pel mateix any, i comportarà el reconeixement del dret a la devolució de l'excés
ingressat.
4. En cas de concurrència entre diverses
bonificacions, només serà d'aplicació la que
resulti més beneficiosa per al subjecte passiu.
V. Base imposable i base liquidable
Article 6
1. La base imposable de l'Impost està
constituïda pel valor cadastral dels béns
immobles, que es determinarà, notificarà i
serà susceptible d'impugnació conforme el
que disposen les normes reguladores del
Cadastre Immobiliari.
2. La base liquidable d'aquest Impost serà
el resultat de practicar en la base imposable
les reduccions que legalment s'estableixin.
VI. QUOTA
Article 7
1. La quota íntegra d'aquest Impost serà el
resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus
de gravamen.
2. La quota líquida s'obtindrà minorant la
quota íntegra en l'import de les bonificacions
previstes.
VII. TIPUS DE GRAVAMEN

Article 8
1. El tipus de gravamen de l'Impost sobre
béns Immobles aplicable als béns immobles
urbans serà de 0,7416.
2. El tipus de gravamen de l'Impost sobre
béns Immobles aplicable als béns immobles
rústics serà de 0,9.
3. El tipus de gravamen de l'Impost sobre
béns Immobles aplicable als béns immobles
de característiques especials serà el mateix
que pels béns immobles urbans.
4. L'Ajuntament exigirà un recàrrec del
50% de la quota líquida de l'Impost als
immobles d'ús residencial que es trobin
desocupats amb caràcter permanent, si
acompleixen les condicions que es determinin reglamentàriament.
Aquest recàrrec, que s'exigirà als subjectes
passius d'aquest tribut, es devengarà el 31 de
desembre i es liquidarà anualment per l'Ajuntament, una vegada constatada la desocupació de l'immoble.
VIII. Període impositiu i meritament
Article 9
1. L'Impost es merita el primer dia del
període impositiu.
2. El període impositiu coincideix amb
l'any natural.
3. Els fets, actes i negocis que han de ser
objecte de declaració o comunicació davant
el Cadastre Immobiliari tindran efectivitat en
el meritament d'aquest Impost immediatament posterior al moment en què produeixin
efectes cadastrals. L'efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants dels procediments
de valoració col·lectiva i de determinació del
valor cadastral dels béns immobles de característiques especials coincidirà amb la prevista en les normes reguladores del Cadastre
Immobiliari.
IX. Règim de declaracions, comunicacions i
sol·licituds
Article 10
1. Les alteracions concernents als béns
immobles susceptibles d'inscripció cadastral
que tinguin transcendència a efectes d'aquest
Impost determinaran l'obligació dels subjectes passius de formalitzar les declaracions
conduents a la seva inscripció en el Cadastre
Immobiliari, conforme al que estableixen les
seves normes reguladores.
2. L'Ajuntament posarà en coneixement
del Cadastre els fets, actes o negocis susceptibles de generar un alta, baixa o modificació
cadastral, derivats d'actuacions per a les
quals s'hagi atorgat la corresponent llicència
o autorització municipal.
3. Seran objecte de declaració o comunicació, segons procedeixi, els fets, actes o
negocis següents:
a) La realització de noves construccions i
l'ampliació, rehabilitació, demolició o derrocament de les ja existents, ja sigui parcial o
total. No es consideraran tals les obres o
reparacions que tinguin per objecte la mera
conservació i manteniment dels edificis, i les
que afectin només a característiques orna-
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mentals o decoratives.
b) La modificació d'ús o destinació i els
canvis de classe de cultiu o d'aprofitament.
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.
d) L'adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.
e) La constitució, modificació o adquisició
de la titularitat d'una concessió administrativa i dels drets reals d'usdefruit i de superfície.
f) Les variacions en la composició interna
o en la quota de participació dels copropietaris, o els cotitulars de les entitats de l'article
35 de la Llei general tributària.
4. Es podran presentar davant el Cadastre
les següents sol·licituds:
a) Sol·licitud de baixa, que podrà formular
qui figurant com a titular cadastral hagués
cessat en el dret que va originar dita titularitat.
b) Sol·licitud d'incorporació de titularitat,
que podrà formular el propietari d'un bé
afecte a una concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o d'usdefruit.
c) Sol·licitud d'incorporació de cotitulars
quan resulti procedent.
5. Per a la tramitació de les llicències de
primera ocupació dels immobles, l'Ajuntament podrà exigir l'acreditació de la presentació de la declaració cadastral de la nova
construcció.
X. Gestió
Article 11
1. La liquidació i recaptació, així com la
revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest Impost, seran competència
exclusiva de l'Ajuntament i comprendran les
funcions de reconeixement i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les
liquidacions conduents a la determinació
dels deutes tributaris, emissió dels documents
de cobrament, resolució dels expedients de
devolució d'ingressos indeguts, resolució dels
recursos que s'interposin contra els esmentats
actes i actuacions per a l'assistència i informació al contribuent referides a les matèries
compreses en aquest apartat.
2. L'Ajuntament pot agrupar en un únic
document de cobrament totes les quotes d'aquest Impost relatives a un mateix subjecte
passiu quan es tracti de béns rústics situats en
aquest municipi.
3. L'Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la
tramitació dels procediments de declaració,
comunicació, sol·licitud, subsanació de discrepàncies i inspecció cadastral previstos en
les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els
supòsits en els quals s'hagin practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i
base liquidable previstes en els procediments
de valoració col·lectiva.
Un cop transcorregut el termini d'impugnació previst en les citades notificacions,
sense que s'hagi utilitzat els recursos perti-

nents, s'entendran consentides i fermes les
bases imposable i liquidable notificades,
sense que puguin ser objecte de nova impugnació al procedir-se a l'exacció anual de
l'impost.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per Llei de
pressupostos de l'Estat o una altra norma
legal que afectin qualsevol element d'aquest
Impost s'aplicaran automàticament dins de
l'àmbit d'aquesta Ordenança.
Disposicions finals
Primera
En tot allò no previst per aquesta Ordenança, s'aplicarà el que disposa el del Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, la Llei general tributària
i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 19 de desembre de 2005, entrarà en vigor l'1 de gener de
2006 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació. L'última modificació va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2009 i
entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2. REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
I. Disposició general
Article 1
De conformitat amb el que disposa l'article 59.1.b) del Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix l'Impost sobre activitats econòmiques.
II. Fet imposable
Article 2
1. Constitueix el fet imposable de l'Impost
l'exercici de qualsevol tipus d'activitat
econòmica, així com el mer exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques,
s'exerceixin o no en un local determinat i es
trobin o no especificades en les Tarifes de
l'Impost.
2. Es consideraran, a efectes d'aquest
Impost, activitats empresarials les ramaderes,
quan tinguin caràcter independent, les mineres, industrials, les comercials i les de serveis.
3. Als efectes del que preveu el paràgraf
anterior, tindrà la consideració de ramaderia
independent el conjunt de bestiar que es
trobi comprès en algun dels casos següents:
a) El que pasturi o s'alimenti fonamentalment en terres que no siguin explotades agrícolament o forestalment per l'amo de la
ramaderia.
b) L'estabulat fora de les finques rústiques.
c) El transhumat o transterminat.
d) Aquell que s'alimenti fonamentalment
amb pinsos no produïts a la finca on es criï.
4. Les disposicions contingudes en aquesta
Ordenança regulen l'Impost quant a les acti-

vitats econòmiques exercides dins del terme
municipal i que estiguin subjectes al pagament de quotes municipals.
Article 3
1. Es considera que una activitat s'exerceix
amb caràcter empresarial, professional o
artístic quan suposi l'ordenació per compte
propi de mitjans de producció i de recursos
humans, o d'un de ells, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns
o serveis.
2. El contingut de les activitats gravades es
defineix a les tarifes de l'Impost, aprovades
pel Real decret legislatiu 1175/1990, de 28
de setembre, llevat de les activitats ramaderes
independents, les tarifes de les quals i la Instrucció per a l'aplicació d'aquestes es regulen
per Real decret legislatiu 1259/1991, de 2
d'agost.
Article 4
1. L'Impost sobre activitats econòmiques
grava el mer exercici d'activitats empresarials, professionals i artístiques, s'exerceixin o
no en un local determinat.
2. Quant al lloc de realització de les activitats i el concepte de local en el qual s'exerceixen les esmentades activitats, caldrà atenir-se al que disposen les regles 5a i 6a de la
Instrucció aprovada per Real decret legislatiu
1175/1990, de 28 de setembre.
Article 5
No constitueix fet imposable d'aquest
Impost l'exercici de les activitats següents:
1. L'alienació de béns integrats en l'actiu
fix de les empreses que hagin figurat degudament inventariats com a tal immobilitzat amb
més de dos anys d'antelació a la data de la
transmissió, i la venda de béns d'ús particular
i privat del venedor sempre que els hagi utilitzat durant el mateix període de temps.
2. La venda dels productes que es rebin
com a pagament de treballs personals o serveis professionals.
3. L'exposició d'articles amb la finalitat
exclusiva de decoració o adornament de l'establiment. Per contra, estarà subjecta a l'Impost l'exposició d'articles per a regal als
clients.
4. Quan es tracti de venda a la menuda, la
realització d'un sol acte o una operació aïllada.
5. Les activitats agrícoles, les ramaderes
que en depenen, les forestals i les pesqueres.
III. Subjecte passiu
Article 6
Són subjectes passius d'aquest Impost les
persones físiques i jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35 de la Llei general
tributària, sempre que realitzin dins del terme
municipal qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
IV. Exempcions i bonificacions
Article 7
1. Es troben exempts de l'Impost:
a) L'Estat, les comunitats autònomes i les
entitats locals, així com els organismes autò-
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noms de l'Estat i les entitats de dret públic
d'anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les entitats locals.
b) Els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol,
durant els dos primers períodes impositius
d'aquest Impost en què aquesta es desenvolupi.
No es considerarà que s'ha produït l'inici
de l'exercici d'una activitat en els supòsits
següents:
1) Quan l'activitat s'hagi desenvolupat
anteriorment amb altre titularitat. A aquests
efectes s'entendrà que les activitats econòmiques s'han exercit anteriorment amb altre
titularitat en els supòsits següents:
a) En les operacions de fusió, escissió o
aportació de branques d'activitat.
b) En la transformació de societats.
c) Quan es produeixi un canvi en la personalitat jurídicotributària del titular d'una activitat, si l'anterior mantingui una posició de
control sobre la nova entitat o sobre el patrimoni afecte a l'activitat.
d) Quan els membres d'una entitat de l'article 35 de la Llei General Tributària que vagi
a continuar l'exercici d'una activitat preexistent siguin, majoritàriament, els mateixos que
formaven part de l'entitat que venia exercint
dita activitat, o entre aquests i aquells existeixin vincles familiars per línia directa o
col·lateral fins el segon grau inclusiu.
2) Quan es tracti de subjectes passius per
l'Impost que ja vinguessin realitzant activitats
empresarials subjectes a l'Impost, en els
casos següents:
a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'Impost.
b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una
reclasificació de l'activitat que es venia exercint.
c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja
venia exercint.
d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de
l'activitat per la qual es venia tributant.
c) Els següents subjectes passius:
- Les persones físiques.
- Els subjectes passius de l'Impost sobre
societats, les societats civils i les entitats de
l'article 35 de la Llei general tributària, que
tinguin un import net de la xifra de negocis
inferior a 1.000.000 d'EUR.
Quan als contribuents per l'Impost sobre
la renda de no residents, només tindran dret
a l'exempció els que operin a Espanya mitjançant l'establiment permanent, sempre que
tinguin un import net de la xifra de negocis
inferior a 1.000.000 d'EUR.
A efectes de l'aplicació de l'exempció prevista en aquest paràgraf, es tindran en compte les regles següents:
1ª- L'import net de la xifra de negocis es
determinarà d'acord amb el que preveu l'article 191 del text refós de la Llei de societats
anònimes, aprovat per Real Decret legislatiu
1564/1989, de 22 de desembre.
2ª- L'import net de la xifra de negocis serà,
en el supòsit dels subjectes passius de l'Im-

post sobre societat o dels contribuents per
l'Impost sobre la renda de no residents, el del
període impositiu, el termini de presentació
de declaracions dels esmentats tributs hagi
finalitzat l'any anterior al del meritament d'aquest Impost. En el supòsit de societats civils
i les entitats a que es refereix l'article 35 de la
Llei general tributària, l'import net de la xifra
de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de meritament d'aquest
Impost. Si aquest període impositiu hagués
tingut una duració inferior a l'any natural,
l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a
l'any.
3ª- Per al càlcul de l'import de la xifra de
negocis del subjecte passiu, es tindrà en
compte el conjunt de les activitats econòmiques que exerceixi.
No obstant, quan l'entitat formi part d'un
grup de societats en el sentit de l'article 42
del Codi de Comerç, l'import net de la xifra
de negocis es referirà al conjunt d'entitats
que pertanyen a l'esmentat grup.
A efectes del que disposa el paràgraf anterior, s'entendrà que els casos de l'article 42
del Codi de Comerç són els recollits en la
secció 1ª del capítol I de les normes per a la
formulació dels comptes anuals consolidades, aprovades per Real Decret 1815/1991,
de 20 de desembre.
4ª- En el supòsit dels contribuents per l'Impost sobre la renda de no residents, s'atendrà
a l'import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents
situats en territori espanyol.
d) Les Entitats gestores de la Seguretat
Social i les mutualitats de previsió social
regulades en el Text Refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per RD Legislatiu 6/2004, de 29
d'octubre.
e) Els organismes públics d'investigació,
els establiments d'ensenyament en tots els
seus graus costejats íntegrament amb fons de
l'Estat, de les comunitats autònomes o de les
entitats locals o per fundacions declarades
benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus
que, sense ànim de lucre, estiguin en règim
de concert educatiu, fins i tot si faciliten als
seus alumnes llibres o articles d'escriptori o
els presten els serveis de mitja pensió o internat, encara que per excepció venguin en el
mateix establiment els productes dels tallers
dedicats a dit ensenyament, sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap
particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l'adquisició de les matèries primeres o al sosteniment de l'establiment.
f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials sense ànim
de lucre per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i de treball que per
l'ensenyament, l'educació, la rehabilitació i
la tutela de minusvàlids, realitzin, encara que
venguin els productes dels tallers dedicats als
esmentats fins, sempre que l'import d'aquesta
venda, sense utilitat per a cap particular o
tercera persona, es destini exclusivament a
l'adquisició de matèries primeres o al sosteni-

ment de l'establiment.
g) La Creu Roja Espanyola.
h) Els subjectes passius als quals sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o
convenis internacionals.
i) Les entitats sense finalitat lucrativa regulades a la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
del règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, en el termes previstos a l'article 15,2 d'aquell text legal.
2. Els subjectes passius als quals es refereix
els paràgrafs a), d), g) i h) de l'apartat anterior
no estaran obligats a presentar declaració
d'alta a la matrícula de l'impost.
3. Per l'aplicació de l'exempció prevista
en la lletra c) de l'apartat 1 d'aquest article,
el Ministre d'Hisenda establirà els supòsits en
què s'exigirà la presentació davant l'Agència
estatal d'Administració tributària d'una
comunicació fent constar que es compleixin
els requisits establerts en la lletra esmentada.
Aquesta obligació no s'exigirà, en cap cas,
quan es tracti de contribuents per l'Impost
sobre la renda de les persones físiques.
4. Les exempcions previstes en els paràgrafs b), e) i f) de l'apartat 1 d'aquest article
tindran caràcter rogat i es concediran, quan
escaigui, a instància de part.
5. L'aplicació de l'exempció de la lletra i)
de l'apartat 1 anterior estarà condicionada a
que l'entitat comuniqui a l'ajuntament que
s'ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels requisits establerts a la Llei
42/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal
de les entitats sense finalitats lucratives i dels
incentius fiscals al mecenatge.
Article 8
1. Les cooperatives, així com les unions,
federacions i confederacions d'aquestes i les
societats agràries de transformació tindran la
bonificació del 95% prevista en la Llei
20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
2. Els que iniciïn l'exercici de qualsevol
activitat professional classificada a la secció
segona de les tarifes de l'impost gaudiran
d'una bonificació del 50% de la quota
corresponent, durant els cinc anys d'activitat
següents a la conclusió del segon període
impositiu del seu desenvolupament de la
mateixa. El període d'aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des
de la finalització de l'exempció prevista a
l'article 7,1,b) d'aquesta ordenança.
V. Quotes tributàries
Article 9
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'Impost, i els coeficients de
ponderació i de situació i les bonificacions
previstes legalment i en aquesta Ordenança.
VI. Coeficients de ponderació
Article 10
1. Sobre les quotes municipals, provincials
o nacionals fixades en les tarifes de l'Impost
s'aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l'import net de
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la xifra de negocis del subjecte passiu.
L'esmentat coeficient es determinarà d'acord amb el quadre següent:
Import net de la xifra de negocis (EUR)§

Coeficient#

Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00§
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00§
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00§
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00§
Més de 100.000.000,00§
Sense xifra neta de negoci§

1,29#
1,30#
1,32#
1,33#
1,35#
1,31#

Als efectes de l'aplicació del coeficient a
què es refereix aquest article, l'import net de
la xifra de negocis del subjecte passiu serà el
corresponent al conjunt d'activitats econòmiques exercides i es determinarà d'acord amb
el que es preveu en el paràgraf c) de l'apartat
1 de l'article 7 d'aquesta Ordenança.
VII. Coeficients de situació
Article 11
1. Sobre les quotes modificades per l'aplicació del coeficient de ponderació previst a
l'article anterior, s'estableix una escala de
coeficients que pondera la situació física del
local dins el terme municipal, segons la categoria del carrer en què radiqui, que seran els
següents:
Categories Carrers§

Coeficient#

1ª§
2ª§
3ª§

3,747#
3,499#
3,152#

2. Als efectes del que estableix l'article 87
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, les vies
públiques d'aquest municipi es classifiquen
en 3 categories. L'índex alfabètic de les vies
públiques, amb expressió de la categoria fiscal que correspongui a cada una d'elles, figura al nomenclàtor de carrers a efectes de
l'Impost sobre activitats econòmiques annex
a aquesta Ordenança.
3. Als efectes d'assignació del coeficient
de situació corresponent a aquest Impost, s'aplicaran els criteris següents:
a) Als establiments situats a la via pública,
se'ls aplicarà el coeficient corresponent a la
finca més propera, i en el cas d'equidistància
a dues finques de diferent categoria, se'ls
aplicarà el coeficient corresponent a la finca
que el tingui més alt.
b) Als locals situats en xamfrans de diferents vies públiques, se'ls aplicarà el coeficient de situació corresponent a la via pública que tingui categoria superior.
4. Aquells subjectes passius titulars de
locals on exerceixen activitats econòmiques,
classificats en la divisió 6ª de la tarifa i la instrucció per l'aplicació de l'IAE, que es vegin
afectats per obres a la via pública consistents
en construccions d'infrastructures viàries o
que es facin amb motiu de construcció d'aparcaments públics, com també obres de
millora i/o ampliació de la xarxa de transports públics, podran sol·licitar a l'Ajuntament l'aplicació del coeficient de situació,
que es dirà, tenint en compte el següent:

Categories Carrers§
a) Coeficient de situació que s'aplicarà als
locals que estiguin afectats per obres que
tinguin una durada d'entre 3 i 6 mesos:§
1ª§
2ª§
3ª§
b) Si les obres tenen una durada de més
de sis mesos, s'aplicarà l'escala del coeficient de situació següent:§
1ª§
2ª§
3ª§

Coeficient#
#

2,950#
2,623#
2,364#
#

1,922#
1,747#
1,575#

c) Quan les obres de condicionament i
urbanització es realitzin en zones d'intensa
activitat comercial i per la seva transcendència i durada incideixen de forma important
en el nivell de negoci de la zona, l'Ajuntament, amb caràcter excepcional i mitjançant
aprovació del Ple municipal podrà aplicar
reduccions fins al 80 per 100 de la quota, tal
com queda establert en el punt segon de la
nota comuna a la divisió sisena de l'annex I
del RDLeg. 1175/1990.
Per tot això hauran de concórrer les condicions següents:
1. La durada de les obres esmentades
haurà de ser superior a tres mesos.
2. Si les obres són iniciades i acabades
durant el mateix exercici econòmic, el coeficient corresponent s'aplicarà a la liquidació
de l'any en qüestió. En cas que les dates d'inici i acabament siguin en anys diferents, la
reducció s'aplicarà, si s'escau, dins la liquidació de l'any immediatament següent a l'inici de les obres de què es tracti.
3. Excepcionalment, quan la durada de les
obres es prevegi raonablement superior a tres
mesos i, una vegada iniciades, s'escaigui la
liquidació del padró, el plenari podrà decidir
l'aplicació dels acords del punts precedents
sense esperar la finalització del projecte.
Una vegada l'obra finalitzada i d'acord
amb la durada real dels projectes executats,
el plenari podrà acordar complementar la
bonificació esmentada amb els límits i les circumstàncies previstes en aquesta Ordenança.
4. En qualsevol cas, serà necessari l'informe previ de Serveis Territorials sobre la situació real de les obres.
VIII. Període impositiu i meritament
Article 12
1. El període impositiu coincideix amb
l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta. En aquest cas, comprendrà des
de la data de començament de l'activitat fins
el final de l'any natural.
2. L'impost es merita el primer dia del
període impositiu i les quotes seran irreductibles, llevat quan, en els casos de declaracions d'alta, el dia de començament de l'activitat no coincideixi amb l'any natural. En
aquest cas, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres que restin per a finalitzar l'any, inclòs el del
començament de l'exercici de l'activitat.
3. Així mateix, en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes

seran prorratejables per trimestres naturals,
exclosos aquells en el quals es produeixi l'esmentat cessament. Amb aquesta finalitat, els
subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagi exercit
l'activitat.
4. Si es tracta d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, el meritament es produeix per la realització de cadascuna d'elles, i cal presentar les
corresponents declaracions en la forma que
s'estableixi reglamentàriament.
IX. Gestió
Article 13
1. L'Impost es gestiona a partir de la seva
Matrícula. Aquesta Matrícula es formarà
anualment i estarà constituïda per cens compresos de les activitats econòmiques, els subjectes passius, les quotes mínimes i, si s'escau, del recàrrec provincial.
2. La Matrícula de cada exercici es tancarà
el 31 de desembre de l'any anterior i incorporarà les altes, variacions i baixes produïdes
durant l'esmentat any; i també s'inclouran les
presentades fins el 31 de gener i que es refereixin a fets anteriors a l'1 de gener.
3. L'Ajuntament publicarà l'anunci d'exposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
i en un dels diaris de major difusió de la
província.
4. Els subjectes passius que no es trobin
exempts de l'Impost estaran obligats a presentar les corresponents declaracions d'alta
manifestant tots els elements necessaris per a
la seva inclusió en la matrícula en els termes
establerts a l'article 90.1 del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en el termini d'un mes des
de l'inici de l'activitat. A continuació es practicarà la liquidació corresponent, la qual es
notificarà al subjecte passiu, que haurà d'efectuar l'ingrés en els terminis establerts.
També estaran obligats a presentar declaració d'alta en la matrícula els subjectes passius que estiguin aplicant alguna de les
exempcions establertes a l'impost, quan deixin d'acomplir les condicions exigides per a
la seva aplicació. En aquest cas, les declaracions d'alta es presentaran durant el mes de
desembre immediat anterior a l'any en el
qual el subjecte passiu resulti obligat a contribuir per l'Impost.
5. Els subjectes passius estaran obligats a
comunicar les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic que es produeixin en l'exercici
de les activitats gravades i que tinguin transcendència a efectes de l'impost, en el termini
d'un mes des de la data en què es va produir
la circumstància que va motivar la variació.
6. En particular, els subjectes passius als
quals no sigui d'aplicació l'exempció prevista
en el paràgraf c) de l'apartat 1 de l'article 82
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, hauran
de comunicar a l'Agència Estatal d'Administració tributària l'import net de la seva xifra
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de negocis. Així mateix, els subjectes passius
hauran de comunicar les variacions que es
produeixin en l'import net de la seva xifra de
negocis quan tal variació suposi la modificació de l'aplicació o no de l'exempció prevista
en el paràgraf c) de l'apartat 1 de l'article 83
d'aquell text legal o una modificació en el
tram a considerar a efectes de l'aplicació del
coeficient de ponderació.
7. Els subjectes passius inclosos en la
matrícula de l'Impost que cessin en l'exercici
d'una activitat en el municipi estan obligats a
presentar una declaració de baixa per cessament en el termini d'un mes des de la data en
què es va produir el cessament.
8. Estaran obligats a presentar declaració
de baixa en la matrícula, davant l'Ajuntament, els subjectes passius inclosos en la
mateixa que accedeixin a l'aplicació d'una
exempció. Aquesta declaració es presentarà
durant el mes de desembre immediat anterior
a l'any en el qual el subjecte passiu quedi
exonerat de tributar per l'Impost.
Article 14
Correspon a aquest Ajuntament la gestió
censal de l'Impost corresponent a la tributació per quota municipal, en virtut de la delegació efectuada per l'Administració de l'Estat.
Article 15
La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest Impost es portarà a terme a l'Ajuntament i comprendrà les funcions de concessió i denegació d'exempcions i bonificacions, la realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, l'emissió d'instruments de cobrament, la
resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, la resolució dels recursos
que s'interposin contra els esmentats actes i
les actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent referides a les matèries
compreses en aquest paràgraf.
X. Comprovació i investigació
Article 16
En els termes previstos a la legislació
vigent, l'Ajuntament exerceix per a si mateix
les funcions d'inspecció de l'Impost sobre
activitats econòmiques, que comprendran la
comprovació i la investigació, la pràctica de
les liquidacions tributàries que siguin procedents i la notificació de la inclusió o alteració
de les dades contingudes en els censos, tot
això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.
Disposició adiccional
Les modificacions produïdes per Llei de
pressupostos generals de l'Estat o una altra
norma legal que afectin qualsevol element
d'aquest impost seran d'aplicació automàtica
dins l'àmbit d'aquesta Ordenança.
Disposicions finals
Primera
En tot allò que no estigui regulat per
aquesta Ordenança serà d'aplicació el Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que

aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, el Real Decret
243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten
normes per a la gestió d'aquest Impost, i
altres normes, així com per la Llei general tributària i altres disposicions d'aplicació.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 19 de desembre de 2005, entrarà en vigor l'1 de gener de
2006 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació. L'última modificació va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2009 i
entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4. REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES

I. Disposició general
Article 1
D'acord amb allò que disposa l'article
59.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament exigeix l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
II. Fet imposable
Article 2
1. Constitueix el fet imposable de l'Impost
la realització en el terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a les
quals s'exigeixi la concessió de llicència
municipal d'obres o urbanística, s'hagi obtingut o no, i sempre que el seu atorgament
correspongui al mateix Ajuntament de la
imposició. Resten incloses en el fet imposable de l'impost les obres que es realitzin en
compliment d'una ordre d'execució municipal, a l'empara del que disposa l'article 189
del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
2. Als efectes referits en el punt anterior,
per construcció, instal·lació o obra s'entendran totes aquelles que es facin, sigui quina
sigui la seva naturalesa, de caràcter interior o
exterior.
III. Subjecte passiu
Article 3
1. Són subjectes passius d'aquest Impost, a
títol de contribuents, les persones físiques,
persones jurídiques o entitats de l'article 35
de la Llei general tributària, que siguin propietàries de la construcció, instal·lació u
obra, siguin o no propietaris de l'immoble
sobre el que es realitzi l'obra.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior
tindrà la consideració de propietari de la
construcció, instal·lació o obra qui suporti les
despeses o el cost que comporti la seva realització.
2. En el supòsit que la construcció,
instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent tindran la condició
de subjectes passius substituts d'aquest els
que sol·licitin les corresponents llicències o

realitzin les construccions, instal·lacions o
obres.
El substitut podrà exigir del contribuent
l'Import de la quota tributària satisfeta.
IV. Base imposable, quota i acreditació
Article 4
1. La base imposable de l'Impost està
constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació u obra, i s'entén per tal, a
aquests efectes, el cost d'execució material
d'aquella.
El cost d'execució material ha de calcularse, com a mínim, amb el mòdul i els barems
establerts pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya incrementat en el 20%.
En les tipologies d'obres menors definides
a l'Annex de la present ordenança, s'haurà
d'aplicar el sistema de càlcul que allí es detalla com a pressupost d'execució material
mínim.
No formen part de la base imposable l'Impost sobre el valor afegit i altres impostos
anàlegs propis de règim especials, les taxes,
els preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, si
s'escau, amb la construcció, instal·lació o
obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista
ni qualsevol altre concepte que no integri,
estrictament, el cost d'execució material.
2. La quota de l'Impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen, el qual serà el 4%.
3. L'impost s'acredita i sorgeix l'obligació
de satisfer-lo, en el moment d'iniciar-se la
construcció, instal·lació o obra en qüestió,
encara que no s'hagi obtingut la corresponent llicència.
V. Gestió
Article 5
1. El subjecte passiu o el seu substitut
estarà obligat a presentar, en el moment de la
sol·licitud de llicència per a la realització de
les construccions, instal·lacions o obres que
constitueixen el fet imposable, el projecte
d'obres i la documentació necessària acreditativa del cost previst, és a dir, del pressupost
d'execució material estimat, visat pel Col·legi
Oficial corresponent quan això constitueixi
un requisit preceptiu.
2. Amb aquesta documentació, l'Ajuntament practicarà la liquidació de l'Impost, que
tindrà sempre caràcter provisional, ja que es
reserva la facultat d'inspecció i comprovació.
3. L'Ajuntament, mitjançant l'oportuna
comprovació administrativa, podrà modificar
la base imposable practicant la corresponent
liquidació definitiva, exigint al subjecte passiu la diferència de més que es produeixi o
reintegrant-li l'excés.
VI. Exempcions i bonificacions
Article 6
Està exempt del pagament d'aquest Impost
la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de les quals siguin propietaris
l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats
locals que estan subjectes a aquest i siguin
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directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques,
sanejament de poblacions i de les seves
aigües residuals, encara que la seva gestió la
duguin a terme organismes autònoms, tant si
es tracta d'obres d'inversió com de conservació. També estarà exempta la realització de
qualsevol construcció, instal·lació o obra en
els immobles de l'Església Catòlica que estiguin exempts de l'Impost sobre Bens Immobles.
Article 7
Sobre la quota de l'Impost s'aplicaran les
bonificacions següents:
1. S'aplicarà una bonificació de fins el
95% de la quota de l'Impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que
siguin declarades d'especial interès o utilitat
municipal per concórrer-hi circumstàncies
socials, culturals, historicoartístiques o de
foment del treball que justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, amb la sol·licitud prèvia
del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
2. A més de les obres, construccions o instal·lacions que en cada moment puguin ser
declarades d'especial interès municipal per
acord del Ple de la Corporació, es declaren
expressament obres d'interès municipal les
següents, a les quals s'atorga la bonificació
del 95% de la quota:
a) Les obres que siguin promogudes per les
administracions públiques, organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils de capital públic, destinades a
la promoció d'habitatge protegit.
b) Les obres específiques de reparació de
patologies estructurals i deficiències constructives que afectin a la seguretat de l'edifici
o les condicions d'habitabilitat fixades per la
normativa vigent.
c) Les obres de rehabilitació estructural
d'edificis.
d) La rehabilitació de façanes.
e) Les obres per millorar les condicions
d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques (instal·lació d'ascensors).
f) Les obres per a l'adequació de les
instal·lacions comunitàries de xarxes de sanejament, aigua, electricitat i gas canalitzat que
estiguin en mal estat, que comptin amb materials obsolets, que manquin d'estanqueïtat,
que tinguin un dimensionat insuficient, que
presentin un risc per les persones o que no
s'adaptin a la normativa vigent.
g) Les obres per a la millora de la sostenibilitat i l'eficiència energètica tals com la
millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic i
totes aquelles que hagin obtingut subvencions de les Administracions Públiques per
aquest motiu.
3. S'aplicarà una bonificació a favor de les
construccions, instal·lacions o obres en les
quals s'incorporin sistemes per l'aprofitament
tèrmic o elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum, sempre i quan no els hi resulti exigible per la normativa d'aplicació. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condiciona-

da a què les instal·lacions per a la producció
de calor incloguin col·lectors que disposin de
la corresponent homologació de l'Administració competent.
Per calcular la bonificació, es tindrà en
compte la part de la base imposable de l'impost corresponent al cost real i efectiu de les
instal·lacions dels sistemes d'aprofitament
tèrmic o elèctric de l'energia solar per autoconsum i un cop aplicat el tipus de gravamen
sobre dita quantitat, s'aplicarà una bonificació del 95%de la quota esmentada.
4. S'aplicarà una bonificació de fins al
90% de la quota a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats. També seran objecte d'aquesta bonificació l'execució d'obres i instal·lacions per a
l'establiment d'ascensors en edificis ja existents que no disposin d'ascensors. La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a
la quota resultant d'aplicar, en el seu cas, les
bonificacions a que es refereixen els paràgrafs anteriors.
5. Aquestes bonificacions es podran aplicar, si escau, de forma simultània i en cap
cas podran superar el 100% de la quota de
l'impost.
Article 8
És condició indispensable per tal d'obtenir
tota exempció o bonificació la sol·licitud prèvia de l'interessat en el moment de sol·licitud
de la llicència corresponent, tot acompanyant la documentació que justifiqui la procedència de la bonificació. Si la sol·licitud
s'efectua en un moment posterior, és a dir,
quan s'hagi meritat la liquidació provisional
de l'impost, el subjecte passiu tindrà dret, si
s'escau, a la devolució d'ingressos indeguts
corresponent.
VII. Inspecció, infraccions i sancions
Article 9
Correspon a la Hisenda municipal la inspecció i la comprovació de l'impost, d'acord
amb el que es preveu en la Llei general tributària i en les disposicions dictades per al
seu desenvolupament.
Article 10
Pel que fa a les infraccions tributàries, així
com la determinació de les sancions que per
aquestes infraccions corresponguin en cada
cas, serà d'aplicació el règim regulat en la
Llei general tributària i en el Reial decret
2063/2004, de 15 d'octubre, pel que es
desenvolupa el règim sancionador tributari.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per Llei de
pressupostos de l'Estat o una altra norma
legal que afectin qualsevol element d'aquest
Impost seran d'aplicació automàtica dins de
l'àmbit d'aquesta Ordenança.
Disposicions finals
Primera
En tot allò no previst per aquesta Ordenança, s'aplicarà el que disposa el Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que

aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, la Llei general tributària i
disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 19 de desembre de 2005, entrarà en vigor l'1 de gener de
2006 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació. L'última modificació va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2009 i
entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
ANNEX
En els models d'obres menors no definits
(Ascensors, grues, rètols, pancartes...) la base
d'aplicació mínima resultarà del càlcul
segons els mòduls i barems establerts pel
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, incrementat un 20%.
Es defineix el següent sistema de càlcul
per a les tipologies que es defineixen a continuació, entenent-se el pressupost obtingut
com a pressupost d'execució material mínim.
Fórmula
Mòdul (segons quadre adjunt) x Superfície
afectada = Pressupost d'execució material
Definició de mòduls
A) Mòduls generals:
1. Actuacions en interiors d'habitatges i/o
oficines:
1.1 Reforma, rehabilitació integral o aquella intervenció que afecti com a mínim al
50% de la superfície de l'habitatge o de l'oficina, sense afectar elements estructurals.
Mòdul M1=373,80EUR/m²
1.2 Reformes puntuals o aquelles que no
superin el 50% de la superfície de l'habitatge
o de l'oficina, sense afectar elements estructurals.
Mòdul M2=233,65EUR/m²
2. Locals i elements comuns en edificis
d'habitatges i oficines:
2.1 Reformes que afectin tancaments,
envans o compartimentacions o s'afectin instal·lacions, sense afectar elements estructurals.
Mòdul M3=192,05EUR/m²
2.2 Reformes sense afectacions de tancaments, cobertes, envans o compartimentacions, sense afectació d'instal·lacions i sense
afectar elements estructurals.
Mòdul M4=39,45EUR/m²
B) Mòduls per intervencions concretes:
1. Façanes en qualsevol tipus d'edificis:
1.1 Intervenció inferior al 50% de la
superfície de façana que no comporti substitució d'elements de la mateixa.
Mòdul M5=49,85EUR/m²
1.2 Intervencions no incloses en l'apartat
anterior.
Mòdul M6=109,00EUR/m²
2. Reparacions puntuals:
2.1 Reforços de forjats.
Mòdul M7=218,05EUR/m²
2.2 Reparacions de cobertes
Mòdul M8=83,05EUR/m²
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2.3 Estintolaments
Mòdul M9=259,55EUR/ml
3. Enderrocs d'edificis (quan aquest enderroc no és parcial i és part d'una actuació de
rehabilitació):
Mòdul M10=41,50EUR/m²
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5. REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA

I. Disposició general
Article 1
D'acord amb el que disposa l'article 59.2
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament exacciona l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana.
II. Naturalesa i fet imposable
Article 2
L'Impost sobre l'Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa urbana és un tribut
directe que grava l'increment de valor que
experimentin aquests terrenys i es posi de
manifest a conseqüència de la transmissió de
la propietat d'aquests terrenys per qualsevol
títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini,
sobre els referits terrenys.
III. No subjecció
Article 3
1. No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els
terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles. En conseqüència amb això, hi està subjecte l'increment de valor que experimentin
els terrenys que hagin de tenir la consideració d'urbans, a efectes de l'esmentat Impost
sobre Béns Immobles, amb independència
que estiguin o no inclosos com a tals en el
Cadastre o en el Padró. Als efectes d'aquest
impost, així mateix, estarà subjecte al mateix
l'increment de valor que experimentin els
terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a
efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
2. No es produirà la subjecció a l'impost
en els supòsits d'aportacions de béns i drets
realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que al seu favor i en
pagament d'aquestes que es verifiquin i les
transmissions que es facin als cònjuges en
pagament dels seus havers comuns.
3. Tampoc es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits de transmissions de béns
immobles entre cònjuges o a favor dels fills,
com a conseqüència de l'acompliment de
sentències en els casos de nul·litat, separació
o divorci matrimonial, sigui quin sigui el
règim econòmic matrimonial.
4. No estan subjectes a aquest impost les
transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulti
aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d'activitat o
aportacions no dineràries especials, a excep-

ció dels terrenys que s'aportin a l'empara del
que preveu l'article 94 del Text refós de la
Llei de l'Impost sobre societats, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març,
quan no estiguin integrats en una branca
d'activitat.
5. Tampoc estan subjectes les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es
realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a
una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la
Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport i el
Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol,
sobre societats anònimes esportives.
6. De conformitat amb l'article 18.7 del
Real Decret Legislatiu 2/08, de 20 de juny,
que aprova el text refós de la Llei del Sòl, les
transmissions de terrenys resultants de les
operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos a
l'actuació de transformació urbanística, o per
expropiació forçosa, i les adjudicacions a
favor dels esmentats propietaris en proporció
als terrenys que hagin aportat, no tindran la
consideració de transmissions de domini, a
efectes de l'exacció d'aquest impost.
IV. Subjectes passius
Article 4
1. És subjecte passiu de l'impost a títol de
contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la
constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, la
persona física o jurídica, o l'entitat a què es
refereix l'article 35 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la
qual es constitueixi o transmeti el dret real de
què es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la
constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatiu del domini a títol onerós, la
persona física o jurídica, o l'entitat a que es
refereix l'article 35 de la Llei general tributària, que transmeti els terrenys o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
2. En els supòsits a què es refereix la lletra
b) de l'apartat anterior, tindrà la consideració
de subjecte passiu substitut del contribuent,
la persona física o jurídica, o l'entitat a què
es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor de
la qual es constitueixi o transmeti el dret real
de què es tracti, quan el contribuent sigui
una persona física no resident a Espanya.
V. Exempcions i bonificacions
Article 5
1. Estaran exempts de l'impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència dels següents actes:
a) La constitució i transmissió de drets de
servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin
dins del perímetre delimitat com a conjunt
historicoartístic, o hagin estat declarades
individualment d'interès cultural, segons el
que estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del Patrimoni històric espanyol, quan els seus

propietaris o titulars de drets reals acreditin
que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació dels esmentats immobles
2. Així mateix, estaran exempts de l'impost
els corresponents increments de valor quan
l'obligació de satisfer l'impost recaigui sobre
les següents persones o entitats:
a) L'Estat, les comunitats autònomes i les
entitats locals, a les quals pertanyi el municipi, així com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les
esmentades entitats locals.
b) El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en les quals s'integri
el municipi, així com les seves respectives
entitats de dret públic de anàleg caràcter als
organismes autònoms de l'Estat.
c) Les entitats definides a la Llei 49/2002,
de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin
els requisits establerts a l'esmentada Llei.
d) Les entitats gestores de la Seguretat
Social i les mutualitats de previsió social
regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004,
de 29 d'octubre.
e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a
aquestes.
f) La Creu Roja Espanyola.
g) Les persones o entitats a favor de les
quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats
o convenis internacionals.
Article 6
1. En les transmissions de terrenys o en la
constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatius del domini a títol lucratiu per
causa de mort, s'aplicarà la bonificació del
50% sobre la quota íntegra de l'Impost quan
l'adquirent sigui el cònjuge del causant i
sempre que es donin les condicions següents:
1ª. Que només adquireixi com a conseqüència d'aquesta transmissió l'habitatge
conjugal i una plaça d'aparcament.
2ª. Que l'adquirent no sigui propietari o
titular d'un dret real de gaudi limitatiu del
domini de cap altre immoble en l'Estat
Espanyol.
2. Aquesta bonificació tindrà caràcter
rogat i es concedirà, quan escaigui, a instància de l'interessat, i es podrà sol·licitar pel
subjecte passiu fins l'últim dia de pagament
del període voluntari de l'impost, amb la
documentació acreditativa del compliment
de les condicions assenyalades.
3. Sense tenir aquesta relació de parentiu a
què fa referència l'apartat 1, la bonificació
afectarà també els que acreditin ser parella
de fet del causant, mitjançant inscripció en el
Registre Municipal de parelles de fet o amb
qualsevol altre mitjà de prova del previstos a
la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'Unions
Estables de Parelles, amb les condicions
esmentades.
VI. Base imposable
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Article 7
1. La base imposable d'aquest Impost està
constituïda per l'increment del valor dels
terrenys, posat de manifest en el moment del
meritament i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.
A efectes de la determinació de la base
imposable, haurà de tenir-se en compte el
valor del terreny en el moment del meritament, d'acord amb el previst en els apartats 2
i 3 d'aquest article i el percentatge que
correspongui en funció del que preveu l'article 8 d'aquesta Ordenança.
2. El valor del terreny en el moment del
meritament resultarà del que s'estableix en
les regles següents:
a) En les transmissions de terrenys, el valor
d'aquests serà el que tinguin determinat, en
el moment del meritament, a efectes de l'Impost sobre béns immobles.
No obstant això, quan l'esmentat valor
sigui conseqüència d'una ponència de valors
que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l'aprovació de la citada ponència, es podrà liquidar
provisionalment aquest Impost de conformitat amb això. En aquests casos, en la liquidació definitiva s'aplicarà el valor dels terrenys
una vegada s'hagi obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s'instrueixin, referit a la data del meritament.
Quan aquesta data no coincideixi amb la
d'efectivitat dels nous valors cadastrals,
aquests es corregiran i s'aplicaran els coeficients d'actualització que corresponguin,
establerts en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de
característiques especials, en el moment del
meritament de l'impost no tingui determinat
valor cadastral en aquest moment, l'Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el
referit valor cadastral sigui determinat, referint l'esmentat valor al moment del meritament.
b) En la constitució i transmissió de drets
reals de gaudi limitatius del domini, els percentatges anuals continguts a l'article 8 d'aquesta Ordenança, s'aplicaran sobre la part
del valor definit en la lletra anterior que
representi, respecte a aquest, el valor dels
esmentats drets calculats mitjançant l'aplicació de les normes fixades a efectes de l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats.
En particular s'aplicaran les regles
següents:
a) El valor de l'usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor total dels béns, a
raó del 2 per 100 per cada període d'un any,
sense excedir el 70 per 100.
b) En els usdefruits vitalicis s'estimarà que
el valor és igual al 70 per 100 del valor total
dels béns quan l'usdefructuari tingui menys
de vint anys, a raó d'un 1 per 100 menys per
cada any que excedeixi d'aquesta edat fins al
límit mínim del 10 per 100 del referit valor
cadastral.

c) Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una
persona jurídica per un termini indefinit o
superior a trenta anys, es considera com una
transmissió de plena propietat del terreny
subjecta a condició resolutòria i el valor
equival al 100 per 100 del referit valor cadastral.
d) El valor de la nua propietat es computarà per la diferència entre el valor d'usdefruit
i el valor total dels béns.
e) El valor dels drets reals d'ús i habitació
serà el que resulti d'aplicar al 75 per 100 del
valor dels béns, les regles corresponents a la
valoració dels usdefruits temporals o vitalicis,
segons els casos.
c) En la constitució o transmissió del dret a
elevar una o més plantes sobre un edifici o
terreny, o del dret de realitzar la construcció
sota sòl sense implicar l'existència d'un dret
real de superfície, els percentatges anuals
continguts a l'article 8 d'aquesta Ordenança
s'aplicaran sobre la part del valor definit al
paràgraf a) anterior que representi, respecte a
aquest, el mòdul de proporcionalitat fixat en
l'escriptura de transmissió o, en el seu defecte, el que resulti d'establir la proporció entre
la superfície o volum de les plantes a construir, elevades o al subsòl i la superfície total
o el volum edificats un cop aquelles s'hagin
construït.
d) En els supòsits d'expropiacions forçoses,
els percentatges anuals continguts a l'article
8 d'aquesta Ordenança s'aplicaran sobre la
part del preu just que correspongui al valor
del terreny, llevat que el valor definit al paràgraf a) anterior sigui inferior, cas en què prevaldrà aquest últim sobre el preu just.
3. Quan es modifiquin els valors cadastrals
com a conseqüència d'un procediment de
valoració col·lectiva de caràcter general, es
prendrà, com a valor del terreny, o de la part
d'aquest que correspongui segons les regles
contingudes a l'apartat anterior, l'import que
resulti d'aplicar als nous valors cadastrals la
reducció que en el seu moment es fixi.
Aquesta reducció s'aplicarà respecte de
cadascun dels cinc primers anys d'efectivitat
dels nous valors cadastrals.
La reducció que es pugui aplicar en el seu
moment no serà d'aplicació als supòsits en
els quals els valors cadastrals resultants del
procediment de valoració col·lectiva a què es
refereix siguin inferiors als vigents fins al
moment.
El valor cadastral reduït no podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del
procediment de valoració col·lectiva.
Article 8
1. Sobre el valor del terreny en el moment
del seu meritament, derivat del que es disposa a l'article anterior, s'aplicarà el percentatge que resulti del quadre següent:
a) Període d'un fins a cinc anys: 3
b) Període fins a deu anys: 2,8
c) Període fins a quinze anys: 2,6
d) Període fins a vint anys: 2,4
2. El percentatge a aplicar sobre el valor
del terreny en el moment del meritament serà
el resultat de multiplicar el percentatge anual

aplicable a cada cas concret pel nombre
d'anys al llarg dels quals es posi de manifest
l'increment del valor.
3. A efectes de determinar el corresponent
percentatge, només es consideraran els anys
complets que integrin el període de posada
de manifest de l'increment de valor, sense
que a tals efectes puguin considerar-se les
fraccions d'anys de l'esmentat període.
VII. Tipus de gravamen i quota
Article 9
1. El tipus de gravamen de l'Impost serà
del 27,42%.
2. La quota íntegra de l'Impost serà el
resultat d'aplicar a la base imposable el tipus
de gravamen.
3. La quota líquida de l'Impost serà el
resultat d'aplicar sobre la quota íntegra, si
escau, la bonificació que s'estableix a l'article 6 d'aquesta Ordenança.
VIII. Meritament
Article 10
1. L'Impost s'acredita:
a) Quan es transmeti la propietat del
terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre
vius o per causa de mort, en la data de la
transmissió.
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en
la data en què tingui lloc la constitució o
transmissió.
2. A efectes del que disposa l'apartat anterior, es considerarà com a data de transmissió:
a) En els actes o contractes inter vivos, la
de l'atorgament del document públic i, si es
tracta de documents privats, la de la incorporació o inscripció en un registre públic, la de
la mort de qualsevol dels qui ho van signar, o
des del dia que es va lliurar a un funcionari
públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort,
la de la mort del causant.
3. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per resolució en
ferm haver tingut lloc la nul·litat, rescissió o
resolució de l'acte o contracte determinant
de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre
aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la
devolució de l'Impost satisfet, sempre que
aquest acte o contracte no li hagi produït
efectes lucratius i que reclami la devolució
en el termini de cinc anys des que la resolució va ser ferma s'entén que existeix efecte
lucratiu quan no es justifica que els interessats han d'efectuar les recíproques devolucions a què es refereix l'article 1295 del Codi
Civil. Encara que l'acte o contracte no hagi
produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declara per incompliment de les
obligacions del subjecte passiu de l'Impost,
no es farà cap devolució.
4. Si el contracte queda sense efecte de
mutu acord de les parts contractants, no procedirà la devolució de l'Impost satisfet i es
considerarà com un nou acte subjecte a tributació. Com a tal acord, s'estimarà l'avi-
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nença en l'acte de conciliació i el simple
allanament a la demanda.
5. En els actes o contractes en els quals
hagi alguna condició, la seva qualificació es
farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva no es
liquidarà l'Impost fins que aquesta s'acompleixi. Si la condició fos resolutòria, s'exigirà
l'Impost a reserva, quan la condició s'acompleixi, i es farà l'oportuna devolució segons
la regla de l'apartat anterior.
IX. Gestió
Article 11
1. El subjecte passiu estarà obligat a presentar l'oportuna declaració segons model
municipal, de la transmissió en qüestió, amb
els elements tributaris imprescindibles.
El termini per presentar l'esmentada declaració serà:
a) Quan es tracti d'actes inter vivos, de
trenta dies hàbils.
b) Si és per causa de mort, serà de sis
mesos, prorrogables a un any si així ho
demana el subjecte passiu.
En base a aquesta declaració, l'Ajuntament
aprovarà la liquidació corresponent que es
notificarà a l'interessat indicant-li el termini
de pagament, que en cap cas serà inferior al
període establert en l'article 62.2 de la Llei
general tributària.
2. Tanmateix, l'Ajuntament podrà establir
el sistema d'autoliquidació per al subjecte
passiu, que comportarà l'ingrés de les quotes
resultants de la declaració dintre dels terminis previstos en el paràgraf anterior.
3. En cap cas l'Ajuntament podrà practicar
la liquidació es tracti d'un terreny, encara
que sigui de naturalesa urbana en el moment
del meritament de l'Impost, que no tingui
fixat el valor cadastral, per la qual cosa, l'Ajuntament podrà practicar la liquidació quan
l'esmentat valor cadastral es fixi.
4. Els notaris estan obligats a enviar a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de
cada trimestre, una relació o l'índex de tots
els documents autoritzats per ells en el trimestre anterior en què es continguin fets,
actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable, amb
excepció dels actes d'última voluntat. Així
mateix, estan obligats a enviar, dins del
mateix termini, relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o
negocis jurídics que els hagin estat presentats
per a coneixement o legitimació de signatures.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per la Llei de
pressupostos de l'Estat o qualsevol altra
norma legal que afectin qualsevol element
d'aquest Impost s'aplicaran automàticament
dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança.
Disposicions finals
Primera
En tot allò no previst per aquesta Ordenança, s'aplicarà el que disposa el Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que

aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, la Llei general tributària
i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 19 de desembre de 2005, entrarà en vigor l'1 de gener de
2006 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació. L'última modificació va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2009 i
entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6. REGULADORA DE
LA TAXA PER LA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS
COMERCIALS

I. Disposició general
Article 1
1. D'acord amb el que disposen els articles 20 i 57 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, juntament amb l'article 28 de Decret
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus, aquest Ajuntament estableix la
taxa pel servei de recollida i transport de residus comercials i industrials assimilables a
urbans per part dels serveis municipals, que
es regirà per aquesta Ordenança Fiscal i la
normativa concordant aplicable.
2. Per obtenir la definició de residu municipal i residu comercial als efectes de la present Ordenança s'estarà a les definicions
contingudes en el Decret Legislatiu 1/2009,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora dels residus i normativa de desenvolupament.
II. Fet imposable
Article 2
1. Constitueix el fet imposable de la taxa,
la prestació del servei, de recepció obligatòria, de recollida i transport pels serveis municipals dels residus comercials i/o industrials
assimilables a municipals, generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs,
l'hostaleria, els bars, els mercats, les oficines
i els serveis de tot tipus, públics i privats, així
com dels residus originats a la indústria que
tenen la consideració d'assimilables als
municipals d'acord amb el que estableix la
present Ordenança i el Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus.
2. Els establiments i locals on es fan activitats industrials, comercials, artístiques, professionals i de serveis de tot tipus, generadors
de residus comercials i industrials assimilables als municipals, es classificaran en funció
de la fracció i el volum dels residus generats.
Aquests establiments i locals hauran de lliurar els residus en la forma i condicions establertes per l'Ajuntament.
3. En qualsevol cas, els locals destinats
conjuntament a activitats industrials o comercials únicament tributaran sempre i quan el

local esmentat tingui una superfície superior
a 5m2.
III. Subjectes passius
Article 3
1. Seran considerats subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques
tant públiques com privades, les herències
jacents, comunitats de béns i demés entitats
mancades de personalitat jurídica que utilitzen o ocupen els locals, establiments, oficines i serveis situats a llocs, carrers, places o
vies públiques on es presta el servei, sigui a
títol de propietari dels immobles o locals,
sigui a títol d'usufructuari, d'arrendatari o
qualsevol altre.
2. Tindran la consideració de subjectes
passius substituts del contribuent, els propietaris dels locals, els quals podran repercutir,
si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
IV. Responsables
Article 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereix
l'article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris dels deutes tributaris, les persones o entitats a què es
refereix l'article 43 de la Llei general tributària.
V. Exempcions
Article 5
1. Gaudiran d'exempció, sense que sigui
necessària la sol·licitud prèvia, els subjectes
passius següents,
a) L'Ajuntament, l'Estat i la Generalitat de
Catalunya, així com els seus organismes
autònoms.
b) Els subjectes passius de l'article 6 de
l'Ordenança Fiscal número 16 reguladora de
la Taxa per la Prestació dels Serveis de Mercats Municipals.
2. Estaran exempts, prèvia presentació a
l'Ajuntament de la documentació acreditativa, de conformitat amb l'article 24.4 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, i, segons el principi de
capacitat econòmica, les entitats definides a
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives
i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre
que compleixin els requisits establerts en
aquesta llei i quan justifiquin la seva inscripció en els registres corresponents.
3. També n'estaran exempts, prèvia
sol·licitud anual, els subjectes passius que
acreditin davant de l'Ajuntament i en les condicions que aquest estableixi que la totalitat
del volum de residus produïts en les diferents
fraccions són contingudes, recollides, transportades, tractades i eliminades de forma
adequada mitjançant un transportista i gestor
privat autoritzat per l'organisme competent
de l'Administració autonòmica i homologats
per l'Ajuntament.
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la fracció corresponent, es podrà sol·licitar
l'exempció o reducció de la taxa, que s'haurà
de presentar en el termini de dos mesos a
Grup C§ Generador de rebuig i paper§
76,80#
partir de l'inici del període impositiu, tret de
Grup D§ Generador de rebuig, envasos i/o
les noves activitats donades d'alta. La sol·licividre§
72,65#
tud tindrà caràcter rogat i s'aplicarà a instànGrup E§ Generador d'orgànica, rebuig i
cia de part, prèvia sol·licitud anual de l'intecartró§
207,65#
ressat davant de l'Ajuntament i acreditant el
Grup F§ Generador d'orgànica, rebuig,
supòsit de fet que doni dret al benefici fiscal.
paper, cartró, envasos i/o vidre§
127,70#
El contracte amb l'empresa gestora de residus
Superfície§
Coeficient# ha d'expressar que es recull la fracció de residu corresponent de forma selectiva d'inici a
B. Coeficient de ponderació per metres de
final de procés: contenerització, recollida,
superfície#
transport, tractament i eliminació. La docuFins a 40 m2§
1#
mentació a aportar serà la següent:
A partir de 40 m2 a 80 m2§
1,5#
- Full de sol·licitud de la reducció o l'eA partir de 80 m2 a 120 m2§
3#
xempció de la taxa, on és declaren els resiA partir de 120 m2 a 260 m2§
4#
dus produïts en les diferents fraccions, sobre
Més de 260 m2§
6#
els que se sol·licita l'exempció o reducció,
VIII. Reduccions
durant l'any anterior o durant el període de
l'any en curs transcorregut fins la present
Article 10
sol·licitud.
Les quotes bases podran ser objecte de
- Fotocòpia compulsada del contracte de
reducció, sempre i quan, els locals o establiserveis vigent amb el transportista de residus
ments subjectes al servei de recollida acrediper la Junta de Residus de la Generalitat de
tin disposar d'un sistema de gestió de residus
Catalunya i homologat per l'Ajuntament.
per empreses degudament autoritzades per
- Fotocòpia compulsada del contracte de
l'Agència de Residus de Catalunya.
serveis vigent amb el recuperador de residus,
La reducció s'aplicarà pel tipus de residus
autoritzat com a gestor de residus per la Junta
produït que s'acrediti que es gestiona, sobre
de Residus de la Generalitat de Catalunya i
Tipus de residus§
Litres§
Quilograms# la quota base del quadre A) de l'article 9 de
homologat per l'Ajuntament.
la present ordenança.
Rebuig§
2.500 l.§
200 kg.#
- Original o Fotocòpia compulsada del
La reducció aplicable a cada grup, d'acord
Orgànica§
2.000 l.§
400 kg.#
certificat de gestió de residus: documentació
amb
la
fracció
de
residus
que
s'acrediti
que
Paper i cartró§
4.000 l.§
200 kg.#
acreditativa que demostri de forma qualitaties gestiona per gestor privat, serà la que s'exEnvasos§
2.000 l.§
130 kg.#
va i quantitativa la corresponent recollida i
pressa en el quadre següent:
Vidre§
2.000 l.§
392 kg.#
eliminació de la fracció de residus gestionada
Classificació§Acredita recollida de§
Reducció de# per propi compte durant l'any anterior, mes a
Article 8
mes, i fins el moment de sol·licitud esmentaGrup B§
Cartró§
58,15 EUR#
En cas de recollida de les diferents fracda.
Grup
C§
Paper§
15,60
EUR#
cions de residus qualificats com comercials
X. Obligació presentació declaració de
i/o industrials fins a un volum superior al que
Grup D§
Envasos§
5,70 EUR#
producció residus
dóna dret el pagament de la taxa, l'Ajunta§
Vidre§
5,70 EUR#
ment liquidarà l'excés amb la quantia de:
Article 12
Grup E§
Cartró§
86,20 EUR#
Orgànica§
60,20 EUR#
1. Tot subjecte passiu d'aquesta OrdeTipus de residus§
EUR/kg# §
Grup F§
Cartró§
3,10 EUR#
nança haurà de complimentar, amb motiu de
Rebuig§
0,06#
§
Paper§
21,80 EUR#
la liquidació del tribut, una declaració sobre
Cartró§
0,24#
§
Envasos§
10,40 EUR#
els residus comercials que produeix en els
Paper§
0,32#
§
Vidre§
10,40 EUR#
termes interessats per l'Ajuntament.
Envasos§
0,19#
§
Orgànica§
20,75 EUR#
2. Els subjectes passius estan obligats a fer,
Vidre§
0,10#
per a tots els locals i establiments generadors
Orgànica§
0,54#
Sobre la quota base reduïda, s'aplicarà el
de residus comercials, una declaració de procoeficient ponderador de superfície.
VII. Quota tributària
ducció de residus en el termini de dos mesos
IX. Tràmit d'exempcions i reduccions
a partir de l'inici del període impositiu. La
Article 9
declaració ha d'explicitar la totalitat del
Article
11
La quota tributària de la taxa consistirà en
volum dels residus produïts en les diferents
1. Les exempcions regulades a l'article 5.1
una quota fixa, per unitat de local, que es
fraccions.
no caldrà que siguin sol·licitades prèviament
determinarà d'acord amb el tipus de residus
3. En cas que aquesta declaració no es
mitjançant
aquest
tràmit
d'exempcions
i
que generi l'activitat, ponderada per un coeprodueixi o es presentés fora del termini prereduccions.
ficient d'increment corresponent als metres
vist, l'Ajuntament procedirà a la regularitza2. Quant a les exempcions regulades a
quadrats de superfície de l'activitat.
ció de la matricula d'ofici.
l'article 5.2, caldrà presentar prèviament la
Annex a aquesta ordenança, s'inclou la
XI. Facultats d'inspecció
documentació
acreditativa
del
compliment
classificació de les activitats per producció
dels requisits establerts a la Llei 49/2002, de
de residus, d'acord amb la vigent classificaArticle 13
23 de desembre, de règim fiscal de les entició catalana d'activitats econòmiques.
A fi de comprovar qualsevol element d'intats sense finalitats lucratives i dels incentius
A. Quota per tipus de residus produït
terès a efectes de liquidació de la taxa, fins i
fiscals al mecenatge, així com la inscripció
tot el volum de residus comercials efectivaQuota base
en els registres corresponents.
ment produït per cada local, l'Ajuntament
Classificació§Tipus de generador§
EUR#
3. Quan l'industrial o comerciant realitzi
pot dur a terme en qualsevol moment les insde
forma
privada
la
recollida
i
eliminació
de
Grup A§ Generadors de rebuig§
61,30#
peccions corresponents als subjectes passius
la
totalitat
dels
seus
residus,
o
part
d'ells,
en
Grup B§ Generador de rebuig i cartró§
119,40#
respectius mitjançant procediments aleatoris
VI. Base imposable

Article 6
1. En tant no es disposi de la declaració de
residus de totes les activitats que estableix
l'article 12, la base imposable de la taxa serà
la unitat de local, atenent a la superfície ocupada en relació amb el sector d'activitat
econòmica referenciat conforme la vigent
classificació catalana d'activitats econòmiques, per raó del tipus d'activitat desenvolupada, tipologia i volum de residus generats,
d'acord amb allò que estableix l'annex núm.
1 d'aquesta Ordenança.
2. Pel que fa a les galeries comercials i/o
d'alimentació o els centres privats d'alimentació, cada lloc de venda es considera com
un local independent.
3. Els locals en què un únic subjecte passiu exerceix conjuntament diverses activitats
han de tributar per l'activitat a la qual correspongui la quota tributària més alta. Si les
activitats s'exerceixen per més d'un titular, la
quota tributària es prorratejarà en funció de
la superfície ocupada pels diferents titulars.
Article 7
El pagament de la taxa dóna dret a una
recollida màxima per a cada fracció al dia
de:

Classificació§Tipus de generador§

Quota base
EUR#
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de mostra i pot aplicar, si s'escau, les liquidacions oportunes amb les sancions corresponents.
XII. Període impositiu
Article 14
Constitueix el període impositiu l'any
natural o fracció, prorratejat per trimestres en
cas de primera ocupació o possessió per
qualsevol títol.
XIII. Meritament
Article 15
1. La taxa es merita el primer dia del
període impositiu.
2. Posteriorment, la taxa es merita el dia 1
de gener de cada any irreductiblement.
3. Quan s'inicia l'ocupació o possessió del
local subjecte a aquest tribut amb posterioritat a l'1 d'abril s'haurà de prorratejar per trimestres naturals.
4. En el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes es prorratejaran per trimestres naturals amb dret de devolució si s'ha satisfet la quota íntegra anual i la
baixa s'ha produït abans de l'1 d'octubre.
5. No obstant això, si s'exerceixen diverses
activitats en un mateix local per un únic subjecte passiu, i es produeix el cessament en
algunes d'elles, la taxa serà la que correspongui satisfer una vegada aplicades les normes
de l'article 6.3 sense prorratejar.
XIV. Gestió
Article 16
1. La taxa es gestiona a partir d'un padró.
Aquest Padró es formarà anualment i en ell
constarà els noms dels subjectes passius, el
concepte tributari i les bases i quotes resultants.
2. Aquest padró s'exposarà al públic
durant un termini d'un mes, amb l'anunci
previ al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA a l'efecte de reclamacions.
3. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de
les dades físiques i/o jurídiques que figurin a
la matrícula, tindrà efectes a partir del període de cobrament següent a la data en que
s'hagi realitzat la declaració o produïda la
variació.
4. En els termes previstos en la legislació
vigent, l'Ajuntament exercirà les funcions
d'investigació fiscal de la taxa, que comprendran la comprovació i la investigació, la
pràctica de les liquidacions tributàries que
siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos.
Article 17
Les quotes del tribut incloses al padró
seran posades al cobrament en la data que
cada any acordi l'Ajuntament.
Article 18
1. Tots els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament la corresponent
declaració d'alta, baixa i variació a la taxa de
recollida i gestió de residus comercials.
2. Les declaracions d'alta s'hauran de pre-

sentar abans del transcurs d'un mes de l'inici
de l'activitat, i les declaracions de baixa i
variació en el termini d'un mes, a comptar
des de la data en què es va produir la baixa o
el motiu de variació.
3. Juntament amb la sol·licitud hauran d'acompanyar la documentació següent:
- Original o fotocòpia compulsada de la
Declaració Censal d'inici d'activitats un cop
presentada a l'Agència tributària.
- Original o fotocòpia compulsada del
Document Nacional d'Identitat o Número
d'Identificació Fiscal del subjecte passiu.
- Original o fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució en cas de persones
jurídiques.
- Declaració de producció de residus
(declaració de la totalitat de volum de residus
produïts en les diferents fraccions).
- En cas que l'industrial o comerciant realitzi de forma privada o pròpia la recollida i
eliminació dels residus i vulgui sol·licitar l'exempció i/o reducció en alguna de les fraccions cal aportar també la documentació
exposada a l'article 11.3.
Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal
que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en els
quals es facin remissions a preceptes d'aquesta Ordenança, s'entendrà que són
automàticament modificats i substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris dels
quals portin causa.
Disposicions finals
Primera
En tot allò que no estigui regulat per
aquesta Ordenança, s'aplicarà el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, la Llei general tributària i disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 19 de desembre de 2005, entrarà en vigor l'1 de gener de
2006 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació. L'última modificació va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2009 i
entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
ANNEX: CLASSIFICACIÓ D'ESTABLIMENTS I LOCALS
COMERCIALS I DE SERVEIS

Grup classificació / Fracció residual
Grup A. Generadors de rebuig:
Tots aquells que no s'inclouen en els grups
B a F.
Grup B. Generadors de rebuig i cartró
Comerç minorista tèxtils, pell i calçat
Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica
Comerç minorista articles llar i construcció
Comerç minorista vehicles i combustibles
Comerç minorista vins i begudes

Estancs, loteries
Comerç minorista béns usats
Altre comerç minorista
Instal·lacions i muntatges
Acabats d'obra
Salons bellesa i estètica
Editorials i arts gràfiques
Grup C. Generadors de rebuig i paper
Serveis financers
Entitats d'assegurances
Serveis de promoció immobiliària
Serveis de gestió propietat immobiliària
Agències de viatges
Serveis de publicitat i rel. Públiques
Serveis fotogràfics i fotocopiadores
Consultoris mèdics
Clíniques veterinàries
Serveis jurídics, tècnics, comptables
Serveis administratius
Biblioteques i Museus
Centres d'ensenyament sense menjador
Centres i organismes oficials
Ràdio, televisió i telecomunicacions
Grup D. Generadors de rebuig, envasos i/o
vidre
Espectacles teatrals, musicals i taurins
Sales de ball i discoteques
Activitats de jocs recreatius
Cinemes
Bars (sense cuina), cafeteries, gelateries,
orxateries
Altres allotjament
Comerç minorista de pa i pastisseria amb
servei de degustació
Grup E. Generadors d'orgànica, rebuig i
cartró
Comerç minorista de productes alimentaris
Comerç minorista de flors, plantes
Supermercats i similars
Rostisseries
Grup F. Generadors d'orgànica, rebuig,
paper, cartró, envasos i vidre
Hotels
Restaurants i càterings
Assistència i serveis socials
Bars restaurant (amb cuina)
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7. REGULADORA DE
LA TAXA PELS SERVEIS DE TÍTOLS AUTORITZADORS
D'ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

I. Disposició general
Article 1
D'acord amb l'article 20 i següents del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, en relació amb la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'administració ambiental, el
Reglament d'intervenció integral de l'administració ambiental aprovat pel Decret
136/1999, de 18 de maig, i la resta de normativa aplicable, l'Ajuntament estableix la
taxa per a la concessió de les corresponents
llicències o autoritzacions sobre els actes de
prevenció i control per a l'exercici d'activitats, obertura d'establiments i execució o funcionament d'instal·lacions.
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II. Fet imposable
Article 2
El fet imposable està determinat per l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar si les
instal·lacions i els establiments compleixen
les condicions sobre el medi ambient, la
seguretat i salut de les persones, o qualsevol
de les altres exigides per la normativa d'aplicació com a pressupost necessari i previ pels
serveis prestats per l'Ajuntament en els procediments de llicència ambiental, permís
municipal ambiental, comunicació prèvia o
llicència d'obertura en funció del títol, entre
els esmentats, i tot allò a què hagin d'ajustarse aquests establiments, d'acord amb les
prescripcions de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental (LIIA), l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i
instal·lacions, el Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals i la resta de normativa específica d'aplicació.
El fet imposable estarà determinat, així
mateix, per les tasques de control ambiental i
els procediments de modificació i revisió dels
diferents títols autoritzadors.
III. Obligació de contribuir
Article 3
S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, es considera iniciada l'activitat en la data
de presentació de la sol·licitud del corresponent títol autoritzador.
Tanmateix, quan s'hagi iniciat l'exercici de
l'activitat o l'execució de les instal·lacions
sense que hagin finalitzat els procediments
de prevenció i control previstos en la legislació, els quals faculten el titular per realitzar
aquells actes, la taxa s'acreditarà en el
moment que s'iniciï efectivament l'activitat
municipal que podria determinar si l'activitat
o instal·lació és autoritzable. Tot això amb
independència de l'inici de l'expedient administratiu que s'hagi d'instruir per a l'autorització d'allò realitzat o per procedir, si escau, a
ordenar el tancament de l'establiment, el cessament de l'activitat o el desmantellament de
les instal·lacions en el cas de no ser autoritzables.
IV. Subjecte passiu
Article 4
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques, les herències jacents, les comunitats de béns i la resta d'entitats que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni
separat, que sol·licitin, provoquin o en
interès de les quals es prestin els serveis.
V. Base imposable
Article 5
Constituirà la base d'aquesta exacció la
naturalesa o tipus d'activitat en funció de la
seva inclusió en els diferents títols autoritza-

dors que preveu la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral en l'Administració ambiental i d'altra normativa concordant.
VI. Tarifes
Article 6
Els drets relatius a l'expedició de títols
objecte d'aquesta ordenança queden fixats
així:
Per la tramitació de Llicència ambiental:
1.812,45 EUR
Per la tramitació de Permís municipal
ambiental: 1.374,75 EUR
Per la tramitació d'activitats subjectes al
règim de comunicació amb necessitat de projecte o llicència d'obertura: 1.277,55 EUR
Per la tramitació d'activitats subjectes al
règim de comunicació amb necessitat de projecte o llicència d'obertura iniciades per entitats ambientals de control degudament acreditades (EAC), així com la tramitació d'expedients de canvi de titularitat d'aquestes activitats gestionats per les entitats esmentades
(sempre que es revisi l'expedient originari i es
dugui a terme la comprovació tècnica de les
instal·lacions amb l'objectiu de controlar que
l'activitat s'ajusta al títol autoritzatori):
194,75 EUR
Per la tramitació d'activitats subjectes al
règim de comunicació sense projecte o
llicència d'obertura: 917,95
Per l'adequació de les activitats compreses
en els annexos II i III de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental autoritzades abans de
l'entrada en vigor d'aquesta, s'aplicarà una
taxa del 50% al títol autoritzatori que li
correspongui, abans relacionat.
Cada vegada que l'Ajuntament realitzi el
control periòdic que determina la LIIA per a
les activitats i instal·lacions dels Annexes II i
III que figuren a la Llei, el seu propietari
haurà de pagar el 50% del que li correspondria pagar en el cas que demanés el títol
autoritzatori.
El titular d'un local o solar no comercial
amb una superfície inferior a 100 m2, destinat a la guarda de vehicles d'ús particular,
abonarà la quantitat de 45,90 EUR, en concepte d'activitat subjecta al règim de comunicació sense projecte o llicència d'obertura.
VII. Ampliacions i canvis de titularitat
Article 7
1. Les ampliacions de superfície de locals
on es desenvolupi una activitat amb llicència
i les modificacions no substancials de l'activitat tributaran un 30% de la taxa que correspondria al títol originari, en aplicació d'aquesta Ordenança.
2. Els expedients tramitats amb motiu del
canvi de titularitat d'una activitat -transmissions "mortis causa" i "inter vivos"- tributaran
un 30% de la taxa que li correspondria al
títol originari en aplicació d'aquesta Ordenança, tret dels expedients gestionats per
entitats ambientals de control degudament
acreditades (EAC). Aquesta tramitació suposarà la revisió administrativa de l'expedient

originari i la comprovació tècnica de les instal·lacions per controlar que l'activitat s'ajusta al títol autoritzatori.
En el supòsit de comprovar l'existència
d'una variació substancial de l'activitat -i
sempre que pugui ser compatible amb el títol
autoritzatori- es requerirà la seva legalització,
aplicant-se la taxa ordinària corresponent
prevista a l'article 6.
Article 8
Per a la liquidació d'aquesta taxa es seguiran les normes següents:
a) Quan en un mateix local hi hagi diverses indústries o comerços, o coexisteixin
indústries o activitats auxiliars o complementàries, cada una haurà de proveir-se el
títol autoritzador corresponent sempre que
siguin de titulars diferents.
b) Cas que la indústria es redueixi, la
llicència ja obtinguda continuarà gaudint de
plena validesa, fora que en la reducció no es
modifiqui la seva índole.
VIII. Exempcions i bonificacions
Article 9
1. Gaudiran d'exempció fiscal total però
no de l'obligació de proveir-se del títol municipal corresponent les activitats següents:
a) Les societats anònimes laborals, les cooperatives de consum i les industrials inscrites
en el Registre de Cooperatives de la Generalitat, les mutualitats i les entitats definides a la
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives
i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre
que compleixin els requisits establerts en
aquesta llei quan justifiquin la seva inscripció
en els registres corresponents.
b) Els trasllats motivats per una situació
eventual d'emergència per causa d'obres en
els locals, sempre que disposin de la llicència
corresponent.
c) Els trasllats que siguin conseqüència
d'enderrocaments forçosos, enfonsaments,
incendis, inundacions i aquells altres que es
realitzin en compliment de la gestió urbanística municipal i d'ordres i disposicions oficials.
d) El canvi de la raó social de societats no
anònimes, per defunció dels socis.
e) El canvi de titularitat de negocis que
sigui degut a la transformació de la forma
jurídica de les societats en les quals no canviïn els socis que la constitueixen.
2. L'exempció establerta a l'apartat b)
anterior inclou la reobertura del local primitiu un cop reparat o reconstruït.
Quant a l'exposició referida a l'apartat c),
aquesta inclou el local primitiu un cop reparat o reconstruït, o bé un nou local que el
substitueixi, sempre que el titular no hagi
rebut indemnització per aquest concepte.
Seran condicions comunes a ambdues
exempcions que el local objecte de reobertura tingui igual superfície que el primitiu, o
que no l'excedeixi per sobre del 10%, i que
s'hi exerceixi la mateixa activitat.
3. És condició indispensable per tal d'obtenir tot benefici fiscal, la sol·licitud prèvia de
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l'interessat en la data de presentació de la
sol·licitud del corresponent títol autoritzador.
Si la sol·licitud s'efectua en un moment posterior, és a dir, quan s'hagi meritat la liquidació de la taxa, el subjecte passiu tindrà dret,
si s'escau, a la devolució d'ingressos indeguts
corresponent.
Article 10
1. Gaudiran d'una bonificació del 50% de
les seves quotes els trasllats d'establiments o
locals des de zones en què no correspon la
seva instal·lació, per bé que estigui permesa
o tolerada, fins aquelles altres que l'Administració municipal consideri adequades, sempre que es tracti de desenvolupar en el nou
local la mateixa activitat d'abans.
Així mateix, gaudiran d'una bonificació
del 50% aquells negocis que realitzin reformes per a la modernització de l'establiment,
sempre que, s'hi continuï realitzant la mateixa activitat.
2. En funció dels llocs de treball que creï
l'establiment que vagi a obrir i així mateix en
raó de les inversions econòmiques realitzades, s'estableixen les bonificacions següents:
a) En les empreses en què es creïn llocs de
treball fins a 5 treballadors s'atorgarà una
bonificació d'un 3%per cada lloc contractat.
Quan els llocs de treball creats oscil·lin
entre 5 i 10, la bonificació d'un 2% per treballador contractat.
Si es tracta de més de 10 llocs de treball,
aquella bonificació serà d'un 1% per cada
treballador contractat.
Nota: Els nous llocs de treball s'hauran de
justificar degudament i el personal que els
ocupi haurà de provenir de persones aturades
inscrites a l'INEM local.
b) Per raons de reactivació econòmica i en
funció de les inversions que s'efectuïn en
establiments, la taxa per a l'expedició del
títol municipal corresponent es bonificarà en
un 1% per cada 6.632,40 EUR que s'inverteixi i es justifiqui complidament, fins a un límit
màxim de 331,65 EUR.
Nota: En qualsevol cas, en els supòsits que
concorrin conjuntament les bonificacions
dels punts 2.1 i 2.2 anteriors, la bonificació
total no ultrapassarà els 663,25 EUR.
IX. Normes de gestió
Article 11
1. El pagament de la taxa no pressuposa ni
atorga els títols corresponents mentre no es
disposi d'aquests i, si escau, de l'oportuna
acta de comprovació.
2. Les persones interessades en l'obtenció
dels títols esmentats hauran de presentar la
sol·licitud o comunicació a l'Ajuntament,

que podrà exigir el pagament de la taxa amb
caràcter previ a la tramitació de l'expedient.
En aquest cas, es notificarà a l'interessat la
liquidació corresponent amb l'advertiment
que si no s'abona en el termini que a l'efecte
se li atorgui, se'l tindrà per desistit de la seva
sol·licitud i s'arxivarà l'expedient.
Article 12
1. En el cas que el sol·licitant formuli
desistiment amb anterioritat a la resolució de
l'expedient, la taxa es reduirà un 20% del
que li correspondria per l'expedició del títol
corresponent (el subjecte passiu haurà de
satisfer el 80% de l'import de la taxa), sempre
que s'hagi iniciat efectivament la seva tramitació. S'entendrà iniciada efectivament la tramitació quan el sol·licitant hagi rebut qualsevol notificació al respecte.
No es meritarà la taxa en els supòsits de
desistiment previ a l'inici de la tramitació
efectiva. Un cop concedit el títol autoritzador
la taxa s'haurà de satisfer íntegrament, fins i
tot quan l'interessat renunciï de la mateixa.
2. En el supòsit de declaració de caducitat
de la sol·licitud, la taxa es reduirà un 30%
del que li correspondria per l'expedició del
títol corresponent (el subjecte passiu haurà
de satisfer el 70% de l'import de la taxa).
3. En el cas de la denegació dels diferents
supòsits indicats en l'article 2, la taxa serà
reduïda un 10% del que li correspondria si
s'hagués atorgat el títol corresponent (el subjecte passiu haurà de satisfer el 90% de l'import de la taxa).
4. No procedirà cap reducció en qualsevol
dels supòsits següents:
a) Que l'establiment o local hagi estat funcionant abans de la resolució denegatòria.
b) Que la denegació abans apuntada es
fonamenti en el fet de no haver adoptat les
mesures correctores de caràcter tècnic que
s'haguessin fixat.
Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal
que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en els
quals es facin remissions a preceptes d'aquesta Ordenança, s'entendrà que són
automàticament modificats i substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris dels
quals portin causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 19 de desembre de 2005, entrarà en vigor l'1 de gener de
2006 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació. L'última modifica-

A) Nínxols de la corona superior:§
Tarifes§
Primer pis (sota coberta)§
De 1a.fila sense ossera§
De 2a. fila sense ossera§
De 3a. fila sense ossera§
Segon Pis (Sobre Coberta)§
De 1a.fila sense ossera§

De 2a. fila sense ossera§
De 3a. fila sense ossera§

#

#
#

1.624,95#
1.624,95#
1.191,10#
1.564,25#

#

ció va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2009 i
entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8. REGULADORA DE
LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL

I. Disposició general
Article 1
D'acord amb allò que disposen els articles
20 i 57 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, que aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per la prestació
dels servei de cementiri i de pompes fúnebres.
II. Obligació de contribuir
Article 2
L'obligació de contribuir pels serveis que
s'estableixen en aquesta Ordenança neix:
a) Per la concessió de sepultures o
terrenys.
b) Per l'atorgament de títol o carta de cessió.
c) Per la transmissió del dret funerari.
d) Per l'autorització i prestació dels serveis
d'inhumació o exhumació de cadàvers o restes.
e) Per l'ornamentació de nínxols.
f) Per la prestació dels serveis de conservació del cementiri i el dipòsit de cadàvers.
Article 3
Les taxes es pagaran en el moment d'efectuar-se la concessió, l'atorgament o l'autorització o de prestar-se el servei corresponent.
Com a excepció, la taxa per prestació del
servei de conservació del cementiri es pagarà
per anys naturals complets.
Article 4
Estan obligats al pagament d'aquesta exacció:
a) Les persones adquiridores dels drets
funeraris en cas de transmissió.
b) Les persones que demanin la prestació
del servei de dipòsit de cadàvers.
c) El titular dels drets funeraris en els altres
casos.
III. Concessions
Article 5
Les taxes per concessió de drets funeraris
de 30 anys, es determinaran d'acord amb el
detall que a continuació s'indica. En el cas
que aquest drets s'atorguin sobre nínxols de
recuperació, anteriors a l'1 de juny de 1991,
s'aplicarà una reducció del 30% sobre el
preu que correspongui.
Sepultura objecte de la concessió:
1.564,25#
1.133,60#

B) Nínxols corrents:§
De 1a. fila amb ossera§
De 1a. fila sense ossera§
De 2a. fila sense ossera§
De 3a. fila sense ossera§

#

1.624,95#
1.571,70#
1.310,50#
1.133.60#
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De 4a. fila sense ossera§
De 5a. fila sense ossera§
De 6a. fila sense ossera§

773,50#
607,65#
455,75#

C) Sepultura de preferència:§

Nota: La concessió de drets funeraris serà per a 30 anys en general i per
a 50 anys en el cas dels mausoleus. Transcorregut aquest termini, el
concessionari, el dipositari o l'hereu legal hauran de renovar aquesta
concessió segons el que s'estableixi en aquell moment a l'Ordenança.§

1. Nínxols preferents (Via Sant Rafael)§
De 1a. fila amb ossera§
De 1a. fila sense ossera§
De 2a. Fila§
De 3a. Fila§
1.1.- Unitats laterals de la Via Santa Llúcia i 21§
Primer pis§
Segon pis§
Tercer pis§
Quart pis§
Cinquè pis§
2. Columbaris 2 inhumacions sense soleres§
3. Columbaris 3 inhumacions amb soleres§
4. Egipcis de 3 inhumacions sense soleres§
5. Egipcis de 3 inhumacions amb soleres§
6. Mausoleu de dos departaments§
(Podran ser adjudicats en qualsevol moment a petició de la part interessada, durant 50 anys, sense necessitat d'inhumació immediata)§

#
2.261,65#
2.045,25#
1.855,10#
1.517,60#
#

2.859,10#
2.609,25#
2.261,65#
2.045,25#
1.855,15#
3.714,55#
4.200,95#
5.277,40#
6.302,00#
#
6.612,10#
#

Número 1 i 3§
Número 2§

12.743,05#
15.020,85#

E) Conjunt de cinc laterals a la Via Santa Llúcia i 21§

23.142,50#

A) Per a cinc anys:§
Tarifa§
1. Nínxols de 1ª fila amb ossera§
2. Nínxols de 1ª fila sense ossera§
3. Nínxols de 2ª i 3ª fila§
4. Nínxols de 4ª, 5ª i 6ª fila§

#

B) Per a dos anys:§
1. Nínxols de 1ª fila amb ossera§
2. Nínxols de 1ª fila sense ossera§
3. Nínxols de 2ª, 3ª, 4ª i 5ª fila§

Concessió per 30 anys§
Concessió temporal de 12 meses§
Concessió temporal de 24 meses§

Tarifa§
Per emissió de un certificat de titularitat de la
concessió administrativa:§

#
3,80#

V. Transmissió del dret funerari

#

303,70#
208,80#
157,85#
123,40#

Nínxols corrents:§
De 1ª fila amb ossera§
De 1ª fila sense ossera§
De 2ª fila sense ossera§
De 3ª fila sense ossera§
De 4ª fila sense ossera§
De 5ª fila sense ossera§
De 6ª fila sense ossera§
Nota: La concessió de drets funeraris serà per a 30 anys en general i per
a 50 anys en el cas dels mausoleus. Transcorregut aquest termini, el
concessionari, el dipositari o l'hereu legal podran renovar aquesta concessió satisfent l'import que en aquell moment estableixi l'Ordenança.§

#

121,50#
45,40#
40,90#

Nota: Quan la mort s'ha produït per malaltia infecciosacontagiosa, o el difunt ha estat
inhumat en caixa de zinc, no podrà obrir-se
el nínxol per efectuar una altra inhumació o
un trasllat, fins que no hagin transcorregut
cinc anys.
IV. Atorgament de títols

#

#
1.433,10#
1.317,00#
1.200,75#
1.036,20#
708,75#
556,70#
417,55#

#

G) Columbaris cineraris - ossera individualitzades§

D) Arc capella:§

Article 6
Els drets per concessió temporal de nínxols
inferior a 30 anys es determinaran d'acord
amb el següent:
* Duració de la concessió i classe de nínxols:

#

F) No obstant el que preveu l'apartat B) d'aquest article, els
nínxols que a continuació es relacionen, construïts amb data
anterior a l'1 de juny de 1991, se'ls aplicaran les tarifes
següents:§
#

Article 8
A petició del titular, els drets de la concessió temporal de 30 o 50 anys podran revertir
a l'Ajuntament, que abonarà part dels drets i
les taxes que correspondrien segons l'Ordenança reguladora vigent en aquell moment,
proporcionalment als anys de concessió pendent.
Article 9
1. Els drets per reconeixement i registre de
la transmissió mortis causa i inter vivos de
drets funeraris es determinaran, independentment dels que corresponguin per atorgament
de títol, d'acord amb el següent:
Drets funeraris transmesos mortis causa i
inter vivos:

#

398,25#
45,50#
79,60#

VI. Inhumació
Article 11
La taxa per autorització i prestació del servei d'inhumació es determinarà, segons el
tipus de sepultura, d'acord amb el següent:
Sepultura on es verificarà la inhumació:
Tarifa§
Nínxols de 1a. fila, amb ossera o sense, i
de 2a. i 3a.§
Columbaris cineraris (inclòs exhumació
futura de les cendres)§
Nínxols de 4a. i 5a. files i de 6a.§
En nínxols de preferència§
En sepultures de preferència§
Mausoleu de dues sepultures§
Arcs capella núm. 1 i 3§
Arcs capella núm. 2§
Fossa comuna§

#
67,45#
67,45#
57,75#
89,95#
107,45#
114,20#
121,40#
134,65#
9,90#

La prestació del servei d'inhumació comportarà una despesa addicional de 18,70EUR
Tarifa§
# en concepte de gestió de la recollida i eliminació dels residus procedents de la inhumaDe nínxols amb ossera§
91,40#
ció.
De nínxols restants i columbaris cineraris§
72,80#
Article 12
Article 7
De sepultura i nínxols de preferència§
145,10#
Estan exempts de pagament per drets d'inDe mausoleus de 2 departaments§
183,15#
En la concessió de sepultures per a 30
humació a la fossa comuna els familiars dels
D'arcs capella, columbaris i egipcis§
290,40#
anys - 50 anys en el cas de mausoleus de dos
pobres de solemnitat i només quan el servei
departaments- se satisfaran els drets d'acord
2. La tarifa corresponent a la transmissió
de pompes fúnebres ho hagi fet per beneamb el següent:
provisional serà del 30% més que l'establerta
ficència.
Sepultura concedida:
per a la transmissió mortis causa i inter vivos,
VII. Exhumació
Tarifa§
# i a més s'hauran d'abonar els costos de les
publicacions.
Article 13
Nínxols amb ossera§
14,75#
Article 10
Nínxols sense ossera i columbari cineraris§
12,35#
La taxa en concepte d'autorització i presSepultures i nínxols de preferència§
20,70#
tació del servei d'exhumació es determinarà
El beneficiari.- La tarifa corresponent a la
Mausoleus de dos departaments§
30,60#
d'acord amb la norma següent.
modificació en la designació del beneficiari
Arcs capella§
35,10#
Pel que fa a la d'un cadàver que cal trasserà el 50% de les establertes per les transDuplicats:§
#
lladar a un altre terme municipal, s'aplicaran
missions mortis causa i inter vivos.
En sepultures amb ossera§
14,75#
les quotes assenyalades a l'article 11 per a la
La primera designació del beneficiari
En sepultures sense ossera§
12,35#
inhumació de cadàvers procedents d'aquest
estarà inclosa en el pagament de l'atorgaterme, incrementades en 7,05 EUR.
ment de la corresponent concessió.
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següent a una exhumació degudament realitzada en aquest terme municipal no reportarà
cap mena de dret o taxa.
VIII. Incineració

Article 14
Per la reducció de les restes, a més dels
altres drets escaiguin s'abonaran les quotes
següents:
Tarifa§
En nínxols§
En sepultures i nínxols de preferència§
En mausoleus de 2 departaments§
En arcs capella núms. 1 i 3§
En arcs capella núm. 2§

#
24,20#
58,70#
66,00#
88,10#
102,20#

Article 15
L'autorització del servei d'inhumació sub-

Article 16
1. Incineració de restes
Aquest servei consistirà en: Moviment d'elements decoratius, exhumació de restes,
reducció de restes, subministrament de caixa
d'incineració, incineració de les restes, urna
cendres (model únic), devolució de les cendres i inhumació de les cendres. La taxa per
la prestació d'aquest servei serà de 350,95

Tarifa§

#
a) Col·locació d'una làpida per primera vegada o després de la seva extracció:§
#
1. En nínxols i columbaris cineraris§
31,90#
2. En sepultures i nínxols de preferència§
62,35#
3. En arcs capella i panteons§
104,50#
4. En mausoleus de dos departaments§
79,65#
b) Col·locació de tires de marbre en el marc d'un nínxol§

21,70#

c) Col·locació de tires de marbre a la façana d'un nínxol§

25,80#

d) Col·locació d'un marc de metall amb porta de vidre§

20,65#

X. Conservació
Article 18
La taxa per prestació dels serveis de conservació de cementiri, es determinarà segons
la classe de sepultura concedida per a 30
anys, d'acord amb el següent:

f) Per la inscripció de nínxols i columbaris cineraris§
1. En nínxols concedits per a 30 o 50, anys únicament la primera vegada
que es practiqui§
2. En nínxols concedits per a menys de 30 anys, cada vegada que es
practiqui§
3. Inscripcions en tires, cada vegada que es practiquin§
g) Placa de marbre nínxol§

Sala exclusiva de vetlla fins a 36 hores (amb servei individualitzat), inclòs
el llibre de signatures§
Sala de vetlla fins a 36 hores, inclòs el llibre de signatures§
Sala de vetlla doble fins a 36 hores, inclòs el llibre de signatures§
Ús de les cameres frigorífiques, sense sala de vetlla§
Servei d'oratori per a l'ús de respons, missa o glossa - sense oficiant -§
Servei d'oratori per celebrar funerals o cerimònies commemoratives de
difunts -amb oficiant -§
Taponaments§
Condicionament del difunt§
Tanatopràxia§
Embalsamament§
Subministrament del llençol d'amortallar§
Confecció, retolació i subministrament de llaços per a centres, rams o
corones§
Subministrament del llibre de signatures§
Contractació de recordatoris (100 unitats)§
Preu compactat que inclou concessió, per a 30 anys, de sepultura de 5è
pis de recuperació i servei de sala de vetlla i oratori§
Preu compactat que inclou lloguer, per a 2 anys, de sepultura de 5è pis de
recuperació i servei de sala de vetlla i oratori§

#
32,50#
27,20#
38,75#
43,75#
45,50#
64,35#

392,65#
221,15#
353,85#
127,10#
42,65#

4,55#
#
5,15#
5,15#
5,15#

XI. Dipòsit
Article 19
La taxa per prestació del servei de dipòsit
de cadàvers es determinarà d'acord amb el
següent:

Crisantems, bola de 5 vares§
Gladiols, unitat§
Clavellines, pom de 20 unitats§
Llum, unitat§
Roses vermelles, unitat§
#

#

122,60#

Tarifa§

#
128,55#
71,55#

Tanatori§

#
5,70#
0,75#
2,15#
0,95#
1,45#

Composicions amb flor natural§

85,25#
17,00#
42,70#
153,65#
366,95#
35,70#

Rams senzills§
Rams mitjans§
Rams extres§
Bouquets§
Corona senzilla§
Corona mitjana§
Corona extra§
Centres§

#

7,20#
8,75#
10,80#
7,20#
129,85#
144,10#
216,45#
21,70#

Composicions amb flor artificial§

17,00#
16,70#
44,25#

Rams senzills§
Rams mitjans§
Rams grans§
Creus, cors i corones§

#

7,20#
14,45#
21,70#
25,25#

Diversos§

682,60#
341,25#

Suports esponjosos§
Gerros§
Jardineres§

Flor natural§
Clavells, pom de 20 unitats§
Crisantems, poms de 5 vares§

e) Col·locació d'anelles de ferro o fusta per penjar-hi testos, gerros o qualsevol aparell per a sosteniment de testos i similars en l'exterior dels nínxols§

Per nínxols i columbaris cineraris de 1a. fila,
amb o sense ossera, i de 2a. i 3a. files i columbaris cineraris§
Per nínxols de 4a.,5a. i 6a. Files§
Per sepultura i nínxols de preferència§
Per mausoleus de dos departaments§
Per arcs capella§
Per panteons§

Dipòsit d'un cadàver amb vigilància§
Dipòsit d'un cadàver sense vigilància§

Article 17
Els drets per concessió de llicències per a
ornamentació de nínxols es determinaran
d'acord amb el següent:

Tarifa§

Tarifa§

Tarifa§

EUR.
2. Incineració de cadàvers
Aquest servei consistirà en: Conducció del
fèretre fins el crematori, preparació de taüt
per a la posterior cremació, incineració del
cadàver i devolució de les cendres. La taxa
per la prestació d'aquest servei serà de
350,95 EUR.
IX. Ornamentació

#

5,70#
4,30#

Ofrenes florals§

#

2,75#
3,55#
21,15#
#
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Tarifa§
Preu compactat per la realització de 3 ofrenes florals amb ram de tipus
mitjà, neteja de nínxol, independentment del pis, arc capella, panteó i
mausoleu de 2 departaments§

XIII. Servei musical
Article 20
Aquest servei consistirà en la interpretació
de tres peces musicals a l'entrada del difunt,
al moment de la reflexió i a la sortida.
1 músic: 177,55
2 músics: 284,00
3 músics: 397,60
4 músics: 496,95
5 músics: 610,60
XIV. Gestió
Article 22
Les quotes dels drets i les taxes previstes
en aquesta Ordenança es faran efectives contra rebut, en el moment de la seva meritació.
El període voluntari de pagament el determina la Llei general tributària.
Article 23
Tret dels serveis de conservació del
cementiri, no se'n prestaran d'altres, ni tampoc s'efectuaran concessions o autoritzacions, si no s'acredita que s'hagi pagat la
quota corresponent a la taxa.
Disposicions addicionals
Primera
Els imports que figuren en la present Ordenança no contemplen l'Impost sobre el Valor
Afegit que pugui aplicar l'empresa concessionària de la prestació del servei de cementiri municipal, d'acord amb la legislació
vigent sobre la matèria.
Segona
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal
que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en els
quals es facin remissions a preceptes d'aquesta Ordenança, s'entendrà que són
automàticament modificats i substituïts, en el

#
80,10#

moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris dels
quals portin causa.
Disposicions finals
Primera
En tot allò que no estigui regulat per
aquesta Ordenança, s'aplicarà el Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, la Llei General Tributària i
les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 21 de desembre de 2009, entrarà en vigor l'1 de gener de
2010 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9. REGULADORA DE
LA TAXA SOBRE LLICENCIES D'OBRES,
CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS DE NOUS
ELEMENTS INDUSTRIALS

I. Disposició general
Article 1
D'acord amb allò que preveu l'article 20.4
h) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament estableix la taxa per la concessió de les
llicències d'obres, construccions i
instal·lacions de nous elements industrials,
que es regirà pels articles 20 a 27 del text
refós esmentat.
II. Fet imposable
Article 2
Constitueixen el fet imposable:
a) La prestació dels serveis de gestió i planejament urbanístic a instància de particulars.

Classes§

Taxes/
EUR#

1.§
a) Parcel·lacions urbanes, per m2 de la superfície total de la parcel·la
inicial§
Tanmateix, per la tramitació de cada expedient de llicència de parcel·lació la taxa mínima serà de 443,70 EUR.§
b) Per la tramitació de cada expedient de llicència de constitució o
modificació de règim de propietat horitzontal (d'acord amb l'article
238 del Reglament de la Llei d'urbanisme)§
c) Per la tramitació d'expedients de declaració d'innecessarietat de les
llicències dels apartats anteriors (5.1.a i 5.1.b)§
d) Per la tramitació de cada expedient de declaració de ruïna d'edificis§

2. Moviment de terres per a anivellament, per m3.§

#
0,90#
#
581,75#
118,30#
1.952,30#
0,35#

3.§
a) Obres que requereixen projecte tècnic o pressupost: la taxa equivaldrà a l'1,2% del pressupost d'execució material de les obres a realitzar, calculat segons mòdul i barems establerts pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, incrementat en un 20%.§
#

#

b) L'activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar si les
actuacions d'edificació i ús del sòl que hagin
de tenir lloc en el terme municipal s'ajusten a
les normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes en la legislació urbanística i en
el planejament urbanístic d'aquest municipi.
III. Subjecte passiu
Article 3
1. Estan obligats al pagament de la taxa les
persones físiques o jurídiques sol·licitants de
la llicència.
2. Seran substituts de la persona contribuent els constructors o contractistes de les
obres i, en segon grau, el propietari de l'immoble.
IV. Exempcions
Article 4
1. Gaudiran d'exempció del pagament de
les taxes establertes en aquesta ordenança les
obres que disposin de la declaració d'especial interès o utilitat municipal, o bé de bonificació en l'impost, de conformitat amb l'article 7 de l'Ordenança reguladora de l'impost
sobre construccions, instal·lacions i obres.
2. És condició indispensable per tal d'obtenir tota exempció la sol·licitud prèvia de
l'interessat en la data de presentació de la
sol·licitud de la llicència urbanística o bé en
la data de la sol·licitud de prestació dels serveis de gestió i planejament urbanístic. Si la
sol·licitud s'efectua en un moment posterior,
és a dir, quan s'hagi meritat la liquidació de
la taxa, el subjecte passiu tindrà dret, si s'escau, a la devolució d'ingressos indeguts
corresponent.
V. Quota tributària
Article 5
Les taxes d'aplicació per a cada llicència
seran les següents:

Classes§
En les tipologies d'obres menors definides a l'Annex de la present
ordenança, s'haurà d'aplicar el sistema de càlcul que allí es detalla
com a pressupost d'execució material mínim.§
b) No obstant això, la taxa equivaldrà a l'1,08%del pressupost d'execució material de les obres incrementat en un 20% en aquells casos en
què el projecte d'obres presentat prevegi la utilització d'energies netes
o bé que redueixin de forma important l'impacte sobre el medi
ambient.§
En aquest sentit, es valoraran accions sobre la minimització de residus, l'estalvi energètic i el control de les emissions a l'atmosfera i a les
aigües continentals, així com la reducció de la contaminació acústica
i la protecció de la fauna i la flora autòctona.§
Per a l'aplicació d'aquest percentatge, és necessari un informe previ
favorable dels serveis tècnics de medi ambient i urbanisme.§
Les mesures adoptades hauran d'ésser o considerar-se addicionals a
les mínimes establertes per la legislació sectorial vigent.§
c) Obres amb determinació de volums.§
S'incrementarà la taxa que correspongui per a les obres amb l'import
segons el següent detall:§

Taxes/
EUR#

#

#

#

#

#
#
#
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Taxes/
EUR#

Classes§
Superfície de sostre definit per l'ordenació:§
- Fins a 1000 m2t: 1.596,00 EUR§
- L'excés de 1000 m2t a raó de: 1,25 EUR/ m2§

#

34,70#

5. Per cada pròrroga de llicència, el 30% de l'import que
correspondria en cas de petició de nova llicència, d'acord
amb el pressupost actualitzat.§
#

6. Per les variacions introduïdes que no comportin
modificacions substancials en el projecte, el 30% de
l'import que correspondria en cas de petició de nova
llicència, d'acord amb el pressupost actualitzat.§

#

8.Instal·lacions que requereixin projecte tècnic o un
pressupost, així com antenes de telefonia mòbil i similars: la
taxa equivaldrà a l'1,2% del pressupost d'execució material
de les obres a realitzar, calculat segons mòduls i barems
establerts pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya,
incrementat en un 20%.§
#

Aquesta quantitat es complementarà amb el cost de les despeses dels
informes preceptius, d'acord amb l'Ordenança sobre instal·lacions de
telefonia mòbil personal i altres serveis radioelèctrics de telefonia
pública, del tècnic competent en matèria de telecomunicacions.§

#

9. Instal·lació de xarxes de serveis públics o la seva
modificació:§
a) Per practicar una obertura de rases a la via pública, per cada vegada i
per m.l. o fracció§
b) Obres que requereixen un projecte tècnic o pressupost: La taxa equivaldrà a l'1,2% del pressupost d'execució material de les obres a realitzar, calculat segons mòduls i barems establerts pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, incrementat en un 20%.§

#
14,95#

#

0,45#
0,40#
0,35#

#

0,55#
0,45#
0,40#

a) Vorera simple/ m2 (panot, peces de formigó 40x40...)§
b) Vorera de peces especials/ m2 (llambordes...)§
c) Vorada de peces de formigó/ ml§
d) Vorada de peces granítiques/ ml§
e) Paviment de calçada asfàltic/ m2§
f) Paviment de llosa única/ m2§
g) Reparació de la xarxa general de clavegueram/ ml§
h) Escocell/unitat§
i) Arbrat. Les taxes seran les que resultin d'aplicar la denominada
"Norma Granada".§
j) Enllumenat públic econòmic/ ut§
k)Enllumenat públic farola tipus bàcul amb alçada inferior a 8m / ut§
l) Enllumenat públic especial / ut§
m) Elements de mobiliari urbà com papereres, fitons bàsics i similars/ ut§
n) Elements de mobiliari urbà com fitons desmuntables, plaques de
carrer ceràmiques i similars / ut§
o) Elements de mobiliari urbà com bancs, jardineres i similars/ ut§
p) Dipòsit mínim en tots els casos anteriorment relacionats§

#

13. Pels dipòsits que garanteixin la retirada de residus en obres
de construcció, enderroc i excavacions, a liquidar amb la
concessió de les preceptives llicències:§

#

S'aplicarà el previst a les disposicions addicionals del Decret
161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de
26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.§

#
37,00#
32,35#
27,65#

#

88,25#
145,35#
86,50#
179,40#
98,65#
129,80#
522,15#
109,45#
#
436,05#
752,75#
986,35#
155,75#
259,55#
1.245,90#
704,50#

12. Pels dipòsits d'urbanització per afectació, serà d'aplicació
tot allò establert a l'article 5.11§
#

10. Els drets i les taxes per connexió a la xarxa general de
clavegueram serà de:§
(A efectes de les categories dels carrers, la classificació serà la que
consta al nomenclàtor de carrers a efectes fiscals).§
Categoria De Carrers§
En cas d'un o dos habitatges§
Primera§
Segona§
Tercera§

#

32,35#
27,65#
23,25#

11. Pels dipòsits de reposició d'elements d'urbanització de la
via pública afectats per obres, construccions i instal·lacions
de nous elements industrials, entre ells, els guals:§
#

7. Per la llicència de primera ocupació d'un edifici, el 45% de
l'import que correspondria en cas de petició de nova
llicència, d'acord amb el pressupost actualitzat.§

Pels casos d'obres majors, l'ingrés dels
dipòsits esmentats (5.11, 5.12 i 5.13) haurà
de fer-se efectiu de la següent forma:
- 50% de l'import abans de l'atorgament
de la llicència corresponent
- 50% abans del començament efectiu de
l'obra, prèvia comunicació del peticionari al
Servei gestor.
Aquests dipòsits seran retornats un cop
s'hagi recepcionat l'obra.
Pels casos d'obres menors, l'ingrés del
dipòsit corresponent haurà de fer-se efectiu
abans de l'atorgament de la llicència corresponent i serà retornat un cop s'hagi recepcionat l'obra.
El dipòsit de reposició de les vies i places
públiques amb urbanització especial o d'alta
qualitat serà valorat específicament d'acord
amb les característiques reals d'aquesta.
En el cas que dins d'una propietat privada
l'arbrat quedi afectat per obres, el propietari
es farà càrrec de la despesa que suposi el

Per cada habitatge més§
Primera§
Segona§
Tercera§
Per cada local comercial per m2 construït§
Primera§
Segona§
Tercera§
Per cada local industrial per m2 construït§
Primera§
Segona§
Tercera§
#

#

4. Taxa mínima en tots els casos§

Taxes/
EUR#

Classes§

#

trasllat a la zona verda urbana definida pel
Departament de Jardineria de l'Ajuntament.
Quan per causa de força major (edat de
l'arbre, trasplantament amb baix percentatge
d'èxit, etc.) no sigui possible traslladar l'arbrat, el propietari restarà obligat a restablir el
verd urbà, ja sigui mitjançant la plantació de
nous arbres o bé satisfent l'import corresponent, aspectes que seran sempre definits pel
Departament de Jardineria de l'Ajuntament,
de conformitat amb l'establert per la Norma
Granada.
VI. Acreditació
Article 6
1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de
contribuir en el moment d'iniciar-se l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquest efecte, l'activitat es considera
començada en la data de presentació de la
sol·licitud de la llicència urbanística o bé en
la data de la sol·licitud de prestació dels ser-

#

#

#

veis de gestió i planejament urbanístic.
2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut l'oportuna llicència,
la taxa s'ha d'acreditar quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal per determinar si
l'obra en qüestió és o no autoritzable, amb
independència de la iniciació de l'expedient
administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició si no fossin autoritzables.
3. L'obligació de contribuir, una vegada
nascuda aquesta, no es veurà afectada per la
denegació de la llicència sol·licitada o per la
concessió d'aquesta condicionada a la modificació del projecte presentat, ni tant per la
caducitat de la sol·licitud o llicència, com del
seu desistiment o renúncia.
Article 7
1. En el cas que el sol·licitant formuli
desistiment amb anterioritat a la concessió de
la llicència, la taxa es reduirà un 20% del
que li correspondria per l'expedició de la
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llicència corresponent (el subjecte passiu
haurà de satisfer el 80% de l'import de la
taxa), sempre que s'hagi iniciat efectivament
la seva tramitació. S'entendrà iniciada efectivament la tramitació quan el sol·licitant hagi
rebut qualsevol notificació al respecte.
No es meritarà la taxa en els supòsits de
desistiment previ a l'inici de la tramitació
efectiva. Un cop concedida la llicència la
taxa s'haurà de satisfer íntegrament, fins i tot
quan l'interessat renunciï de la mateixa.
2. En el supòsit de declaració de caducitat
de la sol·licitud abans de la concessió de la
llicència, la taxa es reduirà un 30% del que li
correspondria per l'expedició de la llicència
corresponent (el subjecte passiu haurà de
satisfer el 70% de l'import de la taxa).
3. En el cas de denegació, la taxa serà
reduïda un 10% de la quantitat que li correspondria si s'hagués concedit la llicència
corresponent (el subjecte passiu haurà de
satisfer el 90% de l'import de la taxa).
Article 8
Les persones interessades en l'obtenció de
la llicència municipal hauran de presentar la
sol·licitud a l'Ajuntament, que podrà exigir el
pagament de la taxa amb caràcter previ a la
tramitació de l'expedient. En aquest cas, es
notificarà a l'interessat la liquidació corresponent amb l'advertiment que si no s'abona en
el termini que a l'efecte se li atorgui, se'l
tindrà per desistit de la seva sol·licitud i s'arxivarà l'expedient.
Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal
que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en els
quals es facin remissions a preceptes d'aquesta Ordenança, s'entendrà que són
automàticament modificats i substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris dels
quals portin causa.
Disposicions finals
Primera
En tot allò que no estigui regulat per
aquesta Ordenança, serà d'aplicació el Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, la Llei general tributària
i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 17 de desembre de 2007, entrarà en vigor l'1 de gener de
2008 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació. L'última modificació va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2009 i
entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
ANNEX
En els models d'obres menors no definits
(Ascensors, grues, rètols, pancartes...) la base
d'aplicació mínima resultarà del càlcul
segons els mòduls i barems establerts pel

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, incrementat un 20%.
Es defineix el següent sistema de càlcul
per a les tipologies que es defineixen a continuació, entenent-se el pressupost obtingut
com a pressupost d'execució material mínim.
Fórmula: Mòdul (segons quadre adjunt) x
Superfície afectada = Pressupost d'execució
material
Definició de mòduls
A) Mòduls generals:
1.Actuacions en interiors d'habitatges i/o
oficines:
1.1 Reforma, rehabilitació integral o aquella intervenció que afecti com a mínim al
50% de la superfície de l'habitatge o de l'oficina, sense afectar elements estructurals.
Mòdul M1 = 373,80 EUR/m²
1.2 Reformes puntuals o aquelles que no
superin el 50% de la superfície de l'habitatge
o de l'oficina, sense afectar elements estructurals.
Mòdul M2 = 233,65 EUR/m²
2. Locals i elements comuns en edificis
d'habitatges i oficines:
2.1 Reformes que afectin tancaments,
envans o compartimentacions o s'afectin instal·lacions, sense afectar elements estructurals.
Mòdul M3 = 192,05 EUR/m²
2.2 Reformes sense afectacions de tancaments, cobertes, envans o compartimentacions, sense afectació d'instal·lacions i sense
afectar elements estructurals.
Mòdul M4 = 39,45 EUR/m²
B) Mòduls per intervencions concretes:
1. Façanes en qualsevol tipus d'edificis:
1.1 Intervenció inferior al 50% de la
superfície de façana que no comporti substitució d'elements de la mateixa.
Mòdul M5 = 49,85 EUR/m²
1.2 Intervencions no incloses en l'apartat
anterior.
Mòdul M6 = 109,00 EUR/m²
2. Reparacions puntuals:
2.1 Reforços de forjats.
Mòdul M7 = 218,05 EUR/m²
2.2 Reparacions de cobertes
Mòdul M8 = 83,05 EUR/m²
2.3 Estintolaments
Mòdul M9 = 259,55 EUR/ml
3. Enderrocs d'edificis (quan aquest enderroc no és parcial i és part d'una actuació de
rehabilitació):
Mòdul M10 = 41,50 EUR/m²
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10. REGULADORA DE
LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS

I. Disposició general
Article 1
D'acord amb allò que disposa l'article 20 i
següents del Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament exaccionarà la taxa per l'expedició
de documents.
II. Fet imposable

Article 2
Constitueix el fet imposable l'activitat
municipal desenvolupada amb motiu de la
tramitació, a instància de part, dels documents que expedeixin l'Administració o les
autoritats municipals o aquelles altres que els
afectin.
III. Obligació de contribuir
Article 3
L'obligació de contribuir neix en el
moment de la presentació de la sol·licitud
que inicia l'expedient.
IV. Subjecte passiu
Article 4
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35 de la Llei general tributària que sol·licitin o se'n beneficiïn o en
l'interès de les quals recaigui el servei o activitat municipal.
V. Exempcions
Article 5
Estaran exempts del pagament de la taxa
regulada en aquesta Ordenança, els expedients tramitats a instància de les persones
naturals o jurídiques en els casos següents:
a) Si estan acollides als serveis d'assistència social i si els seus ingressos familiars són
inferiors, per tots els conceptes, al salari
mínim interprofessional.
b) Si han haguessin obtingut el benefici de
justícia gratuïta, respecte als expedients que
hagin de tenir efectes, precisament en el procediment judicial en què hagi estat reconegut
l'esmentat dret.
c) Quan les resolucions dels expedients
hagin de tenir efectes en les jurisdiccions
penal, militar, i laboral i en els Tribunals de
Menors.
d) Quan els documents siguin lliurats o
presentats a instància o interès d'organismes
Oficials.
e) Les entitats culturals, esportives, recreatives i cíviques, domiciliades en aquesta Ciutat, respecte dels expedients que tinguin relació amb les seves activitats.
f) No hi estaran subjectes les activitats
administratives derivades de la tramitació de
documents i expedients que afectin la relació
funcionarial o laboral del personal actiu o
jubilat de l'Ajuntament, tant si són instades
pel mateix personal com pels seus representants legals o voluntaris.
VI. Base imposable
Article 6
Constituirà la base d'aquesta exacció la
naturalesa dels expedients que s'hagin de tramitar i dels documents que s'hagin d'expedir.
VII. Tarifes
Article 7
Les taxes que s'han d'aplicar seran les
següents:
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§

EUR#

Epígraf 1.- Tràmits i Certificacions:§
1. Autorització Sanitària Municipal:§
Establiments de comerç minorista del sector càrnic; Pràctiques de
tatuatge, micropigmentació i pírcing; Autorització sanitària municipal
pels establiments d'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats.§
2. Per expedició de còpies literals de Padró Municipal d'Habitants (per
cada quinquenni).§
3. Certificats o informes expedits per facultatius o tècnics:§
A) Sense necessitat de desplaçament excepte l'establert a l'apartat que
consta amb la lletra F)§
B) Amb necessitat de desplaçament§
C) Dictamen tècnic preliminar respecte a l'estat de conservació d'un
edifici o immoble, així com informes relatius a modificació o canvi
d'ús de locals, avantprojectes d'obres i similars§
D) Per l'elaboració de plànols a l'efecte de l'Impost sobre activitats
econòmiques§
- De menys de 120 m.§
- De més de 120 m.§
E)§
1. Acta de comprovació de les activitats que es troben subjectes a
control inicial d'acord amb la normativa d'aplicació§
2. Consulta prèvia potestativa de l'activitat projectada amb la normativa vigent§
F) 1.Certificats de compatibilitat del projecte d'activitats amb el planejament urbanístic i anàlegs.§
2. Certificats d'aprofitaments urbanístics i anàlegs.§
G) Tramitació per iniciativa privada dels instruments de planejament
següents:§
1. Plans especials, parcials, programes d'actuació urbanística, modificacions de planejament vigent.§
- Superfície de sostre definit per l'ordenació fins a 1.000 m2.§
- L'excés de 1.000 m2 a raó de...... (per cada m2)§
2. Plans especials d'alineacions, rasants i, en general, instruments de
coneixement que no defineixin o ordenin volumetria, plans d'implantació d'instal·lacions de telefonia mòbil i similars.§
3. Estudis al detall d'ordenació, inclosos els de volum i de compensació:§
- Superfície de sostre definit per l'ordenació fins a 1.000 m2.§
- L'excés de 1.000 m2 a raó de (per cada m2t)§
4. Estudis de detall d'alineacions i rasants.§
5. Estudis de detall amb parcel·lació de finques.§
6. Projecte d'urbanització per iniciativa privada.§
7. Projecte de reparcel·lació:§
- De compensació bàsica:§
- De compensació per concertació:§
- De cooperació:§
H) Informe sobre plans parcials, plans especials, estudis de detall, projectes de parcel·lació, reparcel·lació, compensació, urbanització o
qualsevol altre redactats per iniciativa particular§
El 10% de la tarifa que correspongui a la seva tramitació amb un
mínim de 122,55 EUR.§
I) Altres actuacions no previstes en els epígrafs anteriors:§
1. Informes o atestats expedits per la Policia Local.§
2. Emissió de títol de dret concessional d'una plaça d'aparcament
municipal.§

Epígraf 2.- Còpia de documents o dades:§
A) Còpies o reproduccions del plànol de la ciutat per cada plànol o part§

Article 8
Quan els interessats demanin amb caràcter
d'urgència l'expedició de qualsevol altre
document dels compresos en les tarifes, les
quotes resultants seran incrementades en un
50%.
Article 9
1. Les sol·licituds que han d'iniciar un
expedient es presentaran a les oficines muni-

#

100,00#
4,45#
#
16,90#
84,50#

B) Còpies de plànols de projectes, de Plans especials, d'estudis de detall
i d'unitats d'actuació§
a) Projectes§
- Format DIN A1 o inferior (blanc i negre)§
- Format superior a DIN A1 (blanc i negre)§
- Format DIN A3 o inferiors (color)§
- Format DIN A0 (color)§
- Format DIN A1 (color)§
- Format DIN A2 (color)§
b) Plans especials§
- Documentació escrita (blanc i negre)§
- Documentació gràfica (blanc i negre)§
* Per parts:§
Fotocòpies A3 (color)§
Fotocòpies A3 (blanc i negre)§
Fotocòpies A2 (color)§
Fotocòpies A2 (blanc i negre)§
Fotocòpies A4 (color)§
Fotocòpies A4 (blanc i negre)§
Enquadernació A4§
Enquadernació A3§
c) Estudis de detall i unitats d'actuació§
- Documentació escrita i gràfica (blanc i negre)§
- Documentació escrita i gràfica (color)§

176,15#
#

51,35#
84,50#
#
74,70#
367,50#
57,15#
36,35#
#
#

2.139,40#

C) Plànols cartogràfics amb suport digital§
a) Plànol de tota la ciutat§
* Escala 1/5000§
- Guia parcel·lari§
- Guia zones planejament§
b) Plànol de part de la ciutat§
* Escala 1/2000§
- Parcel·lari (per Ha)§
Mínim§
- Planejament (per Ha)§
Mínim§
* Escala 1/500§
- Parcel·lari (per Ha)§
Mínim§
- Planejament (per Ha)§
Mínim§

#

1.596,05#
1,25#
1.596,05#
2.338,90#
1.596,05#

EUR#
a) Còpies del plànol compost de tota la ciutat:§
* Escala 1/5000§
- Plànol guia parcel·lari§
- Plànol guia districte i seccions§
- Plànol guia barris§
- Plànol guia zones planejament§
- Plànol guia plans planejament§
b) Còpies de plànols de la ciutat per parts§
* Escala 1/2000§
- Parcel·lari (per cada full)§
- Planejament (per cada full)§
* Escala 1/500§
- Parcel·lari (per cada full)§
- Planejament (per cada full)§

#

2.139,40#
1,50#

§

#
2.548,90#
2.548,90#
2.548,90#

#
#
#
25,25#

D) Còpies de projectes d'obres en format CD o similars§

#

#
7,50#
8,30#
8,30#
11,05#
11,05#
#
#
7,50#
9,05#
#

14,85#
17,80#
#

#
10,25#
14,30#
6,30#
79,35#
53,95#
41,25#
#

94,10#
130,55#

#

6,25#
0,75#
40,10#
17,05#
3,80#
0,30#
5,50#
6,65#
#

15,05#
33,60#
#
#
#

132,05#
158,35#
#
#

1,00#
44,00#
1,25#
52,85#
#
13,30#
44,00#
15,95#
52,85#
19,70#

Epígraf 3.- Plaques de guals§
Nota: Estaran exemptes del pagament de l'import de les plaques de gual
les Administracions públiques i els seus organismes autònoms§
Emissió de títol plastificat per a la venda ambulant o duplicat del mateix§

34#
#

#
21,00#
25,00#

#

cipals o en aquelles assenyalades a l'article
38.4 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
2. L'Ajuntament podrà exigir el pagament
de la taxa amb caràcter previ a la tramitació
de l'expedient. En aquest cas, es notificarà a
l'interessat la liquidació corresponent, amb
l'advertiment que si no s'abona en el termini
que a l'efecte se li atorgui, se'l tindrà per

desistit de la seva sol·licitud i s'arxivaran les
actuacions.
3. Les sol·licituds rebudes a través de les
oficines assenyalades a l'art. 38.4 de la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
seran admeses provisionalment, però no es
podran cursar sense que abans se n'hagin
pagat els drets, per a la qual cosa es procedirà de conformitat amb allò establert al
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paràgraf anterior.
Article 10
Els drets per a cada petició de recerca
d'antecedents es faran efectius encara que el
resultat sigui negatiu.
Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal
que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en els
quals es facin remissions a preceptes d'aquesta Ordenança, s'entendrà que són
automàticament modificats i substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris dels
quals portin causa.
Disposicions finals
Primera
En tot allò que no estigui regulat per
aquesta Ordenança serà d'aplicació el Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, la Llei general tributària
i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 17 de desembre de 2007, entrarà en vigor l'1 de gener de
2008 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació. L'última modifica-

ció va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2009 i
entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 11. REGULADORA DE
LA TAXA PER PRESTACIONS DE LA POLICIA LOCAL I
CIRCULACIONS ESPECIALS

I. Disposició general
Article 1
D'acord amb el que estableix la disposició
addicional segona, en relació amb l'article
20 i següents del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, l'Ajuntament exaccionarà la taxa per
la prestació de serveis de la Policia Local i
circulacions especials.
II. Fet imposable
Article 2
1. Constitueix el fet imposable de la taxa
la prestació dels següents serveis especials,
de competència municipal, a instància de
part:
a) Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i
qualsevol altres que estiguin motivats per la
celebració d'espectacles i esbargiments
públics que per la seva naturalesa, per la
generació de públic que provoquin o per les
necessitats d'ordenar l'accés i la sortida de
públic i vehicles així ho exigeixin.
b) Conducció, vigilància i acompanya-

VII. Normes de gestió
Article 7
Les persones interessades en la prestació
dels serveis objecte d'aquesta ordenança
hauran de presentar la corresponent sol·licitud a l'Ajuntament, que podrà exigir el pagament de la taxa amb caràcter previ a la tramitació de l'expedient. En aquest cas, es notificarà a l'interessat la liquidació corresponent
amb l'advertiment que si no s'abona en el
termini que a l'efecte se li atorgui, se'l tindrà
per desistit de la seva sol·licitud i s'arxivarà
l'expedient.
Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal
que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en els
quals es facin remissions a preceptes d'aquesta Ordenança, s'entendrà que són
automàticament modificats i substituïts, en el

Article 3
L'obligació de contribuir neix per la
sol·licitud de prestació dels serveis indicats.
IV. Subjecte passiu
Article 4
Estan obligats al pagament per les taxes
regulades per aquesta Ordenança i com a
subjectes passius, els organismes, entitats i
persones físiques que demanin els serveis als
quals es refereixen.
V. Base imposable
Article 5
La base imposable ve determinada per la
naturalesa i durada del servei que s'utilitzi.
VI. Tarifes
Article 6
Les tarifes pels diferents serveis referits
seran les següents:

Per utilització de vehicles§

1. Prestacions de la policia local, per la prestació de serveis
especials de vigilància:§
Per agent i hora diürna o fracció§
Per agent i hora nocturna o festiva o fracció§
Per agents i hora nocturna i festiva o fracció§
Per caporal i hora diürna o fracció§
Per caporal i hora nocturna o festiva o fracció§
Per caporal i hora nocturna i festiva o fracció§
Per sergent i hora diürna o fracció§
Per sergent i hora nocturna o festiva o fracció§
Per sergent i hora nocturna i festiva o fracció§

ment de transports pesats, de grans transports
i de caravanes a través del nucli urbà.
c) Qualsevol altres serveis especials que
estiguin motivats per altres activitats que exigeixin llur prestació.
2. A aquests efectes, hom entendrà prestats
a instància de part els serveis esmentats quan
el particular els hagi provocat o bé quan
redundin en benefici seu, encara que no hi
hagi hagut sol·licitud expressa.
III. Obligació de contribuir

#

37,00#
49,00#
81,25#
40,20#
54,50#
89,75#
45,70#
61,20#
101,20#

14,20#

2. Circulacions especials i conducció, vigilància i
acompanyament de vehicles:§
#

Per cada autorització, vehicle i viatge de les zones de limitació de pes§
6,60#
Per cada autorització d'un vehicle inferior en pes a les 60 tones per traves17,60#
sar el nucli urbà mitjançant transports especials§
Per a cada autorització d'un vehicle superior en pes a les 60 tones per tra26,40#
vessar§
Per cada motorista i hora o fracció que acompanyin al vehicle§
47,05#
Per cada autorització anual per circular un vehicle especial sense càrrega§ 193,85#

moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris dels
quals portin causa.
Disposicions finals
Primera
En tot allò que no estigui regulat per
aquesta Ordenança s'aplicarà el Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, la Llei general tributària i
les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 19 de desembre de 2005, entrarà en vigor l'1 de gener de
2006 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació. L'última modificació va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2009 i
entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.

ORDENANÇA

FISCAL NUMERO 13. REGULADORA DE
LA TAXA PELS USOS SOCIALS DELS EDIFICIS I DE LES
INSTAL·LACIONS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS
D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, D'EDUCACIÓ
ESPECIAL I D'EDUCACIÓ D'ADULTS

I. Disposició general
Article 1
D'acord amb allò que disposa l'article 20 i
els següents del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i el Reglament dels usos socials dels
edificis i dels edificis i de les instal·lacions
dels centres docents públics d'educació
infantil i primària, educació especial i d'adults, l'Ajuntament exacciona la taxa per a
l'ús social dels edificis i les instal·lacions dels
centres docents d'educació infantil i primària, educació especial i d'adults.
II. Objecte
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Article 2
L'objecte d'aquesta Ordenança és la utilització fora de l'horari escolar i durant el
període de vacances escolars de les
instal·lacions dels centres docents que formen part del patrimoni de l'Ajuntament, al
qual li correspon també la conservació, el
manteniment i la vigilància.
III. Obligació de pagament i subjectes
obligats
Article 3
Estan subjectes al pagament les persones
físiques o jurídiques a les quals s'hagi concedit l'autorització de l'ús.
L'obligació de pagament neix en el
moment que es notifica l'autorització per a
l'ús que s'hagi sol·licitat. No obstant, l'Ajuntament podrà exigir el pagament de la taxa
amb caràcter previ a la tramitació de l'expedient. En aquest cas, es notificarà a l'interessat la liquidació corresponent amb l'advertiment que si no s'abona en el termini que a
l'efecte se li atorgui, se'l tindrà per desistit de
la seva sol·licitud i s'arxivarà l'expedient.
IV. Tarifes
Article 4
Les tarifes que s'han d'aplicar seran les
següents:
§

EUR#
#

1. Espais interiors dels centres§
1.1. Menjador o aula polivalent§
Preu per 1 hora d'utilització§
Preu per 2 hores d'utilització§
Preu per 3 hores d'utilització§
1.2. Gimnàs§
Preu per 1 hora d'utilització§
Preu per 2 hores d'utilització§
Preu per 3 hores d'utilització§

#
19,05#
20,20#
21,45#
#
24,05#
25,50#
27,00#

Valor del dipòsit de garantia§
#

Ús temporal (més de 5 dies)§
Ús puntual (màxim de 5 dies)§

313,85#
78,50#

Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal
que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en els
quals es facin remissions a preceptes d'aquesta Ordenança, s'entendrà que són
automàticament modificats i substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris dels
quals portin causa.
Disposicions finals
Primera
En tot allò que no estigui regulat per
aquesta Ordenança, s'aplicarà el del Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
Període§
1r trimestre o fracció§
2n trimestre o fracció§
3r trimestre o fracció§
4t trimestre o fracció§

aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, la Llei general tributària
i disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 18 de desembre de 2006, entrarà en vigor l'1 de gener de
2007 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació. L'última modificació va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2009 i
entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14. REGULADORA DE
LA TAXA PER OCUPACIÓ I APROFITAMENT DE LA VIA
PÚBLICA

I. Disposicions generals
Article 1
D'acord amb allò que preveuen els articles
57, 20.1 i 20.3 Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per ocupació i
aprofitament de la via pública, que es regirà
per aquesta Ordenança fiscal.
II. Fet imposable
Article 2
Constitueixen el fet imposable d'aquestes
taxes els usos i els aprofitaments directes i
indirectes de la via pública, del sòl, del vol o
del subsòl, dels terrenys públics o del comú,
encara que no tinguin la condició legal de
carrers, i dels llocs i els espais de lliure accés
per al públic que suposin una restricció de
l'ús públic o una especial depreciació dels
béns o de les instal·lacions o que tinguin per
finalitat el profit particular, encara que no
concorrin aquelles circumstàncies.
III. Obligació de pagament
Article 3
L'obligació de contribuir neix en el
moment de l'atorgament de la corresponent
llicència, autorització o concessió municipal.
IV. Subjectes obligats
Article 4
1. Estan obligats al pagament de les tarifes:
a) Els titulars de les llicències, autoritzacions o concessions municipals.
b) Aquells que sense llicència, autorització
o concessió realitzin els actes subjectes a
pagament per aquesta Ordenança.
c) Aquells que, estant inscrits en el padró,
no hagin presentat la baixa corresponent en
el supòsit d'haver cessat l'aprofitament.
2. Seran substituts del subjecte obligat pels
conceptes que s'indiquen:

Primera
Segona
Primera§ Segona§ Tercera§ Especial§ Especial#
6,05§
13,40§
13,40§
6,05§

4,90§
10,40§
10,40§
4,90§

2,75§
5,90§
5,90§
2,75§

6,40§
26,40§
26,40§
6,40§

6,40#
18,70#
18,70#
6,40#

Període§

a) Els propietaris dels immobles afectats
per l'existència d'aprofitament per entrada de
vehicles.
b) Els propietaris o usufructuaris de les finques directament afectades per obres d'obertura de sondatges o rases o per remoció del
paviment de la via pública.
V. Exempcions i bonificacions
Article 5
L'Estat, les comunitats autònomes i les
entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa per la utilització privativa o
l'aprofitament especial de sòl, vol i subsòl de
la via pública pels aprofitaments inherents als
serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que immediatament interessin la seguretat ciutadana o la
defensa nacional.
L'ocupació de la via pública descrita en
aquesta ordenança que tingui per finalitat
activitats d'interès social, educatiu, cultural,
benèfic i esportiu, tindrà una bonificació del
100% de la tarifa, sempre que aquestes activitats s'organitzin i realitzin per entitats i
associacions sense ànim de lucre.
S'aplicarà una bonificació del 100% de la
tarifa en els supòsits previstos en els articles
8.C.3, 9.3 i 9.4 d'aquesta Ordenança únicament quan es realitzin obres específiques de
reparació de patologies estructurals i deficiències constructives que afectin a la seguretat de l'edifici o les condicions d'habitabilitat
fixades per la normativa vigent; obres de
rehabilitació estructural d'edificis; rehabilitació de façanes; obres per millorar les condicions d'accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques (instal·lació d'ascensors);
obres per a l'adequació de les instal·lacions
comunitàries de xarxes de sanejament, aigua,
electricitat i gas canalitzat que estiguin en
mal estat, que comptin amb materials obsolets, que manquin d'estanqueïtat, que tinguin
un dimensionat insuficient, que presentin un
risc per les persones o que no s'adaptin a la
normativa vigent; obres per a la millora de la
sostenibilitat i l'eficiència energètica tals com
la millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic.
VI. Tarifes
Article 6
Les taxes pels aprofitaments d'ús comú
regulats en aquesta Ordenança seran les
següents:
A. Taules i cadires
1. Elements annexos a establiments (vetlladors, taules i cadires, aparells recreatius
infantils, i expositors) els imports són per m2:

Primera
Segona
Primera§ Segona§ Tercera§ Especial§ Especial#

Les tarifes de les terrasses de bar que es trobin dins de l'àmbit de superfície que
ocupen els mercats ambulants seran les següents:#
1r trimestre o fracció§
2n trimestre o fracció§

5,60§
12,40§

4,60§
9,65§

2,75§
5,50§

5,90§
24,50§

5,90#
17,30#
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Període§
3r trimestre o fracció§

Primera
Segona
Primera§ Segona§ Tercera§ Especial§ Especial#
12,40§

9,65§

5,50§

24,50§

17,30#

4t trimestre o fracció§

B. Instal·lació de parades o quioscos temporals i/o fixes§

Primera
Segona
Primera§ Segona§ Tercera§ Especial§ Especial#
5,60§

4,60§

2,75§

5,90§

5,90#

4. Distribució de fulletons publicitaris a mà per punt de distribució i dia o
fracció§
8,40#
5. Distribució a mà de premsa gratuïta, (imports per punt de distribució):§
#
- Distribució un cop al mes durant tot l'any: 92,20§
#
- Distribució un cop a la setmana durant tot l'any: 393,80§
#
- Distribució diària durant tot l'any:1.820,90§
#
- Altres casos no contemplats anteriorment, per punt de distribució i dia:§
8,45#
En el cas que l'Ajuntament ho estimi convenient, es podrà requerir un
dipòsit que garanteixi l'estat de neteja de la via pública. Aquest dipòsit
es calcularà en funció dels punts de distribució i d'acord amb el
cost/hora del servei de neteja viària.§
#
6. Publicitat en quioscos de premsa, per any§
353,00#
7. Altres activitats que puguin autoritzar-se d'acord amb les disposicions
5,05#
vigents, per dia o fracció.§
8. Armaris o similars, en terrenys de domini públic o titularitat pública,
dedicats a contenir equips necessaris per a l'explotació de xarxes de serveis, per m2 o fracció i dia§
1,35#

#

1. Llocs de venda de melons i gelats, per m2 o fracció / dia o fracció§
2. Llocs de venda de productes pirotècnics per m2 o fracció / dia o fracció§
3. Llocs de venda anàlegs, no previstos en els punts anteriors, per m2 o
fracció / dia o fracció§
4. Quioscos de xurreria i bunyoleria, per m2 o fracció i trimestre§
5. Quioscos de begudes, per m2, o fracció i trimestre§
6. Quioscos de llaminadures, per m2 o fracció i trimestre§
7. Quioscos de venda de cupons o similars d'interès social per m2 o fracció i trimestre§
8. Quioscos de venda de premsa, per m2 o fracció i trimestre§
9. Altres no previstos en l'anterior relació, per m2 o fracció i trimestre§
En aquests supòsits si la llicència en qüestió es concedeix per un període
inferior al trimestre l'ocupació es comptabilitzarà per m2 o fracció i mes o
fracció.§
En el cas que una parada sigui objecte de concessió amb caràcter exclusiu,
s'haurà de satisfer el cànon acordat per l'Ajuntament per a aquesta concessió, sense que en cap cas, pugui ser inferior a l'import dels preus que resultarien de l'aplicació de les tarifes previstes en els apartats anteriors.§

Període§

1,75#
3,95#
3,95#
15,35#
15,35#
15,35#
10,50#
16,30#
15,35#

#

D. Caixers i aparells de venda automàtica o altres similars§

C. Llicències per a l'exercici d'activitats a la via pública§
#

1. Fotògrafs ambulants, per cada dia o fracció§
2. Gravació i filmació de pel·lícules o espots publicitaris, amb finalitat
comercial.§
La prestació de serveis especials de vigilància o d'altres (talls de carrer)
per part de Policia Local i altres serveis comportarà el pagament de la
taxa que correspongui.§
3. Publicitat mòbil, per unitat/dia o fracció§

#

1. Caixers i aparells de venda automàtica o altres similars, per m2 o fracció
188,35#
de superfície ocupada / any§
#

E. Parades de venda en mercats ambulants§

9,35#

#
La tarifa a aplicar en les parades de venda en els mercats ambulants s'atendrà al conveni establert amb l'òrgan gestor de mercats, o bé el que
regulin les Bases aprovades a tal efecte.§
#
En defecte es cobrarà per metre lineal/any§
143,70#
Emissió de títol plastificat per a la venda ambulant o duplicat del
Segons O.F.10#
mateix§

#
301,70#
9,35#

Article 7#
Les taxes pels aprofitaments d'ús privat regulats en aquesta Ordenança seran les següents:#
Categories§

Primera§Segona§Tercera#

A. Ocupació per fires i festes§
1. Elements annexos a establiments (vetlladors, taules i
cadires, etc.), amb permisos per a festius i revetlles.§
Per dia o fracció/m2o fracció de superfície ocupada§

§

§

§
23,45§

§
15,50§

2. Instal·lació de barres de bar en espectacles per actuació, metre lineal o fracció / dia o fracció.§
La tarifa a aplicar en les instal·lacions vinculades a les
Festes Majors s'establirà mitjançant conveni.§

§

4. Fira de Sant Jordi. Ocupació per a la venda de roses
per punt de venda i dia§
5. Venda de palmes i palmons / Dia de la mare/ Altres.§
Ocupació per punt de venda i dia§
6. Fires:§
* Fira de Nadal i Fira de Reis, segons el que s'estableixi per conveni amb l'òrgan gestor de la fira, o bé
el que regulin les Bases aprovades a tal efecte.§
En defecte es cobrarà per m2 o fracció/dia o fracció§
7. Fira de Sant Ponç, segons el que s'estableixi per conveni amb l'òrgan gestor de la fira, o bé el que regulin
les Bases aprovades a tal efecte.§
En defecte es cobrarà l'ocupació per punt de venda
(sent les úniques dimensions autoritzades):§
* 2 x 2 metres§
* 4 x 2 metres§
8. Activitats itinerants a la via pública i promoció i
exposició de productes per punt de venda i dia§

#
109,25#

§

§

§

#
§

§

§

§

30,80#

§
§

#

30,20#

§
§

§

10. Atraccions de fira, venda ambulant i qualsevol altra
ocupació per m2 dia o fracció (a excepció de les
vinculades a les Festes Majors en que la tarifa s'establirà mitjançant conveni)§
Es computaran dos dies més en concepte de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions§

2,60#

§

§

9. Circs i altres espectacles similars per m2 o fracció
/dia o fracció§
Amb un import mínim de§
Es computaran dos dies més en concepte de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions del circ.§
El dipòsit mínim a ingressar, previ a l'atorgament de
l'autorització serà de 300 EUR.§
La tarifa a aplicar als espectacles vinculats a les Festes
Majors s'establiran mitjançant conveni.§

#
7,75#

§

§

3. Fira de Sant Jordi. Ocupació per a la venda de llibres
per m2 o fracció i dia.§
S'aplicarà exempció de la taxa als llibreters i entitats
sense ànim de lucre§

* Mínim autoritzat: fins a 3 m2§
* Per cada m2 que superi el mínim autoritzat§
#

§

11. Globus. Venda ambulant de globus per punt de
venda /dia o fracció§

#
§

§

§

#

2,60#

#

§
§

§
§

§
§

1. Guals o passos d'entrada de vehicles§
Fins a 3 m lineals a l'any§
#

Primera§Segona§Tercera#
§
§

29,45#
9,80#
§

§

§

§
§

§

0,25#
337,35#
§

§

§
§

#
#

§

§

§

#

§

0,20§

#
§

#
§

#
§

#

2,60§
§

§

#

§

29,45§

Article 8§

A. Utilització de les voreres i de la via pública guals-§

#
40,20#
57,15#
§

12. Altres instal·lacions a la via pública per m2 o fracció
/ dia o fracció§
Les taxes per a la utilització de les voreres i de la via
pública (guals, reserves d'aparcament i realització d'obres) seran les següents:§

§

§

Categories§

§
§

#
§

§

#
§

183,45§ 154,00§ 130,05#

#
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Categories§
Per cada metre lineal o fracció de més respecte a
l'anterior§
2. Les tarifes dels guals que es trobin dins de l'àmbit de
superfície que ocupen els mercats ambulants seran
les següents:§
Fins a 3 m lineals a l'any§
Per cada metre lineal o fracció de més respecte a
l'anterior§
3. Dipòsit a ingressar, previ a l'atorgament de la llicència: d'acord amb els valors establerts a l'article 5.11
de l'Ordenança Fiscal número 9, i que són§
a) Vorera simple/ m2 (panot, peces de formigó 40x40)§
b) Vorera de peces especials/ m2 (llambordes)§
c) Vorada de peces de formigó/ ml§
d) Vorada de peces granítiques/ ml§
e) Paviment de calçada asfàltic/ m2§
f) Paviment de llosa única/ m2§
g) Reparació de la xarxa general de clavegueram/ ml§
h) Escocell/unitat§
i) Arbrat. Les taxes seran les que resultin d'aplicar la
denominada "Norma Granada".§
j) Enllumenat públic econòmic/ ut§
k)Enllumenat públic farola tipus bàcul amb alçada
inferior a 8m / ut§
l) Enllumenat públic especial / ut§
m) Elements de mobiliari urbà com papereres, fitons
bàsics i similars/ ut§
n) Elements de mobiliari urbà com fitons desmuntables, plaques de carrer ceràmiques i similars / ut§
o) Elements de mobiliari urbà com bancs, jardineres i
similars/ ut§
p) Dipòsit mínim en tots els casos anteriorment relacionats§

B. Utilització de les voreres i de la via pública reserves d'aparcament§
1. Reserva de parada en vies públiques per a càrrega i
descàrrega de mercaderies, serveis discrecionals d'excursions i d'agències de turisme o anàlogues i els
aparcaments concedits a hotels o entitats satisfaran:§
Fins a 5 m lineals a l'any§
Per cada m o fracció de més a l'any§

Article 9
Les taxes per a l'aprofitament del sòl, la
volada i el subsòl de la via pública seran les
següents:
Aprofitament del sòl, la volada i el subsòl de
la via pública
1. Instal·lació de publicitat mitjançant cartelleres en parets mitgeres d'edificis, en tanques provisionals de solars en tanques de
protecció d'obres, i altres similars a la via
pública (per m2 o fracció/ trimestre o fracció): 29,60
2. Col·locació de banderoles a la via
pública:
* Per unitat i mes o fracció: 1,10
* Quota mínima per raó d'aquests drets:
66,85
3. Instal·lació de contenidors metàl·lics en
la via pública, a partir de 2,5 m2, davant d'obres de construcció satisfaran cada setmana o
fracció
El contenidor s'haurà de retirar un cop ple:

Primera§Segona§Tercera#
61,05§

51,30§

43,55#

§
§
#
170,60§ 143,25§ 120,90#
56,75§

47,75§

§

§
§

§
§

§

§
§

§
§

§
§

§
§
§

§

§
§

§

§
§

§

704,50#
§

§

752,75#
986,35#

259,55#
1.245,9
0#

§

§

Primera§Segona§Tercera#

Les reserves d'estacionament seran sempre limitades en
el temps i solament es podran concedir permanents en
casos especials i degudament justificats. En aquests
casos s'aplicarà un recàrrec del 200% sobre les tarifes
establertes en aquest apartat.§
Aquelles reserves, ja siguin les especials de parada o la
reserva d'estacionament, que optin per un horari limitat,
entenent-se per tal que aquell que queda comprès entre
les 9 i les 13 hores o les 8 i 12 hores o les 16 i les 18
hores o les 15 i les 17 hores, tindran una bonificació del
50% del preu resultant.§
Les reserves que es concedeixin amb un horari limitat a
12 hores tindran una bonificació del 30% del preu
resultant.§
§

§

#

§
§
#
403,20§ 373,90§ 333,30#
72,55#
§
§

1. Les reserves que es concedeixin per realitzar operacions de càrrega i descàrrega en relació a obres de
construcció s'ajustaran a la normativa vigent. Si es
produeix una interrupció de la circulació viària, la
tarifa a aplicar serà la següent per m2 ocupat o fracció i dia o fracció:§
Per m2 ocupat o fracció i dia o fracció:§
Si l'ocupació de la via pública és parcial, sense interrompre totalment la circulació, la superfície computable serà únicament l'ocupada. En un altre cas, es
computarà tota la superfície de la via que resulti inhabilitada.§
Les persones que reuneixin la condició de disminuïdes, que pateixin greus afectacions motores i així ho
acreditin estaran exempts de la taxa sobre reserva
d'estacionament. En qualsevol cas, les reserves d'estacionament atorgades a persones disminuïdes
podran ser sense limitació horària.§
2. Ocupació de la via pública com a conseqüència d'operacions de càrrega i descàrrega (mobiliari, mercaderies, grues mòbils, etc.)§
* Per dia§
* Per fracció de dia (fins a 4 hores)§
3. Les obres de construcció o enderroc que comportin
l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, plans
puntuals, bastides i altres instal·lacions anàlogues
satisfaran, per metre o fracció o trimestre o fracció§

18,30
4. Instal·lació de bosses industrials, sacs o
similars de fins 2,5 m2 per a la recollida de
materials d'enderrocaments.
Preu per sac/ bossa: 3,55
Només es permetrà la col·locació de sacs
en la calçada durant els dies laborals i en
aquells llocs on estigui permès l'estacionament de vehicles, o en les voreres que mesurin un mínim de 3 metres d'amplada. El sac
s'haurà de retirar un cop ple.
VII. Gestió i liquidació
Article 10
L'aplicació de les tarifes se subjectarà, de
manera general, a les regles següents:
1. Quan la base de l'autorització o l'aprofitament estigui subjecta a dues o més, de
diversa categoria, s'aplicarà el tipus assenyalat per a la superior.
2. Tota autorització estarà subjecta a ser
revocada o modificada per interès municipal,
amb l'anul·lació i/o devolució de les taxes

#

§

§

#

§

C. Utilització de les voreres i de la via pública realització d'obres-§

155,75#
§

§

#

88,25#
145,35#
86,50#
179,40#
98,65#
129,80#
522,15#
109,45#
#
436,05#

§

§
§

§

§

§
§

§

40,55#

Categories§

§

§

#

§

§

0,30§

#

§

0,25§

§

§

§

#

§

§

#

0,25#

§

§

#

§

§

§

§

§

83,60#
33,45#

#

14,70#

generades.
3. La realització de nous aprofitaments i
l'ocupació de la via pública, així com l'ampliació dels que ja existeixen, necessiten
sempre la concessió prèvia de llicència per
part de l'Administració Municipal.
4. Quan les instal·lacions lluminoses es
facin amb bombetes, es considerarà que cada
2.000 watts de potència instal·lada corresponen a un focus.
5. Per als casos d'ocupació de via pública
per a períodes superiors a un any, la gestió
s'efectuarà mitjançant el padró.
6. S'inclouen en el concepte de col·locació de mercaderies o altres elements, a la via
pública i a les voreres, la col·locació i l'estacionament d'instal·lacions, encara que siguin
provisionals, com ara barraques, casetes o
pavellons, o mòbils, com ara vehicles i
remolcs, sempre que estiguin condicionats a
una activitat no gravada per altres conceptes
d'aquesta Ordenança.
7. Per tots aquells supòsits que no es ges-
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tionin per padró, el pagament de la taxa es
podrà exigir amb caràcter previ a l'inici de
l'ocupació de la via pública. En aquest cas,
es notificarà a l'interessat la liquidació
corresponent amb l'advertiment que si no
s'abona en el termini que a l'efecte se li atorgui, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud i s'arxivarà l'expedient.
8. L'Ajuntament podrà exigir als subjectes
passius que efectuïn l'ingrés del dipòsit, quan
escaigui, a requeriment del servei gestor de
l'expedient, amb caràcter previ a l'atorgament de la llicència. En el cas en que no es
concedeixi la llicència sol·licitada, l'Ajuntament procedirà en el mateix acord a retornar
el dipòsit previ efectuat.
9. L'Ajuntament podrà establir convenis de
col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes amb la finalitat de simplificar
el compliment de les obligacions formals i
materials derivades d'aquelles, o dels procediments de liquidació o recaptació.
10. Als efectes de les tarifes que cal satisfer, l'índex alfabètic de les vies públiques,
amb expressió de la categoria fiscal que
correspongui a cada una d'elles, figura al
nomenclàtor vigent de carrers a efectes fiscals, aprovat pel Ple de la Corporació.
Article 11
Elements annexos a establiments (vetlladors,
taules i cadires, expositors, aparells
recreatius infantils situats a la via
pública,etc.)
La taxa corresponent a la utilització de la
via pública per a la instal·lació d'elements
annexos a establiments (vetlladors, taules i
cadires, expositors, aparells recreatius infantils, etc.) amb un període d'ocupació o ús
equivalent al segon i tercer trimestre de l'any
donarà dret a l'ocupació de la via pública
durant tot l'any.
Quan el període autoritzat sigui inferior a
dos trimestres i aquests no siguin el segon i
tercer trimestre el pagament de la taxa es gestionarà mitjançant una liquidació i no formaran part del padró de l'any següent.
Quan es realitzin obres a la via pública
que n'impedeixin l'ús pel subjecte passiu
amb aquests elements (vetlladors, taules,
cadires, etc), l'Ajuntament, mitjançant resolució del Servei gestor i amb la prèvia sol·licitud de l'interessat, podrà procedir a la devolució de l'import proporcional corresponent
als dies de no ocupació de la via pública. El
càlcul es farà sobre la taxa del trimestre que
correspongui encara que s'hagi optat per la
taxa anual.
Als efectes d'aplicació d'aquest article i en
relació a les tarifes d'elements annexos a
establiments (vetlladors, taules i cadires) els
carrers compresos en les categories especials
són els següents:
Categoria primera especial:
* Plaça de la Vila
* Plaça del Rellotge
* Rambla de Sant Sebastià
* Rambla del Fondo
Categoria segona especial:

* Plaça Pau Casals
* Passeig de la Salzereda
* Avinguda de Santa Coloma
* Avinguda de la Pallaresa (del núm. 86 al
148)
Article 12
Utilització de les voreres i de la via pública:
guals
Els guals amb horaris limitats a 12 hores
diàries o menys tindran una reducció del
30%.
En cas de realització d'obres a la via pública consistents en la construcció d'infraestructures viàries, aparcaments públics, millora o
ampliació de la xarxa de transports públics o
d'urbanització, que dificultin i/o pertorbin
l'ús amb normalitat dels guals existents, per
un termini superior a tres mesos, l'Ajuntament, amb caràcter excepcional i mitjançant
acord de Ple, previ informe dels serveis tècnics municipals, podrà aplicar una reducció
de fins el 80% de la tarifa anual corresponent. En tot cas, caldrà la corresponent
sol·licitud dels subjectes passius interessats.
Aquesta reducció es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals
vençuts en que aquest ús resti afectat per les
obres, tenint en compte que el barem màxim
de reducció aplicable per trimestre natural
serà del 20%.
En les noves urbanitzacions sempre que es
produeixi un canvi de disseny de carrer que
suposi necessàriament augmentar la superfície dels guals, aquest increment no suposarà,
en cap cas, variació de la taxa i es continuarà
liquidant els metres que consti en el padró de
gual vigent.
Article 13
Utilització de les voreres i de la via pública:
Reserves d'aparcament per operacions de
càrrega i descàrrega
Les peticions s'han d'efectuar amb un
mínim de 4 dies d'antelació a la data i horari
sol·licitats.
Si la petició s'efectua amb un mínim de 2
dies abans de la data i horari sol·licitats
tindrà la consideració d'urgent i s'incrementarà en un 50% sobre la taxa general.
Totes les peticions d'anul·lació o de canvi
de dia, hora o qualsevol altre canvi demanat
sobre una petició ja efectuada s'ha de fer per
escrit (instància, fax, correu electrònic,
carta...) adreçat a l'OIAC. S'ha de notificar la
modificació o anul·lació de la petició amb
caràcter previ a la finalització del permís.
L'anul·lació o el canvi (dia, hora, emplaçament...) sobre una petició ja efectuada generarà el cobrament de 8,50 EUR en concepte
de despeses de tramitació.
Només es permetrà un canvi; si es demana
un segon canvi sobre la petició inicial es procedirà a tramitar l'anul·lació de la primera
petició generant la taxa de 8,50 EUR com a
despeses d'anul·lació i es procedirà a anul·lar
la taxa generada inicialment i a retornar-la,
en el cas, d'haver estat satisfeta i a generar un
nou expedient.

Article 14
Gestió dels padrons
La taxa corresponent a la utilització de les
voreres i de la via pública per:
* Guals
* Terrasses de bar
* Quioscos
* Mercats ambulants es gestiona a partir
d'un padró.
La taxa, sempre que formi part d'un padró,
serà gestionada tal i com s'especifica en
aquest article.
El padró es formarà anualment, i en ell
constaran el nom i domicili fiscal dels subjectes passius, concepte tributari i identificació del domini públic objecte d'aprofitament
o ús i la quota tributària.
Aquest padró s'exposarà al públic durant
un termini d'un mes a l'efecte de reclamacions, mitjançant edicte que es publicarà en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Les quotes del tribut incloses al padró
seran posades al cobrament en les dates que
cada any acordi l'Ajuntament.
El període impositiu d'aquesta taxa comprendrà l'any natural, llevat dels supòsits d'inici, cessament i/o canvi de nom en la utilització privativa o en l'aprofitament especial.
En aquest cas, el període impositiu s'ajustarà
a aquesta circumstància amb el consegüent
prorrateig de la quota per trimestres naturals.
Article 15
1. En el cas que el sol·licitant formuli
desistiment amb anterioritat a la concessió de
la llicència, la taxa es reduirà un 20% del
que li correspondria per l'expedició de la
llicència corresponent (el subjecte passiu
haurà de satisfer el 80% de l'import de la
taxa), sempre que s'hagi iniciat efectivament
la seva tramitació. S'entendrà iniciada efectivament la tramitació quan el sol·licitant hagi
rebut qualsevol notificació al respecte.
No es meritarà la taxa en els supòsits de
desistiment previ a l'inici de la tramitació
efectiva. Un cop concedida la llicència la
taxa s'haurà de satisfer íntegrament, fins i tot
quan l'interessat renunciï de la mateixa.
2. En el supòsit de declaració de caducitat
de la sol·licitud abans de la concessió de la
llicència, la taxa es reduirà un 30% del que li
correspondria per l'expedició de la llicència
corresponent (el subjecte passiu haurà de
satisfer el 70% de l'import de la taxa).
3. En el cas de denegació, la taxa serà
reduïda un 10% de la quantitat que li correspondria si s'hagués concedit la llicència
corresponent (el subjecte passiu haurà de
satisfer el 90% de l'import de la taxa).
Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal
que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en els
quals es facin remissions a preceptes d'aquesta Ordenança, s'entendrà que són
automàticament modificats i substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris dels
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quals portin causa.
Disposicions finals
Primera
En tot allò que no estigui regulat per
aquesta Ordenança serà d'aplicació el Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la Llei reguladora de
las hisendes locals, la Llei general tributària i
les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 21 de desembre de 2009, entrarà en vigor l'1 de gener de
2010 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15. REGULADORA DE
LA TAXA D'UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

I. Objecte
Article 1
D'acord amb el que disposa l'article 57,
en relació amb l'article 24.1, ambdós del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per utilització privativa o
aprofitaments especials del domini públic
local.
II. Fet imposable
Article 2
1. El fet imposable de la taxa consisteix en
la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, constituïts en el
sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d'empreses o entitats que
utilitzen el domini públic per a prestar els
serveis de subministraments que resultin d'interès general o afectin la generalitat o una
part important de veïnat.
L'aprofitament especial del domini públic
es produirà sempre que per a la prestació del
servei de subministrament calgui utilitzar
antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupin sòl, subsòl o volada de les vies
públiques municipals, amb independència de
qui sigui el titular de les xarxes.
En particular, es comprendran entre els
serveis referits als apartats anteriors, els subministraments d'aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altres mitjans de
comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
2. L'aplicació de la taxa a què es refereix
aquesta Ordenança s'entén sense perjudici
dels drets de permís establerts per a la
instal·lació, construcció, etc., dels drets per
obertura d'establiments, així com dels possibles drets de reintegrament quan corresponguin.
3. La taxa regulada en aquesta Ordenança
és compatible amb altres taxes que puguin
establir-se per la prestació de serveis o la realització d'activitats de competència local, de
les quals les empreses esmentades hagin de

gravin els serveis prestats ni les partides o les
quantitats cobrades per compte de tercers
que no constitueixin un ingrés propi de l'entitat a la qual s'apliqui aquest règim especial
de quantificació de la taxa.
Les empreses que utilitzin xarxes alienes
per efectuar les subministraments deduiran
dels seus ingressos bruts de facturació les
quantitats satisfetes a altres empreses en concepte d'accés o interconnexió a les seves xarxes. Les empreses titulars de tals xarxes hauran de computar les quantitats percebudes
per tal concepte entre els seus ingressos bruts
de facturació.
II. Serveis de telefonia mòbil - Base imponible i quota tributària
Per determinar la quantia de la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic municipal per part dels
serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en
aquest Municipi, s'aplicaran les fórmules
següents de càlcul.
a) Base imponible:
La base imponible, deduïda de l'estimació
de l'aprofitament especial del domini públic
pel servei de telefonia mòbil es calcula: BI =
Cmf*Nt+(Nh * Cmm)
Essent::
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, per
unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït
a la participació de la telefonia mòbil. El seu
import per a l'exercici 2010 és de 58'90
EUR/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en
el Municipi, a l'any 2008, que és de 44.259.
Nh= 95% del número d'habitants empadronats en el Municipi.
En 2007, el total d'habitants empadronats
és de 121.465. Per tant, Nh=115.392.
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per
telèfon mòbil. El seu import per a 2010 és de
279,10 EUR/any.
b) Quota bàsica:
La quota bàsica global es determina aplicant l'1,4 per 100 a la base imponible. Qb=
1,4% s/ BI
Quota tributària/operador= CE *QB
Essent::
CE= coeficient atribuïble a cada operador,
segons la seva quota de participació en el
mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a
2010 és de 487.377,70EUR.
c) Imputació per operador:
Per a 2010 els valors de CE per cada operador són els següents:

ser subjectes passius, restant exclosa, pel
pagament d'aquesta taxa, l'exacció d'altres
taxes derivades de la utilització privativa o
l'aprofitament especial constituït en el sòl, el
subsòl o el vol de les vies públiques municipals.
III. Subjecte passiu
Article 3
1. Estan obligats al pagament de la taxa
regulada per aquesta Ordenança les empreses o entitats explotadores o prestadores dels
serveis de subministrament que resultin d'interès general o afectin a la generalitat o a una
part important del veïnat tals com les de proveïment d'aigua, de subministrament de gas,
electricitat, telefonia (fixa i mòbil), de telecomunicacions i altres d'anàlogues que disposin o utilitzin xarxes o instal·lacions que
transcorrin pel domini públic local o que
n'estiguin instal·lades, amb independència de
la titularitat de les xarxes o les instal·lacions.
2. També quedaran obligades al pagament
les empreses, entitats o administracions que
prestin serveis o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el mercat d'acord amb
allò que preveuen els articles 6 i concordants
de la Llei 21/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.
3. Estan obligats també al pagament d'aquestes taxes tant els titulars de les corresponents xarxes per mitjà de les quals s'efectuen
els subministraments com aquells que no
siguin titulars de les referides xarxes i en
siguin de drets d'ús, d'accés o d'interconnexió.
IV. Règims quantificadors
Article 4
D'acord amb l'article 24.1 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, s'estableixen tres règims
quantificadors diferents.
I. Règim especial de quantificació per
ingressos bruts derivats de la facturació.
Quan es tracti de taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en
el sòl, el subsòl o el vol de les vies públiques
municipals, en favor d'empreses explotadores
de serveis de subministraments que resultin
d'interès general o afectin la generalitat o una
part important del veïnat, la quantia d'aquesta taxa és de l'1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses
explotadores assenyalades en l'article anterior.
S'inclouran entre les empreses explotadores dels esmentats serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores.
A efectes d'allò que disposa l'apartat anterior, s'entendrà per ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, siguin
imputables a cada entitat i s'hagin obtingut
com a contraprestació pels serveis prestats en
aquest terme municipal.
No s'inclouran entre els ingressos bruts, a
aquests efectes, els impostos indirectes que

§

CE#
Movistar§
Vodafone§
Orange§
Yoigo§
Euskatel§

48,87%#
33,10%#
16,58%#
0,71%#
0,76%#

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de l'import
que resulta d'aplicar el coeficient CE a la
quota bàsica establerta a l'apartat b) d'aquest
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article.
A efectes de determinar el coeficient CE,
els subjectes passius podran provar davant
l'Ajuntament que el coeficient real de participació en l'exercici anterior al de meritació de
la taxa ha estat diferent. En aquest cas, les
liquidacions trimestrals s'ajustaran aplicant el
coeficient acreditat per l'obligat tributari.
V. Període impositiu i acreditament de la
taxa
Article 5
1. El període impositiu coincideix amb
l'any natural llevat dels supòsits d'inici o cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la
prestació del subministrament o servei, casos
en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
a) En els supòsits d'altes per inici d'activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar l'exercici,
inclòs el trimestre en què té lloc l'alta.
b) En cas de baixes per cessament d'activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als
trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, incloent-hi aquell en què s'origina el
cessament.
2. L'obligació de pagament de la taxa que
regula aquesta Ordenança neix en els casos
següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment
de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracta de concessions o autoritzacions d'aprofitaments que ja han estat
autoritzats i prorrogats, el primer dia de
cadascun dels períodes naturals que s'assenyalen en l'article següent.
c) En aquells supòsits en què l'aprofitament especial a què fa referència l'article 1
d'aquesta Ordenança no requereixi una nova
llicència o autorització, des del moment en
què s'ha iniciat l'aprofitament esmentat. A
aquests efectes, s'entén que ha començat l'aprofitament en el moment en què s'inicia la
prestació del servei als ciutadans que ho
demanen.
VI. Normes de gestió, liquidació i recaptació
Article 6
I. Règim especial de gestió per ingressos
bruts derivats de la facturació
El pagament de la taxa a què es refereix
aquesta Ordenança es durà a terme per part
de cada empresa mitjançant quatre declaracions liquidacions trimestrals a compte de la
declaració liquidació definitiva.
L'import de cadascun dels pagaments a
compte equival a la quantitat resultant d'aplicar el percentatge expressat a l'article 4.I.
d'aquesta Ordenança al 25% dels ingressos
bruts procedents de la facturació realitzada
dins del terme municipal l'any anterior. Les
declaracions dels pagaments a compte s'hauran de presentar en el mes següent a cada trimestre natural.
La declaració definitiva s'haurà de presentar durant el primer trimestre natural següent
a l'any a què es refereix i l'import es determi-

narà mitjançant l'aplicació del percentatge
expressat a l'article 4.I. d'aquesta Ordenança
en la quantia total dels ingressos bruts procedents de la facturació meritada per cada
empresa durant l'any al que fa referència la
declaració definitiva.
En base a les declaracions trimestrals o
definitives presentades, l'Ajuntament aprovarà la liquidació corresponent que es notificarà a l'interessat indicant-li el termini de
pagament, que en cap cas serà inferior al
període establert en l'article 62.2 de la Llei
general tributària.
Si els pagaments a compte han estat superiors als corresponents en la declaració definitiva, l'excés satisfet a l'Ajuntament, es compensarà amb el primer pagament a compte o
en els successius si fos necessari.
Tant les declaracions trimestrals com la
declaració definitiva s'hauran de presentar
davant l'Ajuntament amb el detall de la facturació obtinguda en el terme municipal així
com els càlculs realitzats.
II. Serveis de telefonia mòbil
El pagament de la taxa a què es refereix
aquest apartat s'haurà de dur a terme per part
de cada empresa mitjançant quatre declaracions liquidacions trimestrals a compte de la
declaració liquidació definitiva.
L'import de cadascun dels pagaments a
compte equival a la quantitat resultant d'aplicar el 25% l'import total resultant d'aplicar la
quota a què es refereix l'article 4.II. d'aquesta
Ordenança. Les declaracions dels pagaments
a compte s'hauran de presentar en el mes
següent a cada trimestre natural.
Els subjectes passius per a la prestació del
servei de telefonia mòbil hauran de presentar
durant el primer trimestre natural, la declaració definitiva corresponent a l'exercici immediatament anterior. L'import de la taxa es
determinarà per la quantia total resultant de
la liquidació a què es refereix l'article 4.II.
d'aquesta Ordenança. La quantia a ingressar
serà la diferència entre aquell import i els
ingressos a compte efectuats amb relació al
mateix exercici.
En base a les declaracions trimestrals o
definitives presentades, l'Ajuntament aprovarà la liquidació corresponent que es notificarà a l'interessat indicant-li el termini de
pagament, que en cap cas serà inferior al
període establert en l'article 62.2 de la Llei
general tributària.
En el supòsit que en l'aprovació de la
liquidació definitiva hi hagi saldo negatiu,
l'excés satisfet a l'Ajuntament es compensarà
en el primer pagament a compte o en els successius, si fos necessari.
Tant les declaracions trimestrals, com la
declaració definitiva s'hauran de presentar
davant l'Ajuntament amb el detall del número d'abonats en el terme municipal així com
els càlculs realitzats.
VII. Responsabilitats per danys
Article 7
En cas que l'aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament del

domini públic local, el beneficiari, la persona
o l'entitat en qüestió quedarà obligada, independentment del pagament de la taxa que
escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament l'import.
Si els danys són de caràcter irreparable,
caldrà indemnitzar l'Ajuntament amb la
mateixa quantitat que el valor dels béns destruïts o que l'import del deteriorament efectivament produït.
VIII. Convenis de col·laboració
Article 8
Es podrà establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus representants, a fi de simplificar l'acompliment de
les obligacions de declaració, liquidació i
recaptació.
IX. Facultats d'inspecció i comprovació
Article 9
La comprovació i la inspecció de tots
aquells elements que regulen aquesta Ordenança, per tal de quantificar la taxa i fer-ne el
pagament, corresponen al propi Ajuntament,
amb els procediments, potestats i continguts
que es regulen en la Llei general tributària i
les seves normes de desenvolupament.
Article 10
Infraccions i sancions
1. Les infraccions tributàries que es puguin
cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d'aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que es preveu a la Llei general tributària.
2. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui practicar la
liquidació d'aquesta taxa constitueix una
infracció tributària tipificada a l'article 192
de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat
article.
Disposició addicional primera
Actualització dels paràmetres de l'article
4,II.
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs
podran modificar el valor dels paràmetres
Cmf, Cmm, NH, Nt, si així procedeix.
Si no es modifica la present ordenança,
continuaran essent d'aplicació els paràmetres
establerts per a l'exercici 2010.
Disposició addicional segona
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal
que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en els
quals es facin remissions a preceptes d'aquesta Ordenança, s'entendrà que són
automàticament modificats i substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris dels
quals portin causa.
Disposicions finals
Primera
En tot allò que no estigui regulat per
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aquesta Ordenança s'aplicarà el Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, la Llei general tributària i
demés disposicions d'aplicació.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 18 de desembre de 2006, entrarà en vigor l'1 de gener de
2007 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació. L'última modificació va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2009 i
entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16. REGULADORA DE
LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MERCAT

I. Disposició general
Article 1
D'acord amb allò que disposa l'article 20
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals s'estableix
la taxa pels serveis que es presten en els mercats municipals.
II. Subjectes passius
Article 2
Són subjectes passius de la taxa per prestació de serveis en els mercats municipals en
concepte de contribuent, els titulars de les
concessions administratives i d'altres drets
sobre els llocs de venda.
III. Fet imposable
Article 3
L'obligació de contribuir naixerà:
a) Per l'activitat administrativa d'atorgament de la concessió o arrendament de llocs
de venda.
b) Per l'activitat administrativa d'atorgament de la llicència en els supòsits de canvi
de titularitat dels drets de concessió.
c) Pel manteniment, conservació, vigilància i altres tasques necessàries per al funcionament dels espais i serveis comuns dels
mercats.
d) Per funcionament de botigues en la
zona de mercats.
e) Per l'ocupació d'espais públics en l'àrea
d'influència dels mercats (façanes perimetrals).
f) Per l'ocupació d'espais i zones comunitàries dins dels mercats.
IV. Quota tributària
Article 4
La quota tributària consistirà en:
- La quantitat resultant d'aplicar una de les
tarifes establertes.
- Una quantitat fixa senyalada a l'efecte.
- La quantitat resultat de l'aplicació conjunta d'ambdós procediments.
V. Atorgament de títols
Article 5
El concessionari satisfarà en concepte d'emissió de títol o duplicat la quantitat de
12,20 EUR.

VI. Tarifes

Lloc Núm.§

Article 6
La tarifa anual en concepte d'ocupació de
manteniment, conservació, vigilància i
demés tasques necessàries pel funcionament
dels espais i serveis comuns dels mercats es
determina de la manera següent:
A) Mercat provisional del fondo
Donat que el Mercat Provisional del
Fondo és conseqüència del trasllat de l'antic
Mercat del Fondo, a efectes de gestió es conserva la numeració de les parades amb les
corresponents peculiaritats.

4§
5§
6§
7§
8§
9§
10§
11§
12§
13§
14§
15§
16§
17§
18§
19§
20§
21§
22§
23§
24§
25§
26§
27§
28§
29§
30§
31§
32§
33§
34§
35§
36§
37§
38§
39§
40§
41§
42§
43§

Quota
anyal EUR#

Lloc núm.§Activitat§
6-7§
40-41§
124-125§
141-142§
133-148§
171-172§
190-203§
225-226§
78-91§
145-146§
111-112§
160-161§
136-137§
162-163§
222-223§
183-184§
7§
167-168§
38-39§
106-107§
127-128§
32-33§
57-58§
99-126§
143-144§
1-2§
97-98§
71-72§
93-94§
9-10§
73-74§
13-14§
77-92§
194-195§
85-86§
213-214§
109-110§
189-64§
134-135§
197-198§
155-156§
24-25§
60-61§
149-150§
105-120§
3-4§

Bar interior§
Bar interior§
Cansaladeria / Xarcuteria§
Cansaladeria / Xarcuteria§
Cansaladeria / Xarcuteria§
Cansaladeria / Xarcuteria§
Cansaladeria / Xarcuteria§
Cansaladeria / Xarcuteria§
Cansaladeria / Xarcuteria§
Cansaladeria / Xarcuteria§
Cansaladeria / Xarcuteria§
Cansaladeria / Xarcuteria§
Carn Vacun/ Llana/ Cabrum§
Carn Vacun/ Llana/ Cabrum§
Carn Vacun/ Llana/ Cabrum§
Carn Vacun/ Llana/ Cabrum§
Carn Vacun/ Llana/ Cabrum§
Fruites i Verdures§
Fruites i Verdures§
Fruites i Verdures§
Fruites i Verdures§
Fruites i Verdures§
Fruites i Verdures§
Fruites i Verdures§
Fleca§
Peix fresc i marisc§
Peix fresc i marisc§
Peix fresc i marisc§
Peix fresc i marisc§
Peix fresc i marisc§
Peix fresc i marisc§
Peix fresc i marisc§
Peix fresc i marisc§
Peix salat i conserves§
Peix salat i conserves§
Polleria§
Polleria§
Polleria§
Polleria§
Polleria§
Polleria§
Drogueria / Perfumeria§
Llegums i cuits§
Congelats en general§
Menuts§
Fruits secs / Llegums / Grans§

Lloc Núm.§

Superfície§
2,39§
1,89§
1,89§

Gèneres§

Quota anyal EUR#
105,40#
105,40#
105,95#
105,95#
105,95#
106,55#
106,55#
106,55#
398,25#
354,15#
114,90#
94,25#
94,25#
94,25#
94,25#
94,25#
94,25#
94,25#
94,25#
94,25#
94,25#
94,25#
119,90#
143,90#
168,45#
129,95#
142,80#
121,05#
133,30#
145,55#
157,85#
156,15#
144,45#
132,75#
120,45#
137,20#
300,05#
145,00#
145,00#
279,45#

Quota
anyal EUR#

B) Mercat de sagarra§

#
133,30#
105,40#
105,40#

1,89§
1,89§
1,90§
1,90§
1,90§
1,91§
1,91§
1,91§
7,14§
6,35§
2,06§
1,69§
1,69§
1,69§
1,69§
1,69§
1,69§
1,69§
1,69§
1,69§
1,69§
1,69§
2,15§
2,58§
3,02§
2,33§
2,56§
2,17§
2,39§
2,61§
2,83§
2,80§
2,59§
2,38§
2,16§
2,46§
5,38§
2,60§
2,60§
5,01§

Per l'ocupació d'espais i zones comunitàries dins dels
mercats: 53,50 EUR/dia/m2.#

Quota anyal EUR#

§

Magatzems§
1§
2§
3§

4.597,65#
6.219,90#
1.329,80#
2.076,55#
2.419,70#
1.817,25#
1.817,25#
2.012,20#
1.659,30#
2.012,20#
2.076,55#
3.632,50#
2.710,25#
2.874,05#
2.076,55#
2.099,95#
3.519,40#
3.632,50#
2.585,45#
2.874,05#
2.876,00#
3.997,10#
2.585,45#
1.969,30#
1.355,10#
1.579,35#
1.600,80#
1.600,80#
3.160,65#
1.579,35#
3.065,10#
2.729,75#
1.704,15#
2.086,30#
2.012,20#
2.150,65#
2.708,30#
1.704,15#
2.257,90#
2.205,25#
2.205,25#
2.994,90#
3.160,65#
2.858,45#
2.704,40#
2.285,20#

Superfície§

#

Carn de vedella, bou, moltó, be, cabrit i porc§ 897,55#
Queviures, colonials, adrogueria i fleca§
897,55#
Cansaladeria§
897,55#
Peix fresc§
897,55#
Ous, volateria, conill i caça§
897,55#
Despulles§
897,55#
Conserves, olives i pesca salada§
897,55#
Fruites i verdures§
897,55#
Marisc§
897,55#
Llegums cuits i productes precuinats§
897,55#
Articles de neteja§
897,55#
Bars interiors§
1.583,70#
Altres activitats no alimentàries§
865,85#
Botigues exteriors:§
#
a) Destinades a bar§
3.165,35#
b) Destinades a la venda de carn§
3.165,35#
c) Amb un altre destí§
1.101,10#
Per l'ocupació d'espais i zones comunitàries dins dels
mercats: 53,50 EUR/dia/m2.#
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Quota
anyal EUR#

Lloc núm.§Activitat§

C) Mercat de singuerlin#
1 i 2§
3 i 4§
5 i 6§
8 i 9§
10 i 11§
12 i 13§
14§
15 i 16§
17 i 18§
19 i 20§
21 i 22§
23 i 24§
25§
26§
27§
28§
29 i 36§
30 i 35§
31§
32§
33§
34§
37§
38§
39 i 40§
41§
42§
43§
44§
45§
1§
2§
3§
Bar§
Super§

Lloc núm.§

Superfície§

Quota anyal EUR#

Per l'ocupació d'espais i zones comunitàries dins dels
mercats: 53,50 EUR/dia/m2.#

El pagament d'aquestes quotes inclou el
servei de recollida d'escombraries i eliminació dels residus que es presta en els esmentats mercats.
El pagament de les taxes anteriors faculta
als concessionaris per a realitzar l'activitat
comercial i de càrrega i descàrrega en els
horaris i dies establerts per aquest Ajuntament a l'Ordenança de mercats.
No obstant això, en cas d'obertura dels
mercats municipals fora de l'horari anterior
i/o en dies festius, s'aplicarà la de 33,20
EUR/hora.
Article 7
a) La tarifa anual pels llocs numerats a
l'exterior de l'edifici dels mercats Sagarra i
Fondo (llocs de venda de pagès), concedits,
tindran el següent cost per metre quadrat:
Mercat
Mercat de Sagarra
Quota anyal en EUR: 218,75 EUR/m2
Mercat provisional de Fondo
Quota anyal en EUR: 218,75 EUR/m2
b) Pel que fa al Mercat de Singuerlin la
taxa a aplicar per a la instal·lació de la terrassa de bar és la que determina a l'article 6.A.
de l'Ordenança Fiscal número 14.
c) La quota mensual pels llocs fixos de
venda de l'interior del Mercat de Singuerlin
que siguin adjudicats en règim d'arrendament es fixarà en base al preu del metre quadrat que s'estableix en 11,60 EUR/m2/mes, i
amb independència de l'obligació del pagament de les tarifes regulades a l'article 6 de la
present ordenança.
d) La quota anual per la utilització dels
magatzems del Mercat Provisional del Fondo
que siguin adjudicats en règim d'arrendaQuota anyal EUR# ment s'estableix en 30,45 EUR/m2/any, i amb
#
independència de l'obligació del pagament
de les tarifes regulades a l'article 6 de la pre379,60#
sent ordenança.
398,30#
Article 8
433,80#
Les cambres frigorífiques en els mercats de
634.30#
Sagarra i del Fondo seran adjudicats mit285.05#
jançant concurs d'acord amb el tipus anual
343,15#
133,15 EUR per metre cúbic.
285,05#
345,75#
Article 9
485,85#
Els serveis d'electricitat, aigua i telèfon
206,90#
dels llocs de venda seran a càrrec exclusiu
206,90#
dels concessionaris.
560,05#
Article 10
308,00#
A petició del titular, els drets de la conces148,85#

Bar§
4.082,30#
Peixateria§
4.073,95#
Congelats§
4.054,75#
Peixateria§
4.054,75#
Peixateria§
4.187,10#
Fruites i verdures§
5.524,90#
Fruites i verdures§
2.802,45#
Fruites i verdures§
5.771,75#
Fruites i verdures§
5.599,40#
Fruites i verdures§
5.654,55#
Xarcuteria Cansaladeria§
5.151,15#
Fruits secs i pastisseria§
3.963,70#
Polleries§
1.991,50#
Polleries§
1.991,50#
Xarcuteria Cansaladeria§
2.670,10#
Polleries§
2.402,50#
Forn de pa i bolleria§
5.116,00#
Pesca salada i llegums§
5.116,00#
Queviures§
1.986,05#
Carnisseries§
1.954,25#
Polleries§
1.954,25#
Polleries§
1.986,05#
Carnisseries cavallar§
3.118,30#
Carnisseries§
3.321,05#
Xarcuteria Cansaladeria§
4.341,50#
Herboristeria dietètica§
2.066,00#
Pendent d'adjudicació§
2.245,25#
Xarcuteria Cansaladeria§
2.235,60#
Carnisseries§
2.032,90#
Pesca salada conserves§
2.890,75#
Tenda Merceria§
6.895,80#
Tenda Tèxtil§
6.895,80#
Tenda perfumeria§
6.895,80#
Bar§
7.950,85#
Supermercat§
#
§Segons el que s'estableix en el conveni
signat amb el concessionari#

Lloc núm.§

Superfície§
§

Magatzems§
1§
2§
3§
5§
6§
7§
8§
9§
10§
11§
12§
13§
14§
15§

9,74 m2§
9,45 m2§
10,38 m2§
14,40 m2§
6,50 m2§
7,69 m2§
6,66 m2§
7,61 m2§
11,53 m2§
4,77 m2§
5,65 m2§
12,62 m2§
7,73 m2§
3,19 m2§

Lloc núm.§ Activitat§

Parades§

§

1 i 2§
3 i 4§
5 i 6§
8 i 9§
10 i 11§
12 i 13§

Bar-Granja§
Peixateria§
Peixateria§
Peixateria§
Peixateria§
Fruites i verdures§

Superfície§

EUR#

§
29,60 m2§
29,54 m2§
29,40 m2§
29,40 m2§
30,02 m2§
34,79 m2§

#
68.231,25 EUR#
68.092,95 EUR#
67.770,20 EUR#
67.770,20 EUR#
69.199,40 EUR#
80.194,75 EUR#

sió temporal podran revertir a l'Ajuntament,
que abonarà part dels drets i les taxes que
correspondrien segons l'Ordenança reguladora vigent en aquell moment, proporcionalment als anys de concessió pendent.
Article 11
11.1 Les liquidacions per canvi de titularitat dels llocs de venda en el Mercat de Sagarra, Fondo i Singuerlin comportaran l'abonament a l'Ajuntament per part del cessionari
dels percentatges següents, a calcular sobre
la quantitat resultant d'aplicar 450 EUR/m2 a
la superfície del lloc de venda:
a) Transmissió entre familiars de primer
grau de parentiu en línia recta per consanguinitat o afinitat (entre pares i fills, entre cònjuges):
"Mortis - causa": 10%
"Inter - vivos": 15%
b) Transmissió entre familiars de segon
grau de parentiu en línia recta per consanguinitat o afinitat (entre avis i néts, entre germans,etc.):
"Mortis - causa" i "Inter vivos": 15%
c) Entre tercers o familiars de graus diferents als establerts en els apartats anteriors:
"Mortis - causa" i "Inter - vivos": 50%
11.2 Les liquidacions per canvi de titularitat dels magatzems del Mercat Singuerlin
comportaran l'abonament a l'Ajuntament per
part del cessionari dels percentatges indicats
en el punt anterior sobre la quantitat resultant
d'aplicar 225 EUR/m2 a la superfície del
magatzem.
11.3. Pels supòsits de canvi de titularitat
de les concessions d'una parada dels mercats
municipals entre una entitat empresarial i
particulars, o viceversa, s'aplicarà la liquidació de l'esmentat percentatge del 50% sobre
la quantitat indicada de 450 EUR/m2. Tanmateix, quan es tracti d'un canvi de titularitat
com a conseqüència de la incorporació d'un
nou membre a l'entitat, o bé deixin de formar
part titulars d'una concessió compartida, s'aplicarà el percentatge corresponent i proporcional (quota registral) a la part afectada pel
canvi de titularitat de la concessió.
Article 12
12.1 El valor barem inicial dels llocs de
venda o magatzem del Mercat de Singuerlin,
aplicable únicament en els supòsits de nova
concessió administrativa, és el següent, valor
al que caldrà deduir el termini de vigència de
l'anterior concessió (totes les concessions
d'aquest Mercat finalitzaran el 30 de juliol de
2040):
Mercat de Singuerlin

Lloc núm.§ Activitat§

Superfície§

14§
15 i 16§
17 i 18§
19 i 20§
21 i 22§
23 i 24§
25§

18,11 m2§
40,81 m2§
38,76 m2§
40,04 m2§
37,35m2§
28,73 m2§
14,02 m2§

Fruites i verdures§
Fruites i verdures§
Fruites i verdures§
Fruites i verdures§
Xarcuteria Cansaladeria§
Fruits secs i pastisseria§
Polleries§

EUR#
41.745,55 EUR#
94.071,55 EUR#
89.346,05 EUR#
92.296,60 EUR#
86.095,85 EUR#
66.225,80 EUR#
32.317,65 EUR#
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Lloc núm.§ Activitat§

Superfície§

26§
27§
28§
29 i 36§
30 i 35§
31§
32§
33§
34§
37§
38§
39 i 40§

14,44 m2§
19,37 m2§
17,42 m2§
38,99 m2§
37,32 m2§
14,40 m2§
14,17 m2§
14,17 m2§
14,40 m2§
25,26 m2§
26,98 m2§
33,15 m2§

Lloc núm.§

Polleries§
Xarcuteria Cansaladeria§
Polleries§
Forn de pa i bolleria§
Pesca salada i llegums§
Queviures§
Carnisseries§
Polleries§
Polleries§
Carnisseries cavallar§
Carnisseries§
Xarcuteria Cansaladeria§
Superfície§

#

9,74 m2§
9,45 m2§
10,38 m2§
14,40 m2§
6,50 m2§
7,69 m2§
6,66 m2§
7,61 m2§
11,53 m2§
4,77 m2§
5,65 m2§
12,62 m2§
7,73 m2§
3,19 m2§

10.146,40 EUR#
9.844,25 EUR#
10.813,05 EUR#
15.000,80 EUR#
6.771,20 EUR#
8.010,85 EUR#
6.937,85 EUR#
7.927,50 EUR#
12.011,05 EUR#
4.969,00 EUR#
5.885,75 EUR#
13.146,50EUR#
8.052,50 EUR#
3.323,10 EUR#

Magatzems§
1§
2§
3§
5§
6§
7§
8§
9§
10§
11§
12§
13§
14§
15§

EUR#

§

VII. Normes de gestió
Article 13
La taxa es meritarà segons la naturalesa
del seu fet imposable i com es determini en
aquesta ordenança fiscal:
Per l'ocupació de llocs i per la concessió
de llocs de venda, en el moment d'efectuarse l'adjudicació definitiva.
Pel traspàs de drets, quan aquests s'autoritzin.
Per l'obertura dels mercats en dies festius
i/o fora de l'horari establert, en el moment en
què es concedeixin les corresponents autoritzacions
Article 14
La taxa corresponent a l'ocupació de llocs
de venda o locals, magatzems i cambres frigorífiques en els mercats es gestiona a partir
d'un padró. Aquest padró es formarà anualment i estarà constituït per la quota tributària
corresponent a cadascun, els subjectes passius, els domicilis fiscals dels obligats al
pagament, les quanties corresponents, el
número de la parada o dependència d'ús privatiu i l'activitat.
Aquest padró s'exposarà al públic durant
el termini d'un mes a l'efecte de reclamacions, mitjançant edicte que es publicarà en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Les quotes del tribut incloses en el padró
seran posades al cobrament en les dates que
cada any acordi l'Ajuntament.
El període impositiu d'aquesta taxa comprendrà l'any natural, llevat dels supòsits d'inici o cessament de la concessió, en aquest
cas, el període impositiu s'ajustarà a aquesta

EUR#
33.285,80 EUR#
44.650,00 EUR#
40.155,00 EUR#
89.276,20 EUR#
86.026,70 EUR#
33.193,60 EUR#
32.663,40 EUR#
32.663,40 EUR#
33.193,60 EUR#
58.227,05 EUR#
62.191,85 EUR#
76.414,40 EUR#

Lloc núm.§ Activitat§

Superfície§

41§
42§
43§
44§
45§
1§
2§
3§

Herboristeria dietètica§
Polleries§
Xarcuteria Cansaladeria§
Carnisseria Cavallar§
Peixateria§
Tenda Merceria§
Tenda Tèxtil§
Tenda perfumeria§

14,72 m2§
16,28 m2§
16,22 m2§
14,74 m2§
20,72 m2§
50,17 m2§
49,58 m2§
48,69 m2§

33.931,20 EUR#
37.257,20 EUR#
37.388,90 EUR#
33.977,30 EUR#
47.761,85 EUR#
115.647,35 EUR#
114.287,35 EUR#
112.235,80 EUR#

Bar§

62,93 m2§

145.060,55 EUR#

Bar§

circumstància amb el consegüent prorrateig
de la quota en els termes següents:
Quan l'inici de la concessió del servei no
coincideix amb l'any natural, la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar
l'any.
En cas de baixa de la concessió les quotes
seran prorratejables per trimestres naturals.
Article 15
Els drets per concessió o traspàs es faran
efectius dintre els quinze dies següents al de
la notificació de l'adjudicació o l'autorització.
Article 16
Les quotes liquidades que no s'hagin fet
efectives en els terminis assenyalats a l'article
62.2 de la Llei General Tributària s'exigiran
per via de constrenyiment de conformitat
amb la Llei General Tributària i el Reglament
General de Recaptació.
Article 17
La direcció del mercat no autoritzarà l'obertura de cap lloc de venda sense que la
persona concessionària exhibeixi el rebut
que acredita que es troba al corrent en el
pagament de la taxa per ocupació estipulat
en aquesta Ordenança.
Article 18
La tramitació d'un expedient de canvi
d'activitat de venda no comportarà l'abonament de la taxa, únicament es meritarà la
taxa si l'expedient tramitat implica un canvi
de titularitat i activitat.
La tramitació dels expedients de canvi
d'activitat de venda tindran efectes a partir
del període de cobrament següent a la data
en què s'aprovi l'expedient.
Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal
que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en els
quals es facin remissions a preceptes d'aquesta Ordenança, s'entendrà que són
automàticament modificats i substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris dels
quals portin causa.
Disposicions finals
Primera
En tot allò que no estigui regulat per

EUR#

aquesta Ordenança s'aplicarà el Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, la Llei general tributària
i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 21 de desembre de 2009 i entrarà en vigor l'1 de gener de
2010, i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17. REGULADORA DE
LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE SERVEIS CULTURALS
O DE TEMPS LLIURE

I. Disposició general
Article 1
D'acord amb allò que preveu l'article 20
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament exaccionarà la taxa per la utilització de
serveis culturals o de temps lliure prestats per
aquest Ajuntament.
II. Fet imposable
Article 2
L'obligació de pagament neix per l'assistència a actes públics de tipus festiu i cultural, en el moment d'iniciar-se l'entrada al
recinte on se celebrin.
III. Subjectes passius
Article 3
Estaran obligats al pagament de les taxes
que s'estableixen les persones que assisteixin
a actes públics, festius o culturals organitzats
per l'Ajuntament. En qualsevol cas el preu es
satisfarà individualment per persona.
IV. Quota tributària
Article 4
Les tarifes que s'han d'aplicar per la utilització dels serveis que s'indiquen seran:
1. Assistència a actes públics, festius i
culturals:
Espectacles de teatre, música, dansa i cinema:§ EUR#
a. Tipus 9 - Espectacles infantils§
b. Tipus 8 - Espectacles per a públic familiar§
c. Tipus 7 - Espectacles alternatius§
d. Tipus 6 - Espectacles de petit format (1)§
e. Tipus 5 - Espectacles de petit format (2)§

4,15#
7,25#
10,35#
12,50#
14,55#
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Espectacles de teatre, música, dansa i cinema:§ EUR#

I. Disposició general

f. Tipus 4 - Espectacles de mitjà format (1)§
g.Tipus 3 - Espectacles de mitjà format (2)§
h.Tipus 2 - Espectacles de gran format (1)§
i. Tipus 1 - Espectacles de gran format (2)§
j. Tipus 0 - Espectacles de 1r. nivell§

Article 1
D'acord amb allò establert als articles 57,
20.1 i 20.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de
conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'estacionament de
vehicles de tracció mecànica en les zones de
la via pública municipal determinades a l'efecte, que s'exigirà per la present Ordenança
fiscal.
II. Fet imposable

16,60#
19,70#
21,80#
26,00#
32,20#

La classificació dels actes, els determinarà
l'Àrea de Serveis a la Persona oportunament
en funció de: el cost de l'activitat, la programació en què s'inclogui, les despeses de producció, etc.
1.2. Durant els cicles de programacions de
teatre, música i cinema escolar als equipaments culturals, s'estableix un preu per sessió
i localitat de: 4,15
Descomptes:
La utilització d'aquests equipaments culturals -Teatre, Auditori i Sala d'actes de la
Biblioteca Singuerlín- tindran un descompte
d'un 25 per cent per als menors de 25 anys
(amb carnet JOVE), jubilats, amics del Museu
i usuaris de biblioteques municipals. Així
serà, sempre que se n'acrediti la condició.
Els alumnes de l'Escola de Música i de
l'Aula de Teatre (Scat) gaudiran d'un descompte del 50 per cent, sobre el preu de
l'entrada, a les representacions teatrals infantils al Teatre Josep Maria de Sagarra. Així
serà, sempre que se n'acrediti la condició.
Article 5
Les taxes regulades en aquesta Ordenança
seran satisfetes en la forma i lloc que determini l'Àrea responsable dels equipaments.
Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal
que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en els
quals es facin remissions a preceptes d'aquesta Ordenança, s'entendrà que són
automàticament modificats i substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris dels
quals portin causa.
Disposicions finals
Primera
En tot allò que no estigui regulat per
aquesta Ordenança s'aplicarà el Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, la Llei general tributària i
les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 19 de desembre de 2005 i entrarà en vigor l'1 de gener de
2006, i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació. L'última modificació va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2009 i
entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 18. REGULADORA DE
LA TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA EN DETERMINADES ZONES DE
LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

Article 2
El fet imposable d'aquesta taxa el constitueix l'aprofitament del domini públic local
que es produeix per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d'aquest municipi, dins de les zones
determinades a l'efecte.
III. Obligació de pagament i subjectes
passius
Article 3
L'obligació de pagament neix pel fet d'estacionar els vehicles de tracció mecànica en
les vies públiques d'aquest municipi, dins les
zones i dins l'horari que s'assenyalin.
No existirà obligació de pagament en els
casos d'estacionament dels següents vehicles:
a) Motos, ciclomotors i vehicles comercials que estiguin realitzant operacions de
càrrega i descàrrega de viatgers o de mercaderies, situats en els llocs expressament reservats per això.
b) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, propietat de l'Estat, Comunitat Autònoma, Província, Municipi i Organismes Autònoms que estiguin destinats
directament i exclusiva a la prestació de serveis públics de la seva competència, quan
estiguin realitzant aquests serveis i en el
temps de durada dels serveis.
c) Els vehicles propietat de persones
minusvàlides, quan siguin conduïts per llurs
titulars, sempre que en el vehicle figurin les
adaptacions precises per a la seva conducció.
d) Les ambulàncies i altres vehicles destinats directament a l'assistència sanitària que
pertanyen a la Seguretat Social o a la Creu
Roja, quan es trobin en acte de servei i pel
temps de durada d'aquest.
Article 4
Són subjectes passius d'aquesta taxa les
persones físiques i jurídiques, així com les
entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei
general tributària, que gaudeixin, utilitzin o
s'aprofitin especialment de l'estacionament
de vehicles de tracció mecànica en les zones
de la via pública determinades a l'efecte.
Tindran la condició de substituts de l'obligat:
a) Els conductors dels vehicles.
b) Els arrendataris, quan es tracti de vehicles de lloguer.
IV. Quotes

Article 5
1. La base per al cobrament de la taxa que
s'estableix serà el vehicle individualment
considerat.
2. Les tarifes que s'han d'aplicar en la present taxa seran:
- Per cada vehicle: 1,30 EUR / hora.
- Es podran obtenir fraccionaments de
temps d'estacionament a partir de 0,20 EUR.
- Temps màxim d'estacionament 1h.30
min.
- El temps màxim d'estacionament, podrà
ser superat quan s'incloguin períodes
exempts de pagament.
- Una vegada s'hagi completat el temps
màxim d'estacionament, el vehicle haurà d'abandonar la zona forçosament, sota pena de
sanció administrativa.
La sanció que s'apliqui, podrà anul·lar-se
mitjançant el pagament d'un tiquet
d'anul·lació de 5,20 EUR, dintre de la mateixa franja horària del període d'estacionament
en la que s'hagi aplicat la sanció. Les franges
horàries són les següents:
- matí. - de les 9 a les 14 hores
- tarda.- de les 16 a les 20 hores
Tots els vehicles que es trobin estacionats
a les àrees senyalitzades d'estacionament
vigilat, sense el tiquet de control horari, o
que el temps d'estacionament superi com a
mínim en una hora el temps marcat a l'esmentat tiquet, podran ser retirats pels serveis
de la grua municipal.
V. Normes de gestió
Article 6
El pagament de les tarifes d'aquesta taxa
s'efectuarà al proveir-se, l'usuari del servei,
del corresponent bitllet d'estacionament en
els aparells distribuïdors instal·lats a l'efecte.
Aquest bitllet haurà d'exhibir-se en un lloc
ben visible del parabrises davanter del vehicle.
Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal
que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en els
quals es facin remissions a preceptes d'aquesta Ordenança, s'entendrà que són
automàticament modificats i substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris dels
quals portin causa.
Disposicions finals
Primera
En tot allò que no estigui regulat per
aquesta Ordenança serà d'aplicació el del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei general tributària i les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel
Ple en data 19 de desembre de 2005 i entrarà
en vigor l'1 de gener de 2006, i serà vigent
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mentre no s'acordi la seva derogació o modificació. L'última modificació va ser aprovada
definitivament pel Ple en sessió celebrada el
21 de desembre de 2009 i entrarà en vigor
l'1 de gener de 2010.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19. REGULADORA DE
LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS REALITZATS
PER L'AJUNTAMENT O L'EMPRESA CONCESSIONÀRIA
DE CONSTRUCCIONS A LA VIA PÚBLICA

I. Concepte i objecte
Article 1
D'acord amb allò que disposen els articles
18 i 20 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, que aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix la taxa per la prestació de serveis realitzats per l'Ajuntament o l'empresa concessionària de construccions i actuacions a la
via pública (guals i connexió al clavegueram)
a petició dels particulars.
Constitueix l'objecte d'aquesta Ordenança, la realització en el terme municipal
de qualsevol actuació de l'Ajuntament o
d'una empresa concessionària per obres en

terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en
la via pública del paviment o de les voreres
(guals i clavegueram) a petició dels particulars.
A efecte d'aquesta Ordenança les obres es
classifiquen en:
1. Construcció de guals
2. Reposició, dipòsit i/o anul·lació de
guals.
3. Connexió al clavegueram i reposició de
paviment.
II. Obligats al pagament
Article 2
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança aquelles persones físiques o jurídiques i les entitats a favor
de les quals s'atorguin les llicències, o els
que es beneficiïn per la prestació de serveis
contemplats en aquesta Ordenança.
III. Quantia
Article 3
La quantia de la taxa regulada en aquesta
Ordenança serà la que resulti de sumar les
tarifes establertes per cadascun dels concep-

§

EUR#

Per la construcció de guals§
A) Gual Tipus T-3 ICS de 50 x 25 x 28. Model 1.§
Formigó§
B) Gual. Model 1 Bis. Adaptació integral§
Formigó§
C) Gual Tipus T-3 ICS de 40 x 57 x 10. Model 2.§
a) Formigó§
b) Granit§
D) Gual Tipus T-3 model CPManresa de 50 x 35 x 25. Model 3.§
Formigó§

#
#

1.401,80#
#
729,30#
#

1.611,35#
2.117,10#
#
1.401,80#

Per la reposició, dipòsit i/o anul·lació de guals§
Segons el cost de reposició i tipus d'unitats d'obres següents:§
a) Vorera simple/ m2 (panot, peces de formigó 40x40...)§
b) Vorera de peces especials/ m2 (llambordes...)§
c) Vorada de peces de formigó/ ml§

Article 5
La tarifa a aplicar per qualsevol tipus de
connexió al clavegueram i reposició de paviments es calcularà en funció de:
a) Per a la connexió al clavegueram, i
dependent del tipus de connexió, segons l'establert al següent quadre de preus:
Per metre lineal de vorera: 275,10 EUR
Per metre lineal de calçada: 310,05 EUR
b) Per a la reposició de paviments, i
dependent del número d'unitats d'obra, d'acord amb els preus descrits en el punt 2 de
l'anterior article.
IV. Obligació de pagament
Article 6
Aquesta taxa es merita i sorgeix l'obligació
de satisfer-se en el moment de la sol·licitud
de la corresponent llicència d'obres o petició
de la llicència de concessió o supressió de
gual.
Les persones interessades en l'obtenció de
la llicència hauran de presentar la sol·licitud
a l'Ajuntament, que podrà exigir el pagament

#

#
88,25#
145,35#
86,50#

tes previstos en les lletres a), b) i en el seu cas
el c), que tot seguit s'especifiquen:
a) Cost mínim d'execució material (és fix
per a cada obra que s'ha d'executar, independentment de la seva mesura).
b) Cost d'execució o de reposició segons
el tipus de gual, voravia i vorada.
c) Cost d'execució o de reposició segons
el tipus de voravia o paviment afectat.
En cas de construcció de gual s'exigirà, si
s'escau, l'import corresponent al dipòsit com
a garantia de la reposició de guals, un cop
extingida la concessió per la quantia especificada al paràgraf 2 del següent article.
Les taxes regulades en aquesta Ordenança
no inclouen els tributs que s'acrediten per a
la realització de l'obra i per a la prestació de
serveis tècnics i administratius necessaris per
la tramitació de la corresponent llicència.
Article 4
La tarifa que s'ha d'aplicar en les construccions, les reposicions, els dipòsits o en les
anul·lacions de guals, per al càlcul de les
tarifes, serà la següent:

§

EUR#
d) Vorada de peces granítiques/ ml§
e) Paviment de calçada asfàltic/ m2§
f) Paviment de llosa única/ m2§
g) Reparació de la xarxa general de clavegueram/ ml§
h) Escocell/unitat§
i) Arbrat. Les taxes seran les que resultin d'aplicar la denominada
"Norma Granada".§
j) Enllumenat públic econòmic/ ut§
k)Enllumenat públic farola tipus bàcul amb alçada inferior a 8m / ut§
l) Enllumenat públic especial / ut§
m) Elements de mobiliari urbà com papereres, fitons bàsics i similars/
ut§
n) Elements de mobiliari urbà com fitons desmuntables, plaques de
carrer ceràmiques i similars / ut§
o) Elements de mobiliari urbà com bancs, jardineres i similars/ ut§
p) Dipòsit mínim en tots els casos anteriorment relacionats§

de la taxa amb caràcter previ a la tramitació
de l'expedient. En aquest cas, es notificarà a
l'interessat la liquidació corresponent amb
l'advertiment que si no s'abona en el termini
que a l'efecte se li atorgui, se'l tindrà per
desistit de la seva sol·licitud i s'arxivarà l'expedient.
V. Normes de gestió
Article 7
1. D'acord amb el que es preveu el Real
Decret Legislatiu 20/2204, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals i per tal de garantir en
qualsevol cas els drets de l'Administració,
tota sol·licitud de llicència i de concessió o
anul·lació de gual, perquè pugui ser admesa
a tràmit, haurà d'anar acompanyada d'un justificant del dipòsit previ d'aquesta taxa.
2. Aquest dipòsit, no causarà cap dret i no
faculta per efectuar les obres, que només es
podran realitzar quan s'obtingui la llicència,
la concessió o l'anul·lació del gual. L'Ajuntament practicarà la liquidació provisional d'a-

179,40#
98,65#
129,80#
522,15#
109,45#
436,05#
752,75#
986,35#

#

155,75#
259,55#
1.245,90#
704,50#

questa taxa, que es podrà modificar, es realitzarà la corresponent liquidació definitiva, i
exigirà al subjecte passiu la diferència en més
que es produeixi, o se li reintegrarà l'excés.
3. Quan, per causes que no són imputables a l'obligat al pagament de la tarifa, el
servei no es presti o no es practiqui, l'import
de la quantitat cobrada es retornarà a qui l'ha
fet.
4. Quan es tracti d'obres que s'hagin de
realitzar immediatament perquè la seva
demora pot produir greus perjudicis, aquestes
obres es podran iniciar sense haver obtingut
la llicència municipal, amb obligació de
sol·licitar-la dintre de les 24 hores següents a
l'inici de les obres, justificant la raó de la
seva urgència.
Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal
que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en els
quals es facin remissions a preceptes d'aquesta Ordenança, s'entendrà que són
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automàticament modificats i substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris dels
quals portin causa.
Disposició final
Primera
En tot allò que no estigui regulat per
aquesta Ordenança serà d'aplicació el Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, la Llei general tributària

i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 19 de desembre de 2005 entrarà en vigor l'1 de gener de
2006 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació. L'última modificació va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2009 i
entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.

A. Complex Esportiu Can Zam§
A.1 Abonaments§
A.1.1 Matricula, despeses d'inscripció§
A.1.1.1 Matrícula familiar (parella amb fills menors)§
A.1.1.2 Matrícula familiar addicional§
A.1.1.3 Matrícula jubilat i discapacitat§
A.1.1.4 Matrícula individual adult >14 anys§
A.1.1.5 Matrícula infantil < 14 anys§
A.1.2. Quotes mensuals§
A.1.2.1 Quota mensual jubilat§
A.1.2.2 Quota mensual infantil§
A.1.2.3 Quota mensual jubilat amb carnet rosa i discapacitat§
A.1.2.4 Quota mensual individual adult§
A.1.2.5 Baixa temporal§
A.1.3 Beneficiaris a l'abonament familiar§
A.1.3.1 Beneficiari a l'abonament familiar persona menor§
A.1.3.2 Beneficiari a l'abonament familiar > 14 anys§
A.2 Activitats aquàtiques o físiques§
(1 sessió setmanal / aprox. 30 sessions anuals)§
A.2.1 Horari lectiu de 9'00 a 12'00 i de 15'00 a 16'30§
A.2.1.1 Preu per alumne i curs§
A.2.2 Horari no lectiu§
A.2.2.1 Preu per alumne i curs§

#

#

A.12 Entrada piscina descoberta (temporada d'estiu)§
A.12.1 Adults (dissabtes, diumenges i festius)§
A.12.2 Menors de 14 anys, jubilats i discapacitats (dissabtes,diumenges i festius)§
A.12.3 Adults dies feiners§
A.12.4 Menors de 14 anys, jubilats i discapacitats (dies feiners)§
A.12.5 Entrada grups >20 persones amb autorització de l'IME§
A.12.6 Abonament familiar de temporada§
A.12.7 Abonament adult de temporada§
A.12.8 Abonament <14 anys, jubilats i discapacitats de temporada§
A.12.9 Abonament adult de 10 entrades (intransferibles)§
A.12.10 Abonament <14 anys, jubilats i discapacitats de 10 entrades
(intransf.)§

#

#

#
68,45#
#
110,40#

A.3 Bany puntual piscina coberta (temp. hivern)§
A.3.1 Forfait adult (ús de tot el centre)§
A.3.2 Forfait infantil/jubilat/discapacitat (ús de tot el centre)§

8,25#
5,50#

A.4 Cursos d'activitats aquàtiques per adults (trimestrals/hivern)§
A.4.1 Una classe setmanal§
A.4.2 Dues classes setmanals§
A.4.3 Tres classes setmanals§

#
42,45#
77,25#
99,30#

A.5 Cursos d'activitats aquàtiques infantils (trimestrals/hivern)§
A.5.1 Una classe setmanal§
A.5.2 Dues classes setmanals§
A.5.3 Tres classes setmanals§

#
35,90#
62,35#
86,55#

A.6 Cursos d'activitats aquàtiques 3-5 anys (trimestrals/hivern)§
A.6.1 Una classe setmanal§
A.6.2 Dues classes setmanals§

#
59,60#
104,80#

A.7 Cursos d'activitats aquàtiques 6 mesos a 3 anys (trimestrals/hivern)§
A.7.1 Una classe setmanal§
A.7.2 Dues classes setmanals (només per nens/nenes de 2 a 3 anys)§

104,05#
207,95#

A.8 cursos d'activitats aquàtiques gent gran >65 anys (trimestrals/hivern)§
A.8.1 Dues classes setmanals§

#

24,25#
24,25#
15,40#
37,50#
9,95#
11,05#
28,65#

#

#

#

43,00#

A.9 Campus Multiesportius D'estiu§
A.9.1 Mitja jornada 1 setmana juny, agost i setembre (sense menjador)§
A.9.2 Jornada complerta 1 setmana juny, agost i setembre (amb menjador)§
A.9.3 Mitja jornada 1 quinzena juliol (sense menjador)§
A.9.4 Jornada complerta 1 setmana juliol (amb menjador)§
A.9.5 Servei d'acollida, mitja jornada (1 setmana)§
A.9.6 Servei d'acollida, mitja jornada (1 quinzena)§

82,75#
82,75#
165,55#
5,00#
10,00#

A.10 Balls§
A.10.1 Curs Ball de salo, trimestral, 1 sessió setmana§
A.10,2 Cursos de ball (salsa,hip-hop,...) 1 classe setmana§

#
52,45#
110,00#

A.11 Cursos de salut i entrenaments (Trimestrals)§
A.11.1 Cursos de natació terapèutica (2 sess./setm.)§

101,00#

#
41,35#

#

Article 1.- Tarifes
Els següents preus públics a aplicar durant
l'any 2010 inclouen el 7 % d'IVA en els serveis compresos als capítols A a D. En cas de
modificació de l'IVA s'aplicarà el legalment
vigent

A.11.2 Cursos de natació embarassades, (pre i post part, 2 sess./setm.)§
A.11.3 Cursos de gimnàstica correctiva (2 sess./setm.)§
A.11.4 Entrenament personal, mitja hora (preu sessió)§
A.11.5 Entrenament personal, una hora (preu sessió)§
A.11.6 Abonament 5 ses. entrenament personal, mitja hora§
A.11.7 Abonament 5 ses. entrenament personal, una hora§
A.11.8 Entrenament personal, mitja hora (preu sessió, dues persones)§
A.11.9 Entrenament personal, una hora (preu sessió, dues persones)§
A.11.10 Abonament 5 ses. entrenament personal, mitja hora (dues
persones)§
A.11.11 Abonament 5 ses. entrenament personal, una hora (dues
persones)§
A.11.12 Preparació proves físiques d'oposicions (2 sess./setmana)§

#
#
70,65#
35,35#
35,25#
55,15#
35,25#

ORDENANÇA NUMERO. REGULADORA DELS PREUS
PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I ACTIVITATS
DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS

101,00#
92,75#
19,35#
33,15#
82,75#
142,30#
26,45#
38,60#
109,25#
164,40#
64,40#
#
5,00#
3,85#
4,25#
3,10#
1,80#
150,00#
75,05#
47,45#
38,60#
31,40#

A.13 Cursos de natació d'estiu (quinzenals)§
A.13.1 Adults§
A.13.2 Infants de 6 a 14 anys§
A.13.3 Infants de 3 a 5 anys§
A.13.4 Gent gran >65 anys§
A.13.5 Infants de 6 mesos a 3 anys§

#
34,20#
34,15#
41,90#
27,05#
80,65#

A.14 Lloguer d'espais§
A.14.1 Un carrer en piscina coberta (preu carrer/hora)§
A.14.2 Un carrer en piscina d'estiu (preu carrer/hora)§
A.14.3 Sala d'activitats dirigides (fins a 5 persones, preu sala/hora)§
A.14.4 Lloguer bicicleta cycling (per internet)§
A.14.5 Lloguer pista pàdel (per internet)§

21,50#
21,50#
26,00#
1,00#
1,00#

A.15 Medicina esportiva (preu persona)§
A.15.1 Revisió mèdica (1 revisió)§
A.15.2 Consulta mèdica (1 consulta)§
A.15.3 Servei dietètic (1 consulta)§
A.15.4 Massatge local de 30 minutos§
A.15.5 Massatge complet de 60 minutos§

30,90#
19,70#
19,25#
19,25#
33,25#

A.16 Lloguer de guixetes§
A.16.1 Quota trimestral§

22,45#

A.17 Pàdel§
A.17.1 Lloguer pista (preu per pista/hora)§
A.17.2 Lloguer llum pista (preu per pista/hora)§
A.17.3 Classe amb monitor per 1 persona (preu per persona/hora)§
A.17.4 Classe amb monitor per 2 persones (preu per persona/hora)§
A.17.5 Classe amb monitor per 3 persones (preu per persona/hora)§
A.17.6 Classe amb monitor per 4 persones (preu per persona/hora)§
A.17.7 Partit-Classe amb monitor per 3 persones (preu per
persona/hora)§
A.17.8 Abonament 5 classes amb monitor per 1 persona§
A.17.9 Inscripció torneig abonats§
A.17.10 Inscripció torneig no abonats§
A.17.11 Lloguer de raqueta§

#
7,90#
2,95#
29,60#
15,80#
11,15#
8,85#
9,85#
118,30#
4,95#
15,80#
1,00#

#

#

#
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Els abonats tindran un 30% de descompte en la quota de les activitats i
serveis continguts als apartats 4 al 8, 10, 11.1, 11.2 i 13.§
Aquests preus inclouen els serveis descrits i s'han calculat tenint en
compte les aturades tècniques periòdiques.§

B.8.4 Classe particular d'una hora§
B.8.5 Classe particular d'una hora amb il·luminació§
#

B. Complex Esportiu Torribera§
B.1 Abonaments§
B.1.1 Matricula, despeses d'inscripció§
B.1.1.1 Matrícula§
B.1.2 Quotes mensuals§
B.1.2.1 Infantil§
B.1.2.2 Individual adult (dia sencer)§
B.1.2.3 Individual adult matins (de 10 a 15 hores)§
B.1.2.3 Lloguer de guixeta§
B.1.3 Quotes a l'abonament familiar§
B.1.3.1 Familiar (1 adult i 1 menor)§
B.1.3.2 3er. ó més beneficiaris a l'abonament familiar persona
adulta§
B.1.3.3 3er.ó més beneficiaris a l'abonament familiar persona
menor (<14)§

#

14,60#

B.10 Entrada piscina descoberta (temporada d'estiu)§
B.10.1 Adults (diumenges i festius)§
B.10.2. <14 anys, jubilats i discapacitats (diumenges i festius)§
B.10.3 Adults de dilluns a dissabte§
B.10.4 <14 anys, jubilats i discapacitats (dilluns a dissabte)§
B.10.5 Entrada grups >20 persones amb autorització de l'IME (de
dill. a diss.)§
B.10.6 Abonament adult de 15 entrades (de dill a dis)§
B.10.7 Abonament <14 anys, jubilats i discap. de 15 entr. (de dill a
dis)§
B.10.8 Entrada de nit (divendres i dissabtes, de 23 a 02 hores)§

10,95#

B.11 Activitats diverses (individual)§
B.11.1 Cursa de duatló§

#

18,45#
22,40#
13,65#
3,35#

B.3 Torneig Tennis/Frontó (per persona)§
B.3.1 Individual§
B.3.1.1 Social anual§
B.3.1.2 Open Torribera (abonats)§
B.3.1.3 Open Torribera (no abonats)§
B.3.1.4 Rànquing§
B.3.1.5 Puntual§
B.3.2 Lliga de frontó (per parella)§

#
26,20#
30,70#
34,15#
22,10#
20,35#
34,15#

B.6 Torneig Futbol Sala§
B.6.1 Lliga regular§
B.6.1.1 Inscripció de l'equip§
B.6.1.2. Inscripció de jugador§
B.6.1.3. Inscripció de delegat/entrenador§
B.6.1.3 Copa Torribera§
B.6.2 Torneig puntual, per equip§
B.6.3 Lliga Intersemanal, de dilluns a divendres§
B.6.3.1 Inscripció de l'equip§
B.6.3.2. Inscripció de jugador§
B.6.3.3. Inscripció de delegat/entrenador§
B.6.4 Fiança / Dipòsit (per equip i torneig)§
B.6.5 Torneig 24 hs. (per equip)§
B.7 Campus Multiesportiu D'estiu§
B.7.1 Setmana§
B.7.1 Quinzena§
B.8 Cursos de tennis (quota mensual individual)§
B.8.1 Iniciació, 1 hora setmanal§
B.8.2 Perfeccionament, 2 hores setmanals§
B.8.3 Competició, 3 hores setmanals§

#

30,35#

5,85#
4,80#
4,20#
17,00#
3,80#
1,85#

B.5 Futbol Sala / Bàsquet (1 hora)§
B.5.1 Pista núm. 1 (poliesportiva), lloguer puntual§
B.5.2 Pista núm. 1 (poliesportiva), lloguer de temporada§
B.5.3 Pistes 2 i 3 (gespa artificial), lloguer puntual§
B.5.4 Pistes 2 i 3 (gespa artificial), lloguer de temporada§
B.5.5 Una hora d'il·luminació§
B.5.6 1/2 hora il·luminació§
(D'octubre a març de dilluns a divendres de 10'00 a 16'00 hs.)§
B.5.8 Pista núm. 1 (poliesportiva), lloguer puntual§
B.5.9 Pista núm. 1 (poliesportiva), lloguer de temporada§
B.5.10 Pistes 2 i 3 (gespa artificial), lloguer puntual§
B.5.11 Pistes 2 i 3 (gespa artificial), lloguer de temporada§

#
#

28,50#

B.2 Tennis-Frontó (Lloguer d'una hora)§
B.2.1 Individual (persona/hora)§
B.2.2 Tres jugadors (persona/hora)§
B.2.3 Quatre jugadors (persona/hora)§
B.2.4 Grups (frontó)§
B.2.5 Una hora il·luminació§
B.2.6 1/2 hora il·luminació§

B.4 Pàdel (1 hora)§
B.4.1 Individual (persona/hora)§
B.4.2 Tres persones (persona/hora)§
B.4.3 Quatre persones (persona/hora)§
B.4.4 Una hora d'il·luminació§
B.4.5 1/2 hora il·luminació§

B.9 Cursos de tir amb arc§
B.9.1 Classes grup, 2 hores setmanals§
B.9.2 Una hora d'il·luminació§
B.9.3 Recorregut de tir amb arc§
#

5,85#
4,80#
4,20#
3,80#
1,85#

B.12 Lloguer de material§
B.12.1 Bicicleta (una hora)§
B.12.2 Pilota de bàsquet, futbol sala, voleibol o volei platja§
B.12.3 Joc de pilotes de frontó, tennis o pàdel§
#

B.13 Lloguer d'espais per actes no esportius (per hora)§
B.13.1 Pista poliesportiva§
B.13.2 Recinte piscina§
B.13.3 Fiança / dipòsit§
#

Els abonats tindran un 20 % de descompte en la quota de les activitats
dirigides.§
Els usuaris del Recinte Torribera tindran un 30 % de descompte, mentre
estigui en vigor el conveni corresponent entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, en els preus establerts als apartats: B1, B2, B4, B7, B10
i B12 (a excepció dels preus d'il·luminació).§
Els preus referits al Pàdel entraran en vigor una vegada posat el servei en
funcionament.§
#

#

#
#

700,30#
31,80#
23,35#
102,40#
63,65#

#

625,75#
31,80#
23,35#
91,05#
136,50#
#
54,25#
108,45#
24,65#
39,45#
59,15#

#

53,05#
4,00#
5,70#

#

C.1. Abonaments§
C.1.1 Matricula, despeses d'inscripció§
C.1.1.1 Matrícula familiar (2 persones)§
C.1.1.2 Matrícula 3er. i més familiars adults§
C.1.1.3 Matrícula 3er. i més familiars infantils§
C.1.1.4 Matrícula jubilat§
C.1.1.5 Matrícula jubilat, carnet rosa§
C.1.1.6 Matrícula discapacitat§
C.1.1.7 Matrícula infantil§
C.1.1.8 Matrícula individual adult§
C.1.2 Quotes mensuals§
C.1.2.1 Jubilat§
C.1.2.2 Jubilat, carnet rosa§
C.1.2.3 Discapacitat§
C.1.2.4 Infantil§
C.1.2.5 Individual adult§
C.1.3 Quotes a l'abonament familiar§
C.1.3.1 Familiar (2 persones)§
C.1.3.2 3er. Beneficiari a l'abonament familiar persona adulta§
C.1.3.3 3er. Beneficiari a l'abonament familiar persona menor (14)§
C.1.4 Entrada diària§
C.1.4.1 Forfait (entrada amb serveis d'abonament)§
C.1.4.2 Forfait infantil i jubilats (entrada amb serveis d'abonament)§
C.1.4.3 Forfait discapacitat (entrada amb serveis d'abonament)§
C.1.4.4 Forfait (entrada amb serveis d'abonament, 10 entrades)§
C.1.4.5 Entrada puntual només piscina (tots els públics)§
C.1.4.6 Grups escolars/especials, a piscina i sales, monitor no
inclòs (per pers.)§
C.2 Activitats aquàtiques o físiques§
Horari lectiu de 9'00 a 12'00 i de 15'00 a 16'30§
C.2.1 Preu per alumne (de 2 a 5 anys) i curs (1 sessió set / aprox. 30
anuals)§
C.2.2 Preu per alumne (de 6 a 14 anys) i curs (1 sessió set / aprox. 30
anuals)§

#

4,20#
3,35#
3,70#
2,80#
1,80#
39,90#
30,70#
3,35#
#
11,40#
#
5,30#
1,20#
1,20#
#
79,55#
136,50#
1.422,40#
#

#
#

C. Centre Esportiu Raval§

#
29,95#
18,25#
37,60#
21,00#
4,00#
1,95#
20,55#
10,80#
25,60#
13,65#

18,90#
23,40#

#
#
#

71,75#
Gratuïta#
Gratuïta#
34,20#
34,20#
34,20#
35,35#
54,05#
#
25,40#
16,55#
22,10#
29,80#
34,20#
#

60,70#
24,30#
19,80#
#

5,60#
4,50#
4,50#
50,65#
4,60#
2,80#
#
69,95#
65,40#

#
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Horari no lectiu (1 sessió/setmana)§
C.2.3 Preu per alumne (de 2 a 5 anys) i trimestre§
C.2.4 Preu per alumne (de 6 a 14 anys) i trimestre§
C.3 Cursos d'activitats aquàtiques per adults > 15 anys
(trimestrals/hivern)§
C.3.1 Una classe setmanal abonats§
C.3.2 Una classe setmanal no abonats§
C.3.3 Dues classes setmanals abonats§
C.3.4 Dues classes setmanals no abonats§
C.3.5 Tres classes setmanals abonats§
C.3.6 Tres classes setmanals no abonats§
C.4 Cursos activitats aquàtiques infantils 6 a 14 anys (trimestrals/hivern)§
C.4.1 Una classe setmanal, abonats§
C.4.2 Una classe setmanal, no abonats§
C.4.3 Dues classes setmanals, abonats§
C.4.4 Dues classes setmanals, no abonats§
C.4.5 Tres classes setmanals, abonats§
C.4.6 Tres classes setmanals, no abonats§

#
30,10#
35,70#
56,90#
71,45#
75,65#
107,05#
27,30#
39,20#
47,80#
68,25#
66,55#
95,00#

C.5 Cursos d'activitats aquàtiques 2-5 anys (trimestrals/hivern)§
C.5.1 Una classe setmanal, abonats§
C.5.2 Una classe setmanal, no abonats§
C.5.3 Dues classes setmanals abonats§
C.5.4 Dues classes setmanals no abonats§

#
36,55#
45,65#
78,85#
91,30#

C.6 Cursos d'activitats aquàtiques gent gran >65 anys (trim./ hivern)§
C.6.1 Dues classes setmanals abonats§
C.6.2 Dues classes setmanals no abonats§

30,70#
43,85#

C.7 Cursos d'activitats aquàtiques per nadons (trimestral)§
C.7.1 Una classe setmanal, abonats§
C.7.2 Una classe setmanal, no abonats§
C.7.3 Dues classes setmanals abonats§
C.7.4 Dues classes setmanals no abonats§

#
38,90#
45,65#
71,85#
89,25#

C.8 Activitats recreatives§
C.8.1 Activitats de Nadal, jornada diària, abonats§
C.8.2 Activitats de Nadal, jornada diària, no abonats§
C.8.3 Sessió única de recreació a piscina, abonats§
C.8.4 Sessió única de recreació a piscina, no abonats§
C.8.5 Sessió única de recreació activitats físiques, abonats§
C.8.6 Sessió única de recreació activitats físiques, no abonats§
C.8.7 Combinat de recreació multiactivitats, abonats§
C.8.8 Combinat de recreació multiactivitats, no abonats§

7,95#
10,50#
2,75#
3,35#
2,80#
4,00#
5,65#
7,60#

C.9 Campus multiesportius d'estiu§
C.9.1 Mitja jornada, abonats, per quinzena (sense menjador)§
C.9.2 Mitja jornada, no abonats, per quinzena (sense menjador)§
C.9.3 Jornada Completa, abonats, per quinzena (menjador inclòs)§
C.9.4 Jornada Completa, no abonats, per quinzena (menjador inclòs)§
C.9.5 Mitja jornada, abonats, deu dies (sense menjador)§
C.9.6 Mitja jornada, no abonats, deu dies (sense menjador)§
C.9.7 Jornada Completa, abonats, deu dies (menjador inclòs)§
C.9.8 Jornada Completa, no abonats, deu dies (menjador inclòs)§
C.9.9 Mitja jornada, abonats, per setmana (sense menjador)§
C.9.10 Mitja jornada, no abonats, per setmana (sense menjador)§
C.9.11 Jornada Completa, abonats, per setmana (menjador inclòs)§
C.9.12 Jornada Completa, no abonats, per setmana (menjador inclòs)§

C.12.10 Infants de 2 a 5 anys, no abonats, 5 ses./setmanals§
C.12.11 Infants de 2 a 5 anys, abonats, 3 ses./setmanals§
C.12.12 Infants de 2 a 5 anys, no abonats, 3 ses./setmanals§
C.12.13 Gent gran >65 anys, abonats, 5 ses./setmanals§
C.12.14 Gent gran >65 anys, no abonats, 5 ses. Setmanals§
C.12.15 Gent gran >65 anys, abonats, 3 ses./setmanals§
C.12.16 Gent gran >65 anys, no abonats, 3 ses. Setmanals§
C.12.17 Nadons, abonats, 3 ses./setmanals§
C.12.18 Nadons, no abonats, 3 ses./setmanals§

#
38,90#
39,55#

77,50#
84,85#
142,60#
156,25#
101,40#
101,40#
200,90#
221,46#
38,70#
42,45#
71,30#
78,10#

C.10 Cursos trimestrals: balls de saló, funky, sevillanes, salsa, capoeira,
tai-txi, ioga, defensa personal§
C.10.1 Abonats. 1 sessió/setmana. Preu mensual§
C.10.2 No abonats. 1 sessió/setmana. Preu mensual§

#
30,10#
46,65#

C.11 Cursos de salut (Trimestrals)§
C.11.1 Cursos de natació terapèutica abonats (2 sess./setm.)§
C.11.2 Cursos de natació terapèutica no abonats (2 sess./setm.)§
C.11.3 Cursos de gimnàstica correctiva abonats (1 sess./setm.)§
C.11.4 Cursos de gimnàstica correctiva no abonats (1 sess./setm.)§

#
69,40#
89,60#
34,65#
44,80#

C.12 Cursos de natació d'estiu (quinzenals)§
C.12.1 Adults, abonats, 5 ses./setmanals§
C.12.2 Adults, no abonats, 5 ses./setmanals§
C.12.3 Adults, abonats, 3 ses./setmanals§
C.12.4 Adults, no abonats, 3 ses./setmanals§
C.12.5 Infants de 6 a 14 anys, abonats, 5 ses./setmanals§
C.12.6 Infants de 6 a 14 anys, no abonats, 5 ses./Setmanals§
C.12.7 Infants de 6 a 14 anys, abonats, 3 ses./setmanals§
C.12.8 Infants de 6 a 14 anys, no abonats, 3 ses./Setmanals§
C.12.9 Infants de 2 a 5 anys, abonats, 5 ses./setmanals§

#
25,05#
29,70#
14,80#
17,80#
29,05#
33,80#
17,65#
25,05#
31,30#

C.13 Lloguer de guixetes§
C.13.1 Quota mensual§
C.14 Entrenament personal§
C.14.1 Entrenament Personal (preu per hora)§
C.14.2 Entrenament Personal (abonament 5 sessions d'una hora)§
C.14.3 Entrenament específic (grup fins a 6 persones, preu per hora i
persona)§
#

40,95#
19,35#
25,05#
23,35#
33,50#
16,50#
22,38#
18,80#
22,40#
#

3,75#
#
31,80#
15,90#
15,90#

D. Complex Esportiu Municipal Rambla Fondo§

#

D.1 Abonaments§
D.1.1 Matricula, despeses d'inscripció§
D.1.1.1 Matrícula familiar§
D.1.1.2 Matrícula familiar addicional§
D.1.1.3 Matrícula jubilat i discapacitat§
D.1.1.4 Matrícula individual adult >14 anys§
D.1.1.5 Matrícula infantil < 14 anys§
D.1.2. Quotes mensuals§
D.1.2.1 Quota mensual jubilat§
D.1.2.2 Quota mensual infantil§
D.1.2.3 Quota mensual jubilat amb carnet rosa i discapacitat§
D.1.2.4 Quota mensual individual adult§
D.1.2.5 Baixa temporal§
D.1.3 Beneficiaris a l'abonament familiar§
D.1.3.1 Beneficiari a l'abonament familiar persona menor§
D.1.3.2 Beneficiari a l'abonament familiar > 14 anys§
#

#

D.2 Activitats aquàtiques o físiques§
(1 sessió setmanal / aprox. 30 sessions anuals)§
D.2.1 Horari lectiu de 9'00 a 12'00 i de 15'00 a 16'30§
D.2.1.1 Preu per alumne i curs§
D.2.2 Horari no lectiu§
D.2.2.1 Preu per alumne i curs§

#
#

#
70,55#
35,05#
35,05#
55,15#
35,05#

11,15#
30,90#

#

#
#

#
68,45#
#
110,40#

D.3 Bany puntual piscina coberta (temp. hivern)§
D.3.1 Forfait adult (ús de tot el centre)§
D.3.2 Forfait infantil/jubilat/discapacitat (ús de tot el centre)§

#
8,25#
5,50#

D.4 Cursos d'activitats aquàtiques per adults (trimestrals/hivern)§
D.4.1 Una classe setmanal§
D.4.2 Dues classes setmanals§
D.4.3 Tres classes setmanals§

42,45#
77,45#
99,10#

D.5 Cursos d'activitats aquàtiques infantils (trimestrals/hivern)§
D.5.1 Una classe setmanal§
D.5.2 Dues classes setmanals§
D.5.3 Tres classes setmanals§

36,10#
62,05#
86,45#

D.6 Cursos d'activitats aquàtiques 3-5 anys (trimestrals/hivern)§
D.6.1 Una classe setmanal§
D.6.2 Dues classes setmanals§

59,45#
105,05#

D.7 Cursos d'activitats aquàtiques 6 mesos a 3 anys (trimestrals/hivern)§
D.7.1 Una classe setmanal§
D.7.2 Dues classes setmanals (només per nens/nenes de 2 a 3 anys)§

#
103,95#
208,50#

D.8 Cursos d'activitats aquàtiques gent gran >65 anys (trimestrals/hivern)§
D.8.1 Dues classes setmanals§

#
43,00#

D.9 Activitats infantils dirigides (trimestral/hivern)§
D.9.1 Divers sports 2 dies/setmana§

#
74,80#

D.10 Campus multiesportius d'estiu (quinzenals)§
D.10.1 Diver Estiu, de 3 a 7 anys (2 sess./setmana, 2 hs/sessió§
D.10.2 Diver Estiu, de 8 a 12 anys (2 sess./setmana, 2 hs/sessió§

#
22,15#
22,15#

D.11 Balls de saló§
D.11. 1 Curs trimestral, 1 sessió setmana§

#
52,55#

D.12 Cursos de salut (Trimestrals)§
D.12.1 Cursos de natació terapèutica (2 sess./setm.)§
D.12.2 Cursos de natació embarassades, (pre i post part, 2
sess./setm.)§
D.12.3 Cursos de natació discapacitados (2 sess./setm.)§

#

24,30#
24,30#
15,40#
35,35#
9,85#

100,80#
100,80#
68,55#

#

#

#

#
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D.12.4 Entrenament personal, mitja hora (preu sessió)§
D.12.5 Entrenament personal, una hora (preu sessió)§
D.12.6 Abonament 5 ses. entrenament personal, mitja hora§
D.12.7 Abonament 5 ses. entrenament personal, una hora§
D.12.8 Entrenament personal, mitja hora (preu sessió, dues persones)§
D.12.9 Entrenament personal, una hora (preu sessió, dues persones)§
D.12.10 Abonament 5 ses. entrenament personal, mitja hora (dues
persones)§
D.12.11 Abonament 5 ses. entrenament personal, una hora (dues
persones)§

19,10#
32,95#
82,75#
142,20#
26,50#
38,75#
109,30#
164,45#

D.13 Cursos de natació d'estiu (quinzenals)§
D.13.1 Adults, mensual juliol (2 sess/setmana)§
D.13.2 Adults, mensual juliol (3 sess/setmana)§
D.13.3 Infants de 6 a 14 anys, mensual juliol (2 sess./setmana)§
D.13.4 Infants de 6 a 14 anys, mensual juliol (2 sess/setmana)§
D.13.5 Infants de 3 a 5 anys, mensual juliol (2 ss/setmana)§
D.13.6 Infants de 3 a 5 anys, mensual juliol (2 ss/setmana)§
D.13.7 Gent gran >65 anys, mensual juliol (2 sess/setmana)§
D.13.8 Gent gran >65 anys, mensual juliol (2 sess/setmana)§
D.13.9 Infants de 6 a 14 anys, mensual setembre (2 sess./setmana)§
D.13.10 Infants de 6 a 14 anys, mensual setembre(2 sess/setmana)§
D.13.11 Infants de 3 a 5 anys, mensual setembre (2 ss/setmana)§
D.13.12 Infants de 3 a 5 anys, mensual setembre (2 ss/setmana)§

27,75#
43,20#
27,75#
43,20#
34,25#
53,34#
22,15#
34,40#
24,70#
37,00#
30,45#
45,70#

D.14 Lloguer d'espais§
D.14.1 Un carrer en piscina coberta (preu carrer/hora)§
D.14.2 Sala d'activitats dirigides (fins a 5 persones, preu sala/hora)§

#
21,75#
26,00#

D.15 Medicina esportiva (preu persona)§
D.15.1 Revisió mèdica inicial§
D.15.2 Revisió mèdica de seguiment§
D.15.3 Sessió de quiromassatge de 30 min.§
D.15.4 Sessió de quiromassatge de 60 min.§
D.15.5 Servei dietètica primera consulta§

30,75#
19,70#
19,25#
33,25#
19,25#

D.16 Lloguer de guixetes§
D.16.1 Quota trimestral§

#
22,45#

#

45,30#
1,70#

#
3,65#
#
#

#
#
#

G. Pistes Poliesportives Descobertes§
G.1 Can Zam, Les Vinyes/J Salvatella i similars§
G.1.1 Adults§
G.1.1.1 Per partit de competició oficial§
G.1.1.2 Per 1h. d'entrenament en temporada§
G.1.1.3 Per cada hora d'il·luminació artificial (només entrenaments)§
#
#

G.2 IES Can Peixauet, Segarra, IES Numancia, IES Terra Roja, Pallaresa,
Juan XXIII, Oliveres, Els Pins i similars§
G.2.1 Adults§
G.2.1.1 Per partit de competició oficial§
G.2.1.2 Per 1h. d'entrenament en temporada§
G.2.1.3 Per cada hora d'il·luminació artificial (només entrenaments)§

#
#
#
11,40#
53,90#
8,55#

E.2 Can Zam I y II§
E.2.1 Adults§
E.2.1.1 Per una hora d'entrenament (mig camp)§
E.2.1.2 Per partit de competició oficial§
E.2.1.3 Per cada hora d'il·luminació artificial§

#
9,55#
44,50#
3,25#

F.2 Poliesportiu La Bastida, Pav. Del Raval I Pav. Joan Del Moral§

#
#
7,85#
15,40#

#
8,75#

Aquests preus són d'aplicació per a les entitats que facin un ús regular de
la instal·lació durant tota la temporada.§
Els preus per a usos puntuals (d'entrenament) sofriran un increment del
20%.§
Els partits de preparació realitzats per entitats que fan ús regular i el partits puntuals d'entitats que no fan ús regular, en horari de cap de setmana
o en horari d'entrenament, se'ls aplicarà el preu de partit de competició
oficial.§
A les activitats realitzades per les entitats esportives sense ànim de lucre,
que fan ús regular, com a presentacions dels equips i/o torneigs fi de
temporada, se'ls aplicarà el preu d'hora de partit de competició.§
Totes els lloguers d'aquest punt seran d'aplicació només als usuaris i/o
practicants majors de 18 anys.§
#

E.1 Nou camp municipal de futbol§
E.1.1 Adults§
E.1.1.1 Per una hora d'entrenament (mig camp)§
E.1.1.2 Per partit de competició oficial§
E.1.1.3 Per cada hora d'il·luminació artificial§

F.1 Pavelló Nou§
F.1.1 Adults§
F.1.1.1 Per una hora d'entrenament en temporada§
F.1.1.2 Per partit de competició oficial§
F.1.1.3 Per una hora de gimnàs i sala de musculació§
F.1.1.4 Per una hora de sala tennis taula§

F.3 Poliesportiu Can Sisteré§
F.3.1 Adults§
F.3.1.1 Per una hora d'entrenament en temporada§
F.3.1.2 Per partit de competició oficial§
F.4.1 Per una hora d'activitat§

E. Camps de Futbol§

F. Pistes cobertes§

17,50#
16,50#

F.4 Altres sales d'usos múltiples§

Els abonats tindran un 30% de descompte en la quota de les activitats i
serveis continguts als apartats 4 al 8, 9, 11, 12.1, 12.2 i 13.§
Aquests preus inclouen els serveis descrits i s'han calculat tenint en
compte les aturades tècniques periòdiques.§

Aquests preus són d'aplicació per a les entitats que facin un ús regular de
la instal·lació durant tota la temporada.§
Els preus per a usos puntuals (d'entrenament) sofriran un increment del
20%.§
Els partits de preparació realitzats per entitats que fan ús regular i el partits puntuals d'entitats que no fan ús regular, en horari de cap de setmana
o en horari d'entrenament, se'ls aplicarà el preu de partit de competició
oficial.§
A les activitats realitzades per les entitats esportives sense ànim de lucre,
que fan ús regular, com a presentacions dels equips i/o torneigs fi de
temporada, se'ls aplicarà el preu d'hora de partit de competició.§
Totes els lloguers d'aquest punt seran d'aplicació només als usuaris i/o
practicants majors de 18 anys.§

F.2.1 Adults§
F.2.1.1 Per una hora d'entrenament en temporada en 1/3 de pista§
F.2.1.2 Per una hora d'entrenament en temporada en pista completa§
F.2.1.3 Per partit de competició oficial 1/3 o mitja pista§
F.2.1.4 Per partit de competició oficial en pista completa (longitudinalment)§
F.2.1.5 Per una hora de sala polivalent§

G.3 Nou oliveres, unamuno, gaudí, primavera, fray luis i similars§
G.3.1 Adults§
G.3.1.1 Per partit de competició oficial§
G.3.1.2 Per 1h. d'entrenament en temporada§
G.3.1.3 Per cada hora d'il·luminació artificial (només entrenaments)§
#

#

G.4 Wagner i Beethoven i similars§
G.4.1 Adults§
G.4.1.1 Per partit de competició oficial§
G.4.1.2 Per 1h. d'entrenament en temporada§
G.4.1.3 Per cada hora d'il·luminació artificial (només entrenaments)§
#

#
#
#
#
#
11,40#
53,90#
3,70#
3,70#

#

Aquests preus són d'aplicació per a les entitats que facin un ús regular de
la instal·lació durant tota la temporada.§
Els preus per a usos puntuals (d'entrenament) sofriran un increment del
20%.§
Els partits de preparació realitzats per entitats que fan ús regular i el partits puntuals d'entitats que no fan ús regular, en horari de cap de setmana
o en horari d'entrenament, se'ls aplicarà el preu de partit de competició
oficial.§
A les activitats realitzades per les entitats esportives sense ànim de lucre,
que fan ús regular, com a presentacions dels equips i/o torneigs fi de
temporada, se'ls aplicarà el preu d'hora de partit de competició.§
Totes els lloguers d'aquest punt seran d'aplicació només als usuaris i/o
practicants majors de 18 anys.§

#

H. Pistes d'atletisme§
H.1.1 Tiquet d'ús per dia i persona§
H.1.2 Abonament mensual per persona§
H.1.3 Per dia grups esportius (preu individual)§

#
#

#
12,35#
4,00#
2,30#
#
#
10,40#
3,10#
2,30#
#
#
8,75#
2,70#
2,30#
#
#
7,55#
1,90#
2,30#
#
#

#
#
#
#

2,85#
9,20#
2,65#
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I. Frontó municipal (Lloguer d'una hora)§

K.3. Camps de futbol§
K.3.1. fins a les primeres 4 hores (preu per hora)§
K.3.2 per cada hora o fracció addicional§
K.3.3 fiança / dipòsit§
més el 7% de la recaptació de taquilla un cop descomptat el pagament del lloguer.§
#

I.1 Individual (persona/hora)§
I.2 Tres jugadors (persona/hora)§
I.3 Quatre jugadors (persona/hora)§
I.4 Grups§
I.5 Una hora il·luminació§
I.6 1/2 hora il·luminació§

5,85#
4,80#
4,20#
17,00#
3,80#
1,85#

J. Lloguers per a torneigs i festivals esportius§

K.4. Poliesportiu Can Sisteré§
K.4.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)§
K.4.2 per cada hora o fracció addicional§
K.4.3 fiança / dipòsit§
més el 7% de la recaptació de taquilla un cop descomptat el pagament del lloguer.§
#

J.1.Pavello nou/P. Atletisme§
J.1.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)§
J.1.2. per cada hora o fracció addicional§

#
171,15#
78,30#

J.2 Poliesportiu La Bastida / El Raval / J. Moral§
J.2.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)§
J.2.2. per cada hora o fracció addicional§

146,60#
69,80#

J.3 Poliesportiu Can Sistere§
J.3.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)§
J.3.2 per cada hora o fracció addicional§

97,85#
62,90#

J.4 Camps de Futbol§
J.4.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)§
J.4.2 per cada hora o fracció addicional§

#
171,15#
78,30#

J.5 Resta d'instal·lacions (pistes i altres)§
J.5.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)§
J.5.2 per cada hora o fracció addicional§

#
85,00#
62,90#

Totes els lloguers d'aquest punt seran d'aplicació només als usuaris i/o
practicants majors de 18 anys.§
Tots els lloguers d'aquest punt precisaran d'una autorització on l'organitzador acceptarà que totes les despeses aniran a càrrec del sol·licitant, a
més a més, del lloguer: pòlissa de responsabilitat civil, seguretat, generador i col·locació, si cal, del protector de terra.§
Les hores que la instal·lació hagi d'estar ocupada o reservada per tal de
fer el muntatge o desmuntatge de la infraestructura de l'acte tindran un
50 % de reducció sobre les hores o fraccions addicionals.§

#

K.2. Poliesportiu La Bastida/El Raval / J Moral§
K.2.1. fins a les primeres 4 hores (preu per hora)§
K.2.2. per cada hora o fracció addicional§
K.2.3. fiança / dipòsit§
més el 7% de la recaptació de taquilla un cop descomptat el pagament del lloguer.§

Article 2
Es podran aplicar preus públics especials a
entitats, grups o empreses sempre que
aquests siguin aprovats per l'òrgan competent.
Article 3.- Normes de gestió
Els preus d'aquesta Ordenança seran satisfets en la forma i lloc on determini l'IME.
Disposició addicional
A totes les activitats organitzades amb fins
benèfics, portades a terme per entitats colomenques, esportives i/o socials, se'ls hi aplicarà els preus públics de partit de competició
oficial, segons capítol E a G, i hauran de ferse càrrec de les despeses addicionals que

#

#

162,95#
73,60#
1.672,95#
#
#
139,70#
74,55#
1.672,95#
#
#

#
#

L. Ús d'instal·lacions per escoles, horari escolar i activitats
esportives§
#

L.1 preu per una hora d'utilització (1/3 pista o camp parcial)§

#
#

291,05#
139,75#
2.509,30#
#
#

232,90#
139,75#
2.509,30#

#

6,80#

M. Serveis varis§
#

M.1 Serveis Extres De Consergeria§
M.1.1 per hora extra i en un dia festiu fora de calendari normal de
treball§
M.1.2 ídem en horari nocturn§
Aquests horaris queden definits pel calendari laboral vigent, per les
dates d'inici i final de la temporada esportiva i pels horaris de treball
habituals.§
M.2 Gimnàstica Gent Gran§
M.2.1 Quota trimestral (2 ses./setmanals)§
M.2.2 Quota trimestral (3 ses./setmanals)§
M.2.3 Quota anual (2 ses./setmanals)§
M.2.4 Quota anual (3 ses./setmanals)§

#
#
29,40#
29,40#

#
7,15#
7,80#
15,35#
22,90#

#

#

l'activitat generi (col·locació del protector de
pista, generador elèctric, neteja, consergeria,
seguretat, pòlissa de responsabilitat civil,...).
Disposicions finals

derogació o modificació.
ORDENANÇA NUMERO 3. REGULADORA

Primera
En tot allò que no estigui regulat en aquesta ordenança serà d'aplicació l'ordenança
general reguladora dels preus públics i la llei
39/1998, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 21 de desembre de 2009, entrarà en vigor l'1 de gener de
2010 i serà vigent mentre no s'acordi la seva

I. Disposició general

#

1. Preus d'aplicació entre l'1 de gener de 2010 i el 30 de juny
de 2010:§
a) Matrícules:§

#

Totes els lloguers d'aquest punt seran d'aplicació per a totes les edats
d'usuaris i/o participants.§
Tots els lloguers d'aquest punt precisaran d'una autorització on l'organitzador acceptarà que totes les despeses aniran a càrrec del sol·licitant, a
més a més, del lloguer: pòlissa de responsabilitat civil, pòlissa de danys a
la instal·lació subscrites per a l'activitat pel promotor d'aquesta, neteja,
seguretat, generador i col·locació, si cal, del protector de terra.§
Les hores que la instal·lació hagi d'estar ocupada o reservada per tal de
fer el muntatge o desmuntatge de la infraestructura de l'acte tindran un
50 % de reducció sobre les hores o fraccions addicionals.§

K. Lloguers per a festivals i actes no esportius§
K.1.Pavello Nou/P. Atletisme§
K.1.1. fins a les primeres 4 hores (preu per hora)§
K.1.2. per cada hora o fracció addicional§
K.1.3. fiança / dipòsit§
més el 7% de la recaptació de taquilla un cop descomptat el pagament del lloguer.§

K.5 Resta d'instal·lacions (pistes i altres)§
K.5.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)§
K.5.2 per cada hora o fracció addicional§
K.5.3 fiança / dipòsit§
més el 7% de la recaptació de taquilla un cop descomptat el pagament del lloguer.§

#

#

465,70#
167,50#
3.262,15#

#

DELS PREUS
PÚBLICS PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Article 1
D'acord amb allò que disposa l'article 127
en relació amb el 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, s'estableixen els preus públics per a
la prestació del servei d'Escola de Música.
II. Tarifes
Article 2

Drets de matrícula CRIC§
Drets de matriculació llenguatge§
Drets de matriculació instrument§
Trasllats d'expedients§

85,60#
58,70#
85,60#
14,30#
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Despeses de material§
Despeses de material grau mig§
Dret d'examen, tribunal lliure§
Drets mòduls capacitació grau superior§
b) Quotes mensuals:§
Opcions d'inscripció/quotes§
Iniciació I + Cric§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Iniciació II + Instrument compartit§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Llenguatge nivell elemental§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Llenguatge nivell mitjà§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Llenguatge nivell ampliació§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Cant coral§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Instrument, programa bàsic§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Instrument, programa d'aprofundiment§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Instrument, programa avançat§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Música cambra§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Orquestra§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Sensibilització "Mosquits"§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Instrument sol§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Reforç§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Mòdul formació especialitzada§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Curs capacitació grau superior§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
c) Lloguer d'instruments:§
Violí§
Flauta§
Viola§
Violoncel§
Guitarra§
Acordió§
Contrabaix§
d) Preu per fotocòpia personal:§
Preu/Unitat§
e) Audicions musicals:§
Preu/Alumne§
f) Cursos, seminaris i tallers:§
Cursos, seminari i tallers fins a 8 hores§
Cursos, seminari i tallers fins a 20 hores§
Cursos, seminari i tallers fins a 30 hores§
Cursos, seminari i tallers fins a més de 30 hores§

2. Preus d'aplicació entre l'1 de juliol de 2010 i el 31 de
desembre de 2010:§
a) Matrícules:§
Drets de matrícula CRIC§

15,25#
10,20#
63,15#
58,70#
#
#

#

42,55#
0,00#
#

44,15#
0,00#

#

29,65#
45,35#
#

35,60#
45,35#

#

17,70#
22,65#
#
9,20#
13,10#
#
21,20#
26,15#
#
30,95#
38,90#
#
38,70#
51,60#

#

20,50#
24,45#
#
20,50#
24,45#
#
23,95#
0,00#
#

51,45#
64,60#
#
14,35#
0,00#
#
35,60#
45,35#
#
62,45#
#
10,80#
13,50#
10,80#
13,50#
13,50#
10,55#
13,50#
0,20#
3,10#

#

Drets de matriculació llenguatge§
Drets de matriculació instrument§
Trasllats d'expedients§
Despeses de material§
Despeses de material grau mig§
Dret d'examen, tribunal lliure§
Drets mòduls capacitació grau superior§
b) Quotes mensuals:§
Opcions d'inscripció/quotes§
Iniciació I + Cric§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Iniciació II + Instrument compartit§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Llenguatge nivell elemental§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Llenguatge nivell mitjà§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Llenguatge nivell ampliació§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Cant coral§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Instrument, programa bàsic§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Instrument, programa d'aprofundiment§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Instrument, programa avançat§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Música cambra§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Orquestra§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Sensibilització "Mosquits"§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Instrument sol§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Reforç§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Mòdul formació especialitzada§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Curs capacitació grau superior§
Preu/mes < 18 anys§
Preu/mes > 18 anys§
Nota: Aquestes quotes mensuals es cobraran tots els mesos de l'any excepte juliol i agost.§

57,90#
84,40#
14,10#
15,05#
10,05#
62,25#
57,90#
#
#

#
41,95#
0,00#
#

43,55#
0,00#
29,25#
44,70#
35,10#
44,70#

#
#
#

17,45#
22,35#
#
9,05#
12,90#
#
20,90#
25,80#
#
30,50#
38,35#
#
38,15#
50,90#
20,20#
24,10#
#
20,20#
24,10#
#
23,60#
0,00#
50,75#
63,70#
#
14,15#
0,00#
#
35,10#
44,70#
#
#
61,60#
#

#

#

c) Lloguer d'instruments:§

#
#
#

35,80#
62,40#
80,25#
98,15#

84,40#

#

#

Violí§
Flauta§
Viola§
Violoncel§
Guitarra§
Acordió§
Contrabaix§
d) Preu per fotocòpia personal:§
Preu/Unitat§
e) Audicions musicals:§
Preu/Alumne§
f) Cursos, seminaris i tallers:§
Cursos, seminari i tallers fins a 8 hores§
Cursos, seminari i tallers fins a 20 hores§
Cursos, seminari i tallers fins a 30 hores§
Cursos, seminari i tallers fins a més de 30 hores§

#
10,65#
13,30#
10,65#
13,30#
13,30#
10,40#
13,30#
#
0,20#
#
3,05#
35,30#
61,55#
79,15#
96,80#

#
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de 2007 i serà vigent mentre no s'acordi la
seva derogació o modificació. L'última modificació va ser aprovada definitivament pel Ple
en sessió celebrada el 21 de desembre de
2009 i entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
EUR# ORDENANÇA NUMERO 6. REGULADORA DELS PREUS

III. Normes de gestió

IV. Tarifes

Article 3
Els interessats hauran d'efectuar l'abonament de les quotes corresponents als drets
d'inscripció i matriculació abans d'utilitzar
els serveis.
La matrícula s'abonarà en concepte de
reserva de la plaça i de despeses administratives que la mateixa comporta. Una vegada
formalitzada aquesta no es podrà retornar
excepte casos de força major i prèvia aprovació per part del Consell Escolar.
Les quotes mensuals seran satisfetes en la
forma i lloc que determini el Patronat de la
Música de Santa Coloma de Gramenet.
Disposicions finals

Article 4
Les tarifes que s'han d'aplicar són les
següents:

Primera
En tot allò que no estigui regulat en aquesta Ordenança serà d'aplicació l'Ordenança
general reguladora de preus públics i el Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Segona
Aquesta Ordenança ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 19 de desembre de 2006 i entrarà en vigor l'1 de gener de
2007, i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació. L'última modificació va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el dia 21 de desembre de
2009 i entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
ORDENANÇA NUMERO 4. REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DEL CENTRE DE DIA DE
LA LLAR PUIG CASTELLAR

I. Disposició general
Article 1
D'acord amb allò que disposa l'article 127
en relació amb el 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, s'estableixen els preus públics per a
la utilització dels serveis i les instal·lacions
del Centre de dia Puig Castellar.
II. Objecte
Article 2
L'objecte del preu públic que s'estableix
en la present Ordenança el constitueix la
prestació dels serveis destinats a la gent gran
en el Centre de dia de la Llar Puig Castellar,
d'acord amb allò que estableix el Decret
182/2003 de 22 de juliol.
III. Obligació de pagament i subjectes
obligats
Article 3
1. L'obligació de pagament neix en el
moment en què la persona interessada és
admesa en el Centre.
2. També estaran obligades al pagament
les persones usuàries dels altres serveis previstos a la present Ordenança.

§
Estada diürna, inclòs el dinar i el servei de
podologia§
Quota mensual a jornada completa, transport inclòs§
Quota mensual a jornada completa, amb
1/2 transport§
Quota mensual a jornada completa, sense
transport§
Quota mensual a mitja jornada, amb 1/2
transport§
Quota mensual a mitja jornada, sense
transport§

#
396,80#
387,45#
378,10#
250,05#
235,95#

Reduccions de tarifes: Les tarifes dels
preus públics, establertes en aquesta Ordenança, podran reduir-se en el cas de persones que per raons econòmiques o bé per
caràcter social no puguin satisfer-les en la
seva totalitat. El treballador/a social que atén
i tramita l'expedient de la persona sol·licitant
presentarà informe-proposta junt amb la
documentació que acrediti la situació econòmica de l'usuari/a i del seu nucli de convivència, a la Comissió d'Admissions i Seguiment del Centre i aquesta Comissió resoldrà
sobre la reducció a aplicar, que podrà arribar
fins el 70% de la tarifa que correspongui als
serveis sol·licitats.
Els criteris que s'aplicaran per a la valoració de la reducció de la quota seran els que
resultin després de:
- Considerar els ingressos de la persona.
- Es restaran als ingressos el mínim de subsistència (prenent com a referència l'indicador de la renta de suficiència de Catalunya)
- Si la renta disponible permet l'abonament de la quota del servei sense cap percentatge de reducció i no existeix cap dificultat o
necessitat extraordinària justificada, no s'aplicarà cap reducció. En cas que no sigui així,
el percentatge de reducció estarà en funció
de la renta disponible de la persona, garantint sempre l'import de la Renda de Suficiència de Catalunya actual.
Quotes de períodes mensuals no complets:
A partir del 16è. dia d'absència continuada,
sense baixa, es restarà de la quota mensual el
cost dels àpats que l'Ajuntament hagi fixat
amb l'empresa concessionària del servei de
menjador del centre.
Disposicions finals
Primera
En tot allò que no estigui regulat en aquesta Ordenança serà d'aplicació l'Ordenança
general reguladora de preus públics i el Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Segona
Aquesta Ordenança ha estat aprovada
definitivament pel Ple de data 18 de desembre de 2006 i va entrar en vigor l'1 de gener

PÚBLICS PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS
D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

I. Disposició general
Article 1
D'acord amb allò que disposa l'article 41
del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'estableixen
els preus públics per la utilització dels serveis
d'atenció domiciliària.
II. Objecte
Article 2
L'objecte del preu públic que s'estableix
en la present Ordenança el constitueix la
prestació dels serveis d'atenció domiciliària
sol·licitats pels interessats que comprenen els
serveis següents: ajut a la llar, teleassistència,
menjador i menjar a domicili.
III. Obligació de pagament i subjectes
obligats
Article 3
L'obligació de pagament neix en el
moment que la persona interessada comença
a rebre el servei corresponent de manera
efectiva. Per a aquest any 2010 s'aplica l'IPC
(reducció de l'1,4%), com a criteri general de
la corporació.
IV. Tarifes
Article 4
Les tarifes poden estar subjectes a canvis,
depenent de la implementació de la Llei de
Dependència de la Llei de Serveis Socials
aprovada pel Parlament de Catalunya així
com la normativa que la desenvolupi i per la
llei de Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya que actualitza anualment l'import
de l'indicador de renda de suficiència de
Catalunya. Per ara, les tarifes que s'han d'aplicar seran les següents:
A. Ajut a la llar
* Servei de treballador/a familiar en horari
normal: 18,40 EUR/hora
* Servei d'auxiliar de geriatria en horari
normal 18,40 EUR/hora
* Servei d'auxiliar de la llar en horari normal: 14,90 EUR/hora.
Totes les tarifes s'incrementaran en un 25
%, si els serveis es presten en horari nocturn
(de 20h. a 7 h.), en cap de setmana (de dissabte des de les 15 h. fins dilluns a les 7 h)
i/o en festiu. Per tant, les tarifes en aquest
horari, seran:
* Servei de Treballador/a familiar fora
d'horari normal: 22,90 EUR/hora
* Servei d'auxiliar de geriatria fora d'horari
normal: 22,90 EUR/hora
B. Teleassistència
Tipus A: Titular del servei
Quota mensual: 5,15
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següents:
1. Els ingressos que es tindran en consideració corresponen a totes les quantitats percebudes anualment per la persona, en tots els
casos. A aquest efecte, es consideraran
ingressos totes les quantitats percebudes per
la persona, independentment del seu origen
(rendes del treball, pensions contributives o
no, prestacions regulars públiques o privades
- Viure en família, plans de pensions, rendiments mobiliaris i immobiliaris - rendes per
lloguers, rendiments de capital -etc). En el
cas de matrimonis en els quals un sol membre percep pensió, i aquesta pensió contempla un complement per cònjuge a càrrec, per
a determinar els seus ingressos es pren com a
referència els ingressos que se'ls consideraria
en cas de declaració de IRPF, es a dir, es
repartiran a parts iguals entre les persones
que facin la declaració. Si no la fan, es computaran els ingressos que resultarien en cas
que estiguessin obligats a fer-la. Per tant, si el
sol·licitant és la persona titular de la pensió i
té al seu càrrec al seu cònjuge, a aquests
efectes, aquesta persona s'entendrà que disposa de la meitat dels seus ingressos.
2. La renda disponible de la persona és la
quantitat que resulta de descomptar dels seus
ingressos mensuals, el mínim de subsistència.
Els ingressos mensuals es calcularan tot
dividint els ingressos de la persona totals
anuals entre 12.
Per determinar el mínim de subsistència

Tipus B: Usuari addicionat al titular amb
dos polsadors
Quota mensual: 2,55
Tipus C: Usuari addicionat al titular amb
un polsador
Quota mensual: 2,00
C. Servei de menjador
* Quota diària: 6,10 EUR
D. Servei de menjar a domicili
* Quota diària: 7,25 EUR
Aquestes tarifes podrien ser modificades si
s'aprova un acord posterior de la Diputació
de Barcelona pel que fa les Bases per a la
gestió i desenvolupament del programa de
Teleassistències.
V. Criteris de valoració de la capacitat
econòmica dels beneficiaris
Article 5
Les tarifes finals a abonar pels usuaris i
usuàries estaran en funció de la seva renda
disponible.
Exclusivament pels preus totals dels serveis
d'ajut a la llar (treballadora familiar i/o auxiliar de la llar) prestats a un mateix usuari/a
s'estableix un límit màxim a abonar que consistirà en el 50% de la renda disponible definida a l'apartat 2 d'aquest article. En qualsevol cas s'haurà de satisfer el preu mínim de
cada servei.
Segons les condicions socioeconòmiques
de cada persona, les tarifes i les quotes es
podran reduir d'acord amb les condicions
Intervals de renda disponible§
Referent renda suficiència (RS)§
Des de§

Fins§Import§

RS<=0§
(RS*0,025)+0,01§
(RS*0,05)+0,01§
(RS*0,10)+0,01§
(RS*0,15)+0,01§
(RS*0,20)+0,01§
(RS*0,25)+0,01§
(RS*0,30)+0,01§
(RS*0,35)+0,01§
(RS*0,40)+0,01§
(RS*0,45)+0,01§

RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§

0,025§
0,05§
0,10§
0,15§
0,20§
0,25§
0,30§
0,35§
0,40§
0,45§
0,50§

Quota a satisfer#
Preu hora#
Nocturna
De§ Fins a§% s/tarifa§ Normal§ o festiva#

Valor mensual§

<=0§
16,45§
32,88§
65,75§
98,62§
131,49§
164,36§
197,23§
230,10§
262,97§
295,84§

16,44§
32,87§
65,74§
98,61§
131,48§
164,35§
197,22§
230,09§
262,96§
295,83§
328,70§

2%§
4%§
7%§
10%§
15%§
20%§
25%§
30%§
35%§
40%§
45%§

0,35§
0,75§
1,30§
1,85§
2,75§
3,70§
4,60§
5,50§
6,45§
7,35§
8,30§

0,45#
0,90#
1,60#
2,30#
3,45#
4,60#
5,75#
6,85#
8,00#
9,15#
10,30#

s'ha pres com a referència l'indicador de
renda de suficiència de Catalunya (IRSC),
establert a la Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2009.
Cada any es procedirà a l'actualització de
l'import d'aquest indicador econòmic d'acord amb allò que estableix la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Article 6
Les bonificacions que s'aplicaran d'acord
amb les condicions econòmiques de cada
persona o usuari/a del Servei queden reflectides a les taules següents:
1. Bonificacions i tarifes per als serveis
d'ajut a la llar.- Per al càlcul del preu a percebre dels usuaris d'aquests serveis, segons la
renda disponible de la persona, cal aplicar
sobre el preu hora establert els percentatges
que es relacionen a continuació. Les quotes
mensuals a percebre dels usuaris seran les
que corresponguin al nombre d'hores efectives de servei, fora del cas dels usuaris que
hagin de satisfer el preu mínim del servei, els
quals abonaran una quota fixa mensual que
es correspon amb el cost de la gestió del servei i que pel 2010 s'estableix en el cost d'una
hora de servei de Treballadora familiar en
horari normal.
Escala d'aplicació del preu hora de
treballador/a familiar -auxiliar de Geriatria

Intervals de renda disponible§
Referent renda suficiència (RS)§
Des de§

Fins§Import§

(RS*0,50)+0,01§
(RS*0,55)+0,01§
(RS*0,60)+0,01§
(RS*0,65)+0,01§
(RS*0,70)+0,01§
(RS*0,80)+0,01§
(RS*0,90)+0,01§
(RS*1,00)+0,01§
(RS*1,10)+0,01§
(RS*1,20)+0,01§
(RS*1,30)+0,01§

RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
§

0,55§
0,60§
0,65§
0,70§
0,80§
0,90§
1,00§
1,10§
1,20§
1,30§
§

Quota a satisfer#
Preu hora#
Nocturna
De§ Fins a§% s/tarifa§ Normal§ o festiva#

Valor mensual§

328,71§
361,58§
394,45§
427,32§
460,19§
525,93§
591,67§
657,41§
723,15§
788,89§
854,63§

361,57§
394,44§
427,31§
460,18§
525,92§
591,66§
657,40§
723,14§
788,88§
854,62§
§

50%§
55%§
60%§
65%§
70%§
75%§
80%§
85%§
90%§
95%§
100%§

9,20§
10,10§
11,05§
11,95§
12,90§
13,80§
14,70§
15,65§
16,55§
17,50§
18,40§

11,45#
12,60#
13,75#
14,90#
16,05#
17,20#
18,30#
19,45#
20,60#
21,75#
22,90#

A títol informatiu, afegir que les taules corresponents s'han elaborat prenent com a valor de la renda de suficiència, l'últim vigent del 2009, que és
de 7.888,80EUR/any#
Escala d'aplicació del Preu Hora d'Auxiliar De La Llar#
Intervals de renda disponible§
Referent Renda Suficiència (RS)§
Des de§
Fins§ import§
RS<=0§
(RS*0,025)+0,01§
(RS*0,05)+0,01§
(RS*0,10)+0,01§
(RS*0,15)+0,01§
(RS*0,20)+0,01§
(RS*0,25)+0,01§
(RS*0,30)+0,01§
(RS*0,35)+0,01§
(RS*0,40)+0,01§

RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§

0,025§
0,05§
0,10§
0,15§
0,20§
0,25§
0,30§
0,35§
0,40§
0,45§

Quota a satisfer#
Valor mensual§
Preu hora#
De§ fins a§ % S/ Tarifa§ Normal#
<=0§
16,45§
32,88§
65,75§
98,62§
131,49§
164,36§
197,23§
230,10§
262,97§

16,44§
32,87§
65,74§
98,61§
131,48§
164,35§
197,22§
230,09§
262,96§
295,83§

2%§
4%§
7%§
10%§
15%§
20%§
25%§
30%§
35%§
40%§

0,30#
0,60#
1,05#
1,50#
2,25#
3,00#
3,75#
4,45#
5,20#
5,95#

Intervals de renda disponible§
Referent Renda Suficiència (RS)§
Des de§
Fins§ import§
(RS*0,45)+0,01§
(RS*0,50)+0,01§
(RS*0,55)+0,01§
(RS*0,60)+0,01§
(RS*0,65)+0,01§
(RS*0,70)+0,01§
(RS*0,80)+0,01§
(RS*0,90)+0,01§
(RS*1,00)+0,01§
(RS*1,10)+0,01§

RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§
RS*§

0,50§
0,55§
0,60§
0,65§
0,70§
0,80§
0,90§
1,00§
1,10§
1,20§

Quota a satisfer#
Valor mensual§
Preu hora#
De§ fins a§ % S/ Tarifa§ Normal#
295,84§
328,71§
361,58§
394,45§
427,32§
460,19§
525,93§
591,67§
657,41§
723,15§

328,70§
361,57§
394,44§
427,31§
460,18§
525,92§
591,66§
657,40§
723,14§
788,88§

45%§
50%§
55%§
60%§
65%§
70%§
75%§
80%§
85%§
90%§

6,70#
7,45#
8,20#
8,95#
9,70#
10,45#
11,20#
11,90#
12,65#
13,40#
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Intervals de renda disponible§
Referent Renda Suficiència (RS)§
Des de§
Fins§ import§
(RS*1,20)+0,01§

RS*§

1,30§

Quota a satisfer#
Valor mensual§
Preu hora#
De§ fins a§ % S/ Tarifa§ Normal#
788,89§

854,62§

2. Tarifes del servei de teleassistència
Les tarifes del servei de teleassistència es
determinen en funció dels ingressos de la
persona beneficiària d'acord amb la següent
escala que estableix com a quota mínima la
que correspon als usuaris d'ingressos iguals o
inferiors a l'indicador de renda de suficiènIntervals d'ingressos
anuals en referència a
l'indicador de Renda
de suficiència§

De§

A satis-§
fer
%sobre
a§ preu§

0,00 EUR§
RS*1§
>(RS*1)§
RS *1,20§
>(RS*1,20)§ RS*1,40§

20%§
40%§
60%§

De§
0,00 EUR§
>(RS*1)§
>(RS*1,20)§

a§
RS*1§
RS *1,20§
RS*1,40§

De§

0,00§ 7.888,80§
7.888,81§ 9.466,56§
9.466,57§ 11.044,32§

1,00§
2,10§
3,10§

Intervals d'ingressos anuals
en referència a l'indicador
de Renda de suficiència§

0,00 EUR§
>(RS*1)§
>(RS*1,20)§

0,00§
7.888,81§
9.466,57§

0,40#
0,80#
1,20#

20%§
40%§
60%§

7.888,80§
9.466,56§
11.044,32§

I. Normes de gestió
Article 7
L'abonament de les diferents tarifes es farà
d'acord amb allò establert al Reglament dels
serveis d'atenció domiciliària de Santa Colo-

§

Intervals d'ingressos
anuals en referència a
l'indicador de Renda
de suficiència§

De§

A satis-§
fer
%sobre
a§ preu§

>(RS*1,40)§ RS*1,70§
>(RS*1,70)§
§

1,20#
2,40#
3,70#

>(RS*1,40)§
>(RS*1,70)§

#
Quota a satisa§
fer 2010#

7.888,80§
9.466,56§
11.044,32§

1,50#
2,90#
4,40#

a§

De§

A satisfer % §
sobre preu§
85%§
100%§

§

14,90#

Quota a satisfer#
Quota a Quota a Quota a
satisfer
satisfer
satisfer
2010
2010
2010
a§ Tipus A§ Tipus B§ Tipus C#
4,40§
5,15§

2,20§
2,55§

1,70#
2,00#

Intervals d'ingressos anuals
valors 2009#
Quota a satisDe§
a§
fer 2010#
11.044,33§
13.410,97§

13.410,96§

5,20#
6,10#
§

que resultarien en cas que estiguessin obligats a fer-la. Per tant, si el sol·licitant és la
persona titular de la pensió i té al seu càrrec
al seu cònjuge, a aquests efectes, aquesta
persona s'entendrà que disposa de la meitat
dels seus ingressos.

Intervals d'ingressos anuals
valors§

§
A satisfer %
a§ sobre preu§

De§

100%§

Intervals d'ingressos
anuals Valors 2009§

Intervals d'ingressos anuals
en referència a l'indicador
de Renda de suficiència§

>(RS*1,40)§
>(RS*1,70)§

§

computaran els ingressos que resultarien en
cas que estiguessin obligats a fer-la. Per tant,
si el sol·licitant és la persona titular de la
pensió i té al seu càrrec al seu cònjuge, a
aquests efectes, aquesta persona s'entendrà
que disposa de la meitat dels seus ingressos.

RS*1,70§

RS*1,70§
§

ma de Gramenet i amb les especificacions
que determini el Servei municipal competent.
Disposicions finals
Primera

854,63§

85%§ 11.044,33§ 13.410,96§
100%§ 13.410,97§
§

Intervals d'ingressos anuals en
referència a l'indicador de
Renda de suficiència§
De§

Quota a satisfer#
Valor mensual§
Preu hora#
De§ fins a§ % S/ Tarifa§ Normal#

sones que facin la declaració. Si no la fan, es
computaran els ingressos que resultarien en
cas que estiguessin obligats a fer-la. Per tant,
si el sol·licitant és la persona titular de la
pensió i té al seu càrrec al seu cònjuge, a
aquests efectes, aquesta persona s'entendrà
que disposa de la meitat dels seus ingressos.

quals un sol membre percep pensió, i aquesta pensió contempla un complement per cònjuge a càrrec, per a determinar els seus
ingressos es pren com a referència els ingressos que se'ls consideraria en cas de declaració de IRPF, es a dir, es repartiran a parts
iguals entre les persones que facin la declaració. Si no la fan, es computaran els ingressos

De§
0,00§
7.888,81§
9.466,57§

§

cia. En el cas de matrimonis en els quals un
sol membre percep pensió, i aquesta pensió
contempla un complement per cònjuge a
càrrec, per determinar els seus ingressos es
pren com a referència els ingressos que se'ls
consideraria en cas de declaració de IRPF, es
a dir, es repartiran a parts iguals entre les persones que facin la declaració. Si no la fan, es

Intervals d'ingressos anuals
valors§

§
A satisfer %
a§ sobre preu§

RS*1§
RS *1,20§
RS*1,40§

0,50§
1,00§
1,50§

Intervals d'ingressos anuals
valors 2009#
A satisfer % §
Quota a satissobre preu§
De§
a§
fer 2010#
20%§
40%§
60%§

(RS*1,30)+0,01§

cia. En el cas de matrimonis en els quals un
sol membre percep pensió, i aquesta pensió
contempla un complement per cònjuge a
càrrec, per a determinar els seus ingressos es
pren com a referència els ingressos que se'ls
consideraria en cas de declaració de IRPF, es
a dir, es repartiran a parts iguals entre les per-

Quota a satisfer#
Quota a Quota a Quota a
satisfer
satisfer
satisfer
2010
2010
2010
a§ Tipus A§ Tipus B§ Tipus C#

4. Tarifes del servei de menjars a domicili
Les tarifes del servei de menjars a domicili
es determinen en funció dels ingressos de la
persona beneficiària d'acord amb la següent
escala que estableix com a quota mínima la
que correspon als usuaris amb ingressos
iguals o inferiors a l'indicador de renda de
suficiència. En el cas de matrimonis en els

De§

14,15#

Intervals d'ingressos
anuals Valors 2009§

3. Tarifes del servei de menjador en espais
centralitzats
Les tarifes del servei de menjador es determinen en funció dels ingressos de la persona
beneficiària d'acord amb la següent escala
que estableix com a quota mínima la que
correspon als usuaris amb ingressos iguals o
inferiors a l'indicador de renda de suficiènIntervals d'ingressos anuals en
referència a l'indicador de
Renda de suficiència§

95%§

Intervals de renda disponible§
Referent Renda Suficiència (RS)§
Des de§
Fins§ import§

85%§
100%§

De§
11.044,33§
13.410,97§

#
Quota a satisa§
fer 2010#

13.410,96§
§

6,20#
7,25#

En tot allò que no estigui regulat en aquesta Ordenança serà d'aplicació l'Ordenança
general reguladora de preus públics i el
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s'aprova el text refós de la Llei Regulado-
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ra de les Hisendes Locals.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 21 de desembre de 2009, entrarà en vigor l'1 de gener de
2010 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació.
ORDENANÇA NUMERO 7. REGULADORA DELS PREUS
PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLARS
D'INFANTS MUNICIPALS

I. Disposició general
Article 1
D'acord amb allò que disposa l'article 127
en relació amb el 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals s'estableixen els preus públics per la

prestació del servei de llars d'infants municipals.
II. Objecte
Article 2
Constitueix l'objecte dels preus públics
regulats en aquesta Ordenança la prestació
del servei d'atenció, cura i vigilància dels
nens, pròpies de les llars d'infants.
III. Obligats al pagament
Article 3
Estaran obligats al pagament d'aquests
preus públics els qui sol·licitin la prestació
del servei o aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l'activitat
duta a terme per les llars d'infants municipals.
IV. Obligació de pagament

Article 4
L'obligació de pagament neix en el
moment en que la persona interessada
comença a rebre el servei corresponent de
manera efectiva, encara que es podrà exigir
el dipòsit previ del seu import amb ocasió de
la formalització de la matrícula o inscripció.
V. Tarifes
Article 5
Les tarifes que s'han d'aplicar són les que
es relacionen en els quadres següents. Pel
que fa a l'horari estàndard (de 9 a 12 hores i
de 15 a 17 hores.) les quotes s'abonaran tots
els mesos del cursos (setembre a juliol) al
preu íntegre mensual fixat per a cada període.

§

§

Eur#

a) De gener a juliol de 2010:§

#

b) De setembre a desembre de 2010:§
Mensual 110,55#

Horari estàndard (De 9 a 12 h. i de 15 a 17 h.)§
Servei de menjador (De 12 a 15 h.)§
Fix diari§
Fix amb un mínim de dos dies a la setmana§
Esporàdic o menys de dos dies a la setmana§
Servei d'acollida (De 8 a 9) o de perllongament d'horari (De 17 a
18 h)§
Mensual/1 hora§
Mensual/mitjà hora§
Dies alterns/1 hora§
Dies alterns/mitjà hora§

Horari estàndard (De 9 a 12 h. i de 15 a 17 h.)§
Servei de menjador (De 12 a 15 h.)§
Fix diari§
Fix amb un mínim de dos dies a la setmana§
Esporàdic o menys de dos dies a la setmana§
Servei d'acollida (De 8 a 9) o de perllongament d'horari (De 17 a
18 h)§
Mensual/1 hora§
Mensual/mitjà hora§
Dies alterns/1 hora§
Dies alterns/mitjà hora§

VI. Normes de gestió
Article 6
L'abonament de les diferents tarifes es farà
en la forma i lloc que cada llar d'infants
determini.
Disposició final
Primera
En tot allò que no estigui regulat en aquesta ordenança serà d'aplicació l'Ordenança
general reguladora de preus públics i el Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 19 de desembre de 2005 entrarà en vigor l'1 de gener de
2006 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
modificació o derogació. L'última modifica-

#

Mensual 110,55#
Diari 5,90#
Diari 6,85#
#
Mensual 36,90#
Mensual 18,50#
Diari 3,10#
Diari 1,60#

ció va ser aprovada definitivament pel Ple en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2009 i
entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
ORDENANÇA NUMERO 8. REGULADORA DELS PREUS
PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DE SERVEIS CULTURALS
O DE TEMPS LLIURE

I. Disposició general

Història de Santa Coloma de Gramenet§
Els primers pobladors de Santa Coloma de Gramenet§
DDAA§
Puig Castellar. Els ibers a Santa Coloma de Gramenet§
C. Ferrer, A. Rigo§
Monografies de Santa Coloma§
El Llibre de Jaume Galobardes (1776-1863)§

#

#
Mensual 109,00#
Mensual 109,00#
Diari 5,80#
Diari 6,75#
#
Mensual 36,40#
Mensual 18,25#
Diari 3,05#
Diari 1,60#

des i seminaris, al formalitzar la inscripció,
mitjançant la matrícula corresponent i la utilització d'espais i sales dels equipaments culturals.
b) Per l'adquisició de publicacions i productes de botiga dels equipaments culturals.
III. Subjectes passius

Article 1
D'acord amb allò que preveu l'article 41
del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de
març, l'Ajuntament exaccionarà els preus
públics per la utilització de serveis culturals o
de temps lliure prestats per aquest Ajuntament.
II. Fet imposable

Article 3
Estaran obligats al pagament dels preus
públics que s'estableixen les persones que
s'inscriguin als cursets, tallers, sortides i seminaris, o aquelles que assisteixin a actes
públics, festius o culturals organitzats per l'Ajuntament, i per la utilització d'espais i sales
dels equipaments culturals.
IV. Quota tributària

Article 2
L'obligació de pagament neix:
a) Per l'assistència a cursets, tallers, sorti-

Article 4
Les tarifes que s'han d'aplicar per la utilització dels serveis que s'indiquen seran:

1. Museu Torre Balldovina§
Preus de les publicacions del Museu Torre Balldovina§
Revista Puig Castellar:§
4ª època núms. 1-2-3/4,5-6§

Eur#

Crònica del seu temps§
Història general de Santa Coloma de Gramenet§
J. Vilaseca§

#
#

#

#

Productes de la botiga§
Salacot§
Capsa de 12 ceres§
Capsa de 12 colors§
Imant càlat§
Imant àmfora§

#

Reproduccions d'objectes:§
Copa/plat gris§
Vas amb apèndix de botó§

11.30#
#
#
15.70#
16.50#
#

28.15#
#

22.50#
7,05#
1,80#
2,35#
4,75#
4,75#
15,70#
17,00#

#

#
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Cràter§
Àmfora amb trípode§
Vas d'ofrena§
Asc§
Gerreta§
Ungüentari§
Escudella§
Falcata de bronze§
Joc de tabes§
Falca Gran§

32,95#
27,10#
21,85#
24,60#
18,25#
15,70#
23,00#
23,00#
21,85#
78,90#

Els preus de les publicacions del Museu Torre Balldovina tindran una
reducció d'un 20% si la venda és per a llibreters i d'un 40% si és per a
majoristes del sector.§
Les persones que disposin de "Carnet d'Amic del Museu" o del "Carnet
Jove" gaudiran d'una reducció del 15 % en el preu de les activitats a que
es fa referència en el punts 1 i 13 d'aquesta Ordenança. Aquest descompte no s'aplicarà en cas de dèficit de l'actuació i/o quan la reducció
sigui més alta que l'import de la quota anual del carnet d'Amic del
Museu.§

#

#

2. Utilització de la sala Sagarra del Teatre Municipal Josep
Maria de Sagarra per un període màxim de sis hores§

#

2.1. Utilització per part d'entitats, associacions, col·lectius i grups de
Santa Coloma per la realització d'activitats de l'àmbit de les arts
escèniques.§
113,75#
2.2. Utilització per part d'entitats culturals i centres d'ensenyament de la
ciutat (a excepció de les AMPA'S de les escoles públiques, escoles
d'educació especial i escoles d'adults de la ciutat) per la realització
d'activitats de l'àmbit de les arts escèniques sense afany de lucre§
392,20#
2.3. Utilització per part d'entitats ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet no incloses en els apartats 2.1 i 2.2§
588,25#
2.4. Utilització per part de qualsevol entitat sense afany de lucre, no
784,30#
inclosa en els criteris anteriors§
2.5. Utilització per part d'empreses per a la realització d'activitats de
l'àmbit de les arts escèniques§
1.176,50#
2.6. Utilització per part d'empreses per a realitzar altres tipus d'activitats§ 1.570,10#
2.7. Utilització per les AMPA'S de les escoles públiques, escoles d'eduGratuït#
cació especial i escoles d'adults de la ciutat§
3. Utilització de la sala Miquelet del Teatre Municipal Josep Maria de
Sagarra per un període màxim de sis hores.§
#
3.1. Utilització per part d'entitats, associacions, col·lectius i grups de
Santa Coloma per la realització d'activitats de l'àmbit de les arts
escèniques.§
85,30#
3.2. Utilització per part d'entitats culturals i centres d'ensenyament de la
ciutat (a excepció de les AMPA'S de les escoles públiques, escoles
d'educació especial i escoles d'adults de la ciutat) per la realització
294,15#
d'activitats de l'àmbit de les arts escèniques sense afany de lucre§
3.3. Utilització per part d'entitats ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet no incloses en els apartats 2.1 i 2.2§
441,15#
3.4. Utilització per part de qualsevol entitat sense afany de lucre, no
inclosa en els criteris anteriors§
588,20#
3.5. Utilització per part d'empreses per a la realització d'activitats de
l'àmbit de les arts escèniques§
882,40#
3.6. Utilització per part d'empreses per a realitzar altres tipus d'activitats§ 1.177,60#
3.7. Utilització per les AMPA'S de les escoles públiques, escoles d'educació especial i escoles d'adults de la ciutat§
Gratuït#
4. Utilització de l'Auditori 'Can Roig i Torres'per un període màxim de
quatre hores.§
4.1. Utilització per part d'entitats, associacions, col·lectius i grups de
Santa Coloma per la realització d'activitats de l'àmbit de les arts
musicals.§

Nom de l'activitat§

#

5. Utilització sense afany de lucre, fora de l'horari habitual d'obertura,
de les sales d'actes dels equipaments culturals que es relacionen:§
Equipament Preu/Hora O Fracció§
Museu Torre Balldovina§
Centre Cultura Can Sisteré§
Biblioteca Central§
Biblioteca Can Peixauet§
Biblioteca Singuerlin§
Central Escènica§
6. Utilització, amb ànim de lucre, fora de l'horari habitual d'obertura, de
les sales d'actes dels equipaments culturals que es relacionen:§
Equipament Preu/Hora O Fracció§
Museu Torre Balldovina§
Centre Cultura Can Sisteré§
Biblioteca Central§
Biblioteca Can Peixauet§
Biblioteca Singuerlín§
Central Escènica§
7. Serveis del Centre de Creació Musical Molinet§
Bucs d'assaig§
Lloguer 1 hora§
Pax 16 hores mensuals§
Pax 8 hores mensuals§
Estudi de gravació§
1 hora§
Pax: 40 hores§
Formació Musical§
Instrument 1 hora/ setmana§
Llenguatge musical 1,5 hores / setmana§
Instrument + llenguatge musical§
Harmonia 1,5 hores / setmana§
Combo 1,5 hores / quinzena§

#
#
31,65#
31,65#
31,65#
31,65#
31,65#
85,30#
#
#
55,20#
55,20#
55,20#
55,20#
55,20#
294,10#
#
#
13,65#
147,90#
73,95#

Durada
Preu
sessió§ Puntual§Preu periòdic activitat#

84,20#
51,20#
122,85#
51,20#
42,10#

8. Serveis del Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar§
Bucs d'assaig§
Lloguer 1 hora§
Pax 10 hores§

#
7,90#
69,00#

9. Utilització, sense afany de lucre, fora de l'horari habitual d'obertura,
dels espais dels equipaments infantils i juvenils que es relacionen:§
Equipament preu/hora o fracció§
Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar§
Centre de Recursos Infantils i Juvenils Rellotge XXI§

15,50#
15,50#

10. Utilització, amb ànim de lucre, fora de l'horari habitual d'obertura,
dels espais dels equipaments infantils i juvenils que es relacionen:§
Equipament preu/hora o fracció§
Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar§
Centre de Recursos Infantils i Juvenils Rellotge XXI§

54,00#
54,00#

1,30 hs.§ 1,80 EUR§ 1 servei c/setmana Mensual 7,05 EUR#
1,30 hs.§ 1,80 EUR§ 1 servei c/setmana Mensual 7,05 EUR#
1,30 hs.§ 1,80 EUR§ 1 servei c/setmana Mensual 7,05 EUR#

Nom de l'activitat§
Casal infantil:
ludoteca, calaix
i reforç§
Casal d'estiu§
Casal d'estiu amb
menjador§

§

4 hs.§
6 hs.
dinar incl.§
§

#

5 serveis c/setm. Mensual 30,10 EUR#

§

#

#

#

Durada
Preu
sessió§ Puntual§Preu periòdic activitat#
1,30 hs.§

#

39,90#
1.246,95#

113,75#

10. Activitats del Centre de Recursos Infantils i Juvenils Rellotge XXI#
Ludoteca§
Calaix§
Reforç§

4.2. Utilització per part d'entitats culturals i centres d'ensenyament (a
excepció de les AMPA'S de les escoles públiques, escoles d'educació especial i escoles d'adults de la ciutat) de la ciutat per la realització d'activitats de l'àmbit de les arts musicals sense afany de
lucre§
392,20#
4.3. Utilització per part d'entitats ciutadanes de Santa Coloma de Gra588,25#
menet no incloses en els apartats 3.1 i 3.2§
4.4. Utilització per part de qualsevol entitat sense afany de lucre, no
inclosa en els criteris anteriors§
784,30#
4.5. Utilització per part d'empreses per a la realització d'activitats de
1.176,50#
l'àmbit de les arts musicals§
4.6. Utilització per part d'empreses per a realitzar altres tipus d'activitats§ 1.570,10#
4.7. Utilització per les AMPA'S de les escoles públiques, escoles d'educació especial i escoles d'adults de la ciutat§
Gratuït#

5 serveis c/setm. Mensual 124,60 EUR#
5 serveis c/setm. Mensual 228,45 EUR#

#

#
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Durada
Preu
sessió§ Puntual§Preu periòdic activitat#

Nom de l'activitat§
Menjador§
.§

2 hs.§ 6,20 EUR§ 5 serveis c/setm. Setmanal 26,00 EUR#
Dinar incl§
§
#

12. Serveis gràfics i de comunicació del Centre
de Recursos Juvenils Mas Fonollar i del Centre
de Recursos Infantils i Juvenils Rellotge XXI#
Servei De Fax§
Emissió§

#
Nombre de pass. x 0,10
EUR x 0,25 EUR#
Nombre de folis x 0,10
EUR + 0,15 EUR#

Recepció§
Impressions§
Blanc i negre (Fins a 5
folis gratuït)§
Servei de fotocopiadora§
Còpia DIN A4§
Còpia DIN A3§
Enquadernacions§
Espirals grans§
Espirals mitjanes§
Espirals petites§

#
0,10 / foli#
#
0,10 / foli#
0,10 / foli#
#
0,35 / foli#
0,30 / foli#
0,15 / foli#

13. Cursos, seminaris, tallers, sortides o altres
activitats no contemplades en els apartats

Nom de l'activitat§

Durada
Preu
sessió§ Puntual§Preu periòdic activitat#

Casal d'hivern§

anteriors.
El preu de qualsevol activitat no tipificada
en els apartats anteriors s'establirà amb l'aplicació de la fórmula de càlcul següent: CT /
N, en la qual CT= import del cost total de
l'activitat i N= nombre màxim previst de participants.
I serà aprovat per acord de la Junta de
Govern Municipal.
Article 5
Els preus públics en aquesta Ordenança
seran satisfets en la forma i lloc que determini l'Àrea responsable dels equipaments.
Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal
reguladora de preus públics que, per raons
sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en els quals es facin
remissions a preceptes d'aquesta Ordenança,
s'entendrà que són automàticament modifi-

4 hs.§

§

7 dies servei 41,55 EUR#

cats i substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris dels quals portin causa.
Disposicions finals
Primera
En tot allò que no estigui regulat per
aquesta Ordenança s'aplicarà el Real Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, la Llei general tributària i les
disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança que ha estat aprovada
definitivament pel Ple en data 21 de desembre de 2009, entrarà en vigor l'1 de gener de
2010 i serà vigent mentre no s'acordi la seva
derogació o modificació.
Nomenclàtor de carrers

Incorporació de nous carrers:§

#

Plaça de Rigoberta Menchú§

Tercera categoria#

Plaça de les Cultures (tots els números)§
Carrer de l'Espígol (tots els números)§
Carrer d'en Joaquim Talavera (tots els números)§
Carrer de Josep Maria Huertas Claveria (tots els números)§
Plaça de Mossèn Josep Esquirol i Grau (tots els números)§
Plaça Olimpo§

Segona categoria#
Tercera categoria#
Tercera categoria#
Tercera categoria#
Segona categoria#
Primera categoria#

Estació subterrània FM Can Peixauet§
Estació subterrània FM Can Zam§
Estació subterrània FM Església Major§
Estació subterrània FM Santa Rosa§
Estació subterrània FM Singuerlin§

Tercera categoria#
Tercera categoria#
Tercera categoria#
Tercera categoria#
Tercera categoria#

Incorporació de noves estacions subterrànies F. Metro:§ #

Santa Coloma de Gramenet, 22 de desembre de 2009.
El Tinent d'Alcalde de Serveis Interns i

Promoció Econòmica, Joan Carles Mas i
Bassa.

Tordera

Tordera que s'insereix a l'annex.
La qual cosa es fa pública de conformitat
amb el que preveu els articles 25 a 28 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol.
ANNEX
Número: 1. Classe: Inspector Policia Local.
Tipus: Funcionari. Grup: A2. Dedicació:
100%. Amortitzar: 1. Crear: 0
Número: 1. Classe: Sots-inspector Policia

EDICTE
Relatiu a la modificació de la plantilla de
personal funcionari
El Ple de la corporació, en sessió tinguda
el 16 de desembre de 2009, va aprovar l'expedient 1/2009 de modificació de la plantilla
de personal funcionari de l'Ajuntament de

022009038678
A

Local. Tipus: Funcionari. Grup: C1. Dedicació: 100%. Amortitzar: 0. Crear: 1.
Tordera, 17 de desembre de 2009.
L'Alcalde-president, Joan Carles Garcia
Cañizares.
022009038316
A
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La Torre de Claramunt
ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA
DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE LES ORDENANCES FISCALS 2010
Amb el present es fa públic que, en no
haver estat presentades davant de l'Ajuntament cap al·legació o reclamació contra l'acord de Ple de data 11 de novembre de 2009
de modificació de les ordenances fiscals de
l'Ajuntament amb efectes de 2010 i següents,
l'expedient ha esdevingut aprovat tàcitament
de forma definitiva, essent les modificacions
efectuades les que es detalles a continuació:
TAULA

ORDENANÇA FISCAL Nº 1 REGULADORA
L'IMPOST DE BENS IMMOBLES:

DE

Article 7 - Determinació de la quota, els
tipus impositius i el recàrrec
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. Tipus de gravamen.
2.1 El tipus de gravamen serà el 1,034 per
cent quan es tracti de béns urbans, en general, exceptuant els tipus diferenciats que s'assenyalen en la taula annexa.
2.2 El tipus de gravamen serà el 0,9000
per cent quan es tracti de béns rústics.

2.3 El tipus de gravamen serà el 1,3000
per cent quan es traci de béns de característiques especials.
A l'efecte de la determinació dels tipus de
gravamen aplicables als béns urbans, d'acord
amb els usos definits en la normativa cadastral, s'estableix la següent classificació de
béns immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir
del qual seran d'aplicació els tipus incrementats.
Aquests tipus només s'aplicaran al 10 per
cent dels béns immobles urbans que, per a
cada ús, tingui major valor cadastral.

ANNEXA#

Ús§
Residencial§
Oficines§
Comercial§
Espectacles§
Oci i Hostaleria§
Industrial§
Magatzem o Estacionament§

Codi§
V§
O§
C§
T§
G§
I§
A§

Tipus§
1,034§
1,034§
1,034§
1,034§
1,034§
1,100§
1,034§

3. La quota líquida s'obtindrà minorant la
quota íntegra en l'import de les bonificacions
previstes en els articles 4 i 5 d'aquesta Ordenança.
4. L'Ajuntament exigirà un recàrrec de
50,00% (fins el 50%) de la quota líquida de
l'impost als immobles d'ús residencial que es
trobin desocupats amb caràcter permanent, si
compleixen les condicions que es determinin
reglamentàriament. Aquest recàrrec, que s'exigirà als subjectes passius d'aquest impost,
es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà
anualment per l'Ajuntament, una vegada
constatada la desocupació de l'immoble.
ORDENANÇA FISCAL Nº 3, REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Article 6è. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en
l'article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'incrementaran per l'aplicació del coeficient del
(individualitzat). Aquest coeficient s'aplicarà
fins i tot en el supòsit en què l'esmentat quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat.
Com a conseqüència del que s'ha previst
en l'apartat anterior, el quadre de tarifes
vigents en aquest municipi serà el següent:
Potència i classe Vehicle§

TURISMES#
A1 (menys de 8 CV)§
A2 (8 a 11,99 CV)§
A3 (12 a 15,99 CV)§
A4 (16 a 19,99 CV)§
A5 (més de 20 CV)§

6,00#
6,00#
6,00#
6,00#
6,00#
6,00#
6,00#
Potència i classe Vehicle§
B2 (21 a 50 PLZ)§
B3 (més 50 PLZ)§

Ús§

Codi§

Sanitat i Beneficència§
Esportiu§
Cultural§
Religiós§
Edifici singular§
Sòl, obres urbanització, jardineria§

Quota#
220,00#
290,00#

CAMIONS#
C1 (menys 1000 KG)§
C2 (1000 - 2999 KG)§
C3 (2999 - 9999 KG)§
C4 (més 9999 KG)§

84,00#
166,00#
220,00#
290,00#

TRACTORS#
D1 (menys 16 CV)§
D2 (16 - 25 CV)§
D3 (més 25 CV)§

35,00#
55,54#
166,00#

REMOLCS#
E1 (+ DE 750 I -1000 KG)§
E2 (1000 a 2999 KG)§
E3 (MES 2999 KG)§

35,00#
55,54#
166,00#

MOTOCICLETES#
F1 (ciclomotors)§
F2 (fins a 125 CC)§
F3 (+ de 125 a 250CC)§
F4 (+ de 250 a 500 CC)§
F5 (+ de 500 a 1000 CC)§
F6 (més de 1000 CC)§

8,84#
8,84#
15,14#
30,30#
60,58#
121,16#

La potència fiscal expressada en cavalls
fiscals és l'establerta d'acord amb el que disposa l'annex V del Reglament General de
Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per
Quota# a la determinació de les diverses classes de
vehicles s'estarà al que es disposa en el
Reglament general de vehicles.
25,00#
ORDENANÇA FISCAL Nº 4 REGULADORA DE
66,00#
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS
143,00#
TERRENYS DE NATURALESA URBANA:
179,00#
224,00#

AUTOBUSOS#
B1 (menys 21 PLZ)§

Valor cadastral
mínim#

166,00#

Article 6è. Beneficis fiscals de concessió
potestativa o quantia variable
1. Estan exempts d'aquest impost els incre-

Y§
K§
E§
R§
P§
M§

Tipus§
1,034§
1,034§
1,034§
1,034§
1,034§
1,100§

Valor cadastral
mínim#
6,00#
6,00#
6,00#
6,00#
6,00#
6,00#

ments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de béns que
es trobin dins del perímetre delimitat com
Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons
l'establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del patrimoni històric espanyol, o en la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català, quan els seus propietaris o
titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.
Per a poder gaudir d'aquest benefici fiscal
caldrà acreditar que les obres de conservació
o rehabilitació dels immobles han estat
finançades pel subjecte passiu i que la despesa efectivament realitzada en el període dels
últims 5 anys, no ha estat inferior al (50%)
per cent del valor cadastral assignat a l'immoble en el moment del meritament de l'impost.
Per tal que els béns urbans ubicats dins del
perímetre delimitatiu dels conjunts històrics,
que hi estiguin globalment integrats, pugin
gaudir d'exempció han de comptar amb una
antiguitat igual o superior a cinquanta anys i
han d'estar catalogats, d'acord amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural.
2. Es concedirà una bonificació del (50%)
per cent de la quota de l'Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o
constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge
habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i
adoptants.
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A aquests efectes es considera habitatge
habitual la residència on figuri empadronat el
causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes
d'aquesta bonificació, quan la baixa en el
padró hagi estat motivada per causes de salut
del causant suficientment acreditades.
L'habitatge, un traster i fins a dues places
d'aparcament es poden considerar conjuntament com a l'habitatge habitual, sempre i
quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanístic.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit, en el moment de la defunció del causant,
no estigues total o parcialment cedit a tercers.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar
la bonificació a què es refereix aquest apartat, juntament amb la documentació que ho
justifiqui, en els termes previstos a l'apartat 7
de l'article 11 d'aquesta Ordenança.
ORDENANÇA FISCAL Nº 5 REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS
I OBRES:
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió
potestativa
1. Les construccions, instal·lacions o obres
que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
Concepte§

foment de l'ocupació que ho justifiquin,
podran gaudir d'una bonificació en la quota
de l'impost en els termes que a continuació
s'indiquen:
a) Bonificació del 50% per cent quan es
tracti d'obresconsiderades per part del Ple
com a d'interès o utilitat municipal per
concòrrer circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l'ocupació
que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de l'Ajuntament, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de
la majoria simple dels seus membresl.
b) Bonificació del 95% per cent quan es
tracti d'obres que afavoreixin les condicions
d'accessibilitat i habilitat de persones discapacitades. Aquesta delcaraicó correspondrà a
l'Alcalde o òrgan i qui ho delegui i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu.
Les bonificacions establertes en aquest
apartat no són acumulables. Quan les construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit
i l'interessat no hagués manifestat cap opció
per un o un altre, s'aplicarà aquell al qual
correspongui la bonificació d'import superior.
2. Les sol·licituds per al reconeixement
dels beneficis fiscals regulats als apartats
anteriors s'han de presentar juntament amb
l'autoliquidació regulada a l'apartat 1 de l'article 9è d'aquesta ordenança i hauran d'anar

#

Ús privatiu del la planta baixa (polivalent)
Centre Social St. Joan Baptista.
Per dia§

300,00
(més altres 300,00 de fiança)#

Ús privatiu planta soterrani Centre Social St.
Joan Baptista.
Per dia§

100,00
(Més altres 100,00 de finança)#

Ús privatiu del jardí de la piscina del recinte
Torresport.
Per dia§

300,00
(més altres 300,00 de fiança)#

Ús privatiu del polisportiu i altres .
Per dia§

300,00
(Més altres 300,00 de finança)#

ORDENANÇA FISCAL Nº 16 REGULADORA DE LA
TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS:

#

Casaments civils a l'edifici de l'Ajuntament §

60,00
Restaran exempts aquelles
parelles que com a mínim un
membre estigui empadronat al
municipi amb una antiguitat de
més de sis mesos#

Servei de recollida d'animals domèstics§

Recollida: 50,00.
Manutenció: 10,00 per dia.#

Neteges especials a petició de particulars§

EUR#
#
#

2,00#
30,00#
2,00#

Epígraf 2. Certificacions§
1. Certificació de documents o acords municipals§
2. Certificacions relacionades amb el Servei de Reclutament§
3. Certificacions sobre senyals o situacions de trànsit§
a) Senyalitzacions horitzontal i vertical o senyalització de semàfors
(amb plànol)§
b) Situacions i característiques automàtiques de la cruïlla, amb
distància o direccions i girs de circulació (amb plànol)§

Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté
de l'aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:

Atorgament de llicència de conducció de gossos
30,00#
potencialment perillosos§

Epígraf 1. Censos de població d'habitants§
1. Certificacions d'empadronament en el cens de població§
- Vigent (fins el 1996)§
- De censos anteriors a 1996.§
2. Certificats de convivència i residència§

Mb: Mòdul bàsic, que a hores d'ara el
COAC ha fixat en 485,00 ?/m²
ORDENANÇA FISCAL Nº 12 REGULADORA DE LA
TAXA PER SERVEIS GENERALS:

Concepte§

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per
una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la

§

acompanyades de la documentació acreditativa.
Quan la bonificació s'apliqui sobre una
part de la quota, caldrà aportar pressupost
parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana
el benefici fiscal.
El termini de resolució dels expedients
corresponents serà de sis mesos des de la
data de presentació de la sol·licitud. Posat
que no s'hagi resolt en aquest termini, la
sol·licitud ha d'entendre's desestimada.
3. Quan es tracti d'obres destinades a l'establert a l'apartat a) i b) de l'apartat 1er del
present article, es deduirà de la quota líquida
de l'impost, fins al límit d'aquesta, l'import
satisfet en concepte de taxa per atorgament
de llicència urbanística.
Article 8è. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà del 3,7%.
ANNEX.

#
6,00#
20,00#

#

#

#

§

40,00 per hora de treball#

naturalesa dels documents o expedients que
s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes
següents:
EUR#

c) Parades de bus, taxis i estacionament de vehicles en general o itineraris i recorregut (amb plànol)§
d) Altres informes (sense plànol)§
e) Altres informes (amb plànol)§
4. Altres certificacions§
5. Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines municipals§
6. declaració Obra nova Notaries§

#
#
#
6,00#
0,20#
20,00#

Epígraf 3. Documents expedits o estesos per les oficines municipals§
1. Informacions testificals§
2. Per expedició de certificacions i informes en expedients de traspassos, d'obertura o similars de locals, per cada un§
3. Pel visat de documents en general, que no estan expressament
tarifats, per cada un§

#
#
6,00#
#
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EUR#
§

4. Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia compulsada,
per cada foli§
5. Duplicat o canvi de nom (traspàs) de dret funerari.§

0,20#
10,00#
#

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de què es tracti, des que
s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa
la certificació i la notificació a l'interessat de
l'acord recaigut.
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en
un 50 per cent quan els interessats sol·licitin
amb caràcter d'urgència la tramitació dels
expedients que motivin l'acreditament.
ORDENANÇA FISCAL Nº 20 REGULADORA DE LA
TAXA PER LA TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS
URBANÍSTICS

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la
base imposable:
a) Si es tracta d'obres majors, 100,00 EUR
i de 30,00 EUR si es tracta d'obres menors.
b) El 2,5 per cent, en les parcel·lacions
urbanes i divisons horitzontals
c) El 1,5 per cent, en les demolicions urbanes
d) 0,00 EUR per m2 de cartell, en el supòsit 1.d) de l'article anterior.
e). 90,00 EUR per la tramitació de la
Llicència de Primera Ocupació.
f). El 1,00% del valor cadastral de totes les
contruccions de la finca (o en el seu defecte
del valor de la construcció) en les divisions
horitzontals.
2. En cas que el sol·licitant hagi formulat
desistiment abans de la concessió de la
Tipus de tràmit de
permís/Llicència/Autorització§
Llicència municipal d'obertura activitat
innòcua§
Permís municipal Ambiental (Annex III)§

30,00#
20,00#

#
#

20,00#
#
#
#

#

1. Per còpia de documents inclosos en expedients d'antiguitat inferior a dos anys , per cada 50 fulls o fracció§
2. Per còpia de documents inclosos en expedients d'antiguitat entre
2 i 5 anys, per cada 50 fulls o fracció§
3. Per còpia de documents d'antiguitat superior a 5 anys, per cada
50 fulls o fracció§
4. Per consulta de documents inclosos en expedients incoats abans
d'un any de la data de la consulta§
#

#
#
#

Epígraf 7. utilització de maquinari de propietat municipal.§
#
#
#

#
20,00#
20,00#

20,00#
20,00#

#

1. Per fotocòpies de documents aliens a l'Ajuntament i quan el seu
número superi els 10, per cada fotocòpia comptada des de la primera§
2. Per fotocòpies compulsades de documents aliens a l'Ajuntament
(sols per a persones empadronades al municipi) §

llicència, les quotes que s'hauran de liquidar
seran el 100% per cent de les que s'assenyalen en el número anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament.
Article 7è. Beneficis fiscals de concessió
potestativa
1. Les construccions, instal·lacions o obres
que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que ho justifiquin,
podran gaudir d'una bonificació en la quota
de l'impost en els termes que a continuació
s'indiquen:
a) Bonificació del 50% per cent quan es
tracti d'obresconsiderades per part del Ple
com a d'interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l'ocupació
que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de l'Ajuntament, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de
la majoria simple dels seus membres.
b) Bonificació del 95% per cent quan es
tracti d'obres que afavoreixin les condicions
d'accessibilitat i habilitat de persones discapacitades. Aquesta declaració correspondrà a
l'Alcalde o òrgan i qui ho delegui i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu.
Les bonificacions establertes en aquest
apartat no són acumulables. Quan les construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit
i l'interessat no hagués manifestat cap opció
per un o un altre, s'aplicarà aquell al qual

600,00§
600,00§

#

Epígraf 6. Utilització de documentació municipal§

Atorgament/
Canvi Canvi nom
assabentat§substancial§ del titular#
600,00§
600,00§

EUR#
Epígraf 5. Documents de sanitat i consum§
1. Per cada certificació o informe sanitari que s'expedeixi§
2. Per cada papereta que lliurin els inspectors municipals veterinaris
sobre reconeixement d'aus mortes, peces de caça, etc.§

Epígraf 4. Documents relatius a serveis d'urbanisme§
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis§
2. Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics a
instància de part§
3. Per cada informe que s'expedeixi sobre característiques de
terrenys o consulta per a edificació a instància de part§
4. Per cada expedient de concessió d'instal·lació de rètols i mostres§
5. per cada còpia de plànol d'alineació de carrers, eixamples, etc.
per cada m2 o fracció de plànol§
6. Per expedició de còpies de plànols que hi ha en l'expedient de
concessió de llicència d'obra, per cada m² o fracció de plànol§
7. Per cada certificació de l'arquitecte o enginyer municipal, en
valoració de danys per incendis i d'altres peritatges sobre edificis:§
- Fins a EUR. de danys o valor§
- De a . EUR.§
- De EUR. en endavant§
8. Consulta sobre ordenances d'edificació§
9. Obtenció de cèdula urbanística§

§

0,10. DIN A 4
0,30. DIN A 3#
1,00#

correspongui la bonificació d'import superior.
2. Les sol·licituds per al reconeixement
dels beneficis fiscals regulats als apartats
anteriors s'han de presentar juntament amb
l'autoliquidació regulada a l'apartat 1 de l'article 9è d'aquesta ordenança i hauran d'anar
acompanyades de la documentació acreditativa.
Quan la bonificació s'apliqui sobre una
part de la quota, caldrà aportar pressupost
parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana
el benefici fiscal.
El termini de resolució dels expedients
corresponents serà de sis mesos des de la
data de presentació de la sol·licitud. Posat
que no s'hagi resolt en aquest termini, la
sol·licitud ha d'entendre's desestimada.
3. Quan es tracti d'obres destinades a l'establert a l'apartat a) i b) de l'apartat 1er del
present article, es deduirà de la quota líquida
de l'impost, fins al límit d'aquesta, l'import
satisfet en concepte de taxa per atorgament
de llicència urbanística.
ORDENANÇA FISCAL Nº 21 REGULADORA DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS:

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

Tipus de tràmit de
permís/Llicència/Autorització§
Llicència muncipal Ambiental (Annex II)§
Autorització Ambiental (Annex I)§

Atorgament/
Canvi Canvi nom
assabentat§substancial§ del titular#
1.400,00§
2.000,00§

1.400,00§
2.000,00§

20,00#
20,00#
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ORDENANÇA FISCAL Nº 25 REGULADORA DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA
BRESSOL:
Article 5. Beneficis fiscals
1. Bonificació: Es gaudirà d'un descompte
del 25% de les tarifes nº 2 i 4 en els casos en
què coincideixin en un mateix centre dos o
més germans i sols mentre duri aquests situació
2. Malgrat el disposat a l'apartat anterior, a
l'article 6.2 d'aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat
econòmica.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà
aplicant les tarifes següents:

Preu (EUR)§
Menors de 0 a 4 anys§
De 5 a 16 anys§
Jubilats pensionistes§
Majors d'edat§
Passeig, en horari de bany o acompanyant menors§
Matrimoni sense fills (*)§
Matrimoni amb 1 o més fills menors de 16 anys (*)§
Pare/Mare Amb 1 fill menor de 16 anys§
Pare/Mare Amb 2 o més fills menors de 16 anys§

(*) matrimonis i parelles de fet degudament registrats a un registre civil o municipal.
ORDENANÇA FISCAL Nº 29 REGULADORA DE LES
TAXES PER LA RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT
I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS
URBANS.
Article 5. Beneficis fiscals
1. Gaudiran d'exempció subjectiva:
a) Aquells contribuents que acreditin que
els ingressos familiars no superen l'import del
salari mínim interprofessional, l'habitatge
sigui destinat a primera residència i la
superfície cadastral de la construcció destinada a habitatge no superi els 80m2.
b). També gaudiran de la quota 0,00 EUR
aquells habitatges situats al mateix immoble
que una activitat comercial o professional
formant part de la mateixa unitat cadastral i
quins titulars (de 'activitat i l'immoble) siguin
la mateixa persona. En aquests casos sols es
tributarà pel rebut de l'activitat entenent que
aquest inclou també el de l'habitatge.

EUR#
§

Tarifa 1. Pagament inicial§

#
Pagament inicial i material escolar§
47,00#
Tarifa 2. quotes mensuals d'escolaritat i menjador#
Escolarització jornada completa (i gual o
110,00#
més de 5 hores)§
Escolarització mitja jornada (4 hores o menys)§ 79,00#
Tarifa 3. Dinars§
Dinars§

#

4,2 0#

Tarifa 4. Altres serveis§
Estada al menjador durant tot el mes o fracció
(en tot cas més de 10 dies del mes)§
Estades al menjador esporàdiques (per dia)§
Estades en hora extra o fracció: (més enllà de
5 hores)§

Entrada
(les entrades
son individuals)§

Abonament
10 visites
(empadronats)§

0§
3§
1§
4,50§
1,50§
§
§
§
§

0§
15§
6§
30§
6§
35§
35§
30§
35§

EUR#

Per cada despatx professional§
Epígraf segon. Allotjaments§

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES PISCINES
MUNICIPALS:

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà
aplicant les tarifes següents:

Abonament
10 visites
(No empadronats)§
15§
25§
20§
50§
20§
45§
45§
40§
45§

2. Per a gaudir d'exempció esmentada a
l'apartat a), caldrà adreçar la corresponent
sol·licitud al Departament de Serveis Socials,
qui haurà d'informar favorablement, acreditant els ingressos i les condicions familiars,
còpia del rebut de l'IBI i certificat d'empadronament. L'informe del Dept. de serveis
socials tindrà en compte la situació sociofamiliar i econòmica a l'hora d'emetre informe. Si passat 30 dies des de la sol·licitud no
ha estat emès, s'entendrà positiu
3. Si es concedís l'exempció, els seus efectes s'iniciaran en l'exercici en què s'ha
sol·licitat
4. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti
improcedent l'exempció, aquells vindran
obligats a comunicar-ho a l'Ajuntament, a
efectes que es pugui liquidar la taxa.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una
quantitat fixa, per unitat de local, que es

Epígraf primer. Despatxos professionals§

Abonament
temporada
(empadronats)§
0§
40§
10§
50§
10§
63§
73§
50§
55§

Abonament temporada
(No Empadronats)#
35#
55#
55#
65#
55#
73#
87#
65#
70#

determinarà en funció de la naturalesa i el
destí dels immobles i de la categoria del lloc,
la plaça, el carrer o la via pública on estiguin
situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa
següent:
Habitatges
Per cada habitatge. S'entén per habitatge
el que es destina a domicili particular de
caràcter familiar: 121,00 euros
Article 12. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la
prestació del servei de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials consistirà
en una quantitat fixa, per unitat de local, que
es determinarà en funció de la naturalesa i el
destí dels immobles als quals es desenvolupi
l'activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via
pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa
següent:
EUR#

§

A) Supermercats, economats i cooperatives, Magatzems a l'engròs de fruites, verdu#

res i hortalisses, Peixateries, carnisseries i semblants de superfície total inferior als

242,00#

100 m2§

242,00#

B) Supermercats, economats i cooperatives, Magatzems a l'engròs de fruites, verdu#

res i hortalisses, Peixateries, carnisseries i semblants de superfície total igual o supe-

Hotels, motels, hotels-apartaments, pensions, col·legis, etc...S'entén per allotjaments

rior als 100 m2§

aquells locals de convivència col·lectiva no familiar sempre que excedeixin de 10
Epígraf tercer. Establiments d'alimentació§

4,50#

2. En situacions d'escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt ante-

§

places.§

#
38,00#
4,50#

rior es reduiran en el percentatge que s'estimi
oportú.
A efectes d'obtenir aquesta reducció,
s'haurà de presentar la corresponent sol·licitud, adjuntant còpia de l'última declaració
d'IRPF, en el Departament de Serveis Socials.
Aquest Servei informarà sobre la procedència
d'aplicar el benefici sol·licitat.
3. En situacions d'absoluta impossibilitat
econòmica per a satisfer les tarifes anteriors,
es prestaran els serveis gratuïtament, previ
informe de l'Àrea de Serveis Socials.
ORDENANÇA FISCAL Nº 26 REGULADORA DE LA

242,00#

484,00#

#

Epígraf quart. Establiments de restauració§
A) Restaurants, cafeteries, bars, tabernes§

#
242,00#

Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles§
A) Cinemes i teatres§

242,00#

#
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EUR#
§

B) Sales de festes, discoteques, bingo§

484,00#

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis§

EUR#
§

#

D) Tallers mecànics, reparacions, etc (més de 300 m2)§

484,00#

D) Altres locals no expressament tarifats (més de 300 m2)§
- En el supòsit que l'oficina o establiment estigui situat en el mateix habitatge, sense

600,00#

A) Centres oficials, Oficines bancàries i altres no tarifats de menys de 300 m2§

242,00#

divisió horitzontal, s'aplicarà únicament la tarifa precedent d'activitat, i en ella s'hi

B) Grans magatzems (més de 300 m2)§

484,00#

contindrà la de l'habitatge. Caldrà, a més, que el titular de l'habitatge i l'activitat

C) Petits tallers mecànics, reparacions, etc (menys 300 m2)§

242,00#

siguin el mateix§

......#

ció, que siguin titulars de parcel·les urbanes
o finques rústegues que siguin objecte del
tractament.
2. Els obligats tributaris de les taxes de
venciment periòdic que no resideixin a
Article 6. Quota tributària
Espanya, hauran de designar un representant
1. La quota tributària es determinarà en
amb domicili en territori espanyol. L'esmenfunció de la tipologia de serveis d'ensenyatada designació haurà de comunicar-se a l'Aments especials que s'hagin sol·licitat o que
juntament abans del primer acreditament de
s'utilitzin.
la taxa posterior a l'alta en el registre de conA aquest efecte s'aplicaran les tarifes
tribuents.
següents:
Article 6. Quota tributària
Epígraf 1. Cursets§
EUR#
1. La quantia de la taxa es determinarà
Cursets d'informàtica (per cada mes)§
60,00#
aplicant les tarifes següent:

ORDENANÇA FISCAL Nº 32 REGULADORA DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
D'ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS
MUNICIPALS

Curset Dansa del ventre§
Curset Pilates§
Classes de Ioga (per cada mes)§
Classes de gimnàstica (per cada mes)§
Classes d'aeròbic (per cada mes)§
Cursets de natació (tot el curset)§
Esplai d'estiu (preu per setmana o fracció)§
altres§

21,00#
21,00#
21,00#
21,00#
21,00#
60,00#
35,00#
21,00#

2. En situacions d'escassa capacitat econòmica, que valorarà l'àrea de Serveis Socials
de l'Ajuntament, quan s'imparteixin altres
ensenyaments especials, s'aplicaran tarifes
reduïdes o es declararà la bonificació total
previ informe dels serveis socials municipals.
ORDENANÇA FISCAL Nº 37 REGULADORA DE LA
TAXA PEL TRACTAMENT AERI DE LA PROCESSIONÀRIA
DEL PI.

Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i
també les herències jacents, comunitats de
béns i altres entitats que, sense personalitat
jurídica, constitueixin una unitat econòmica
o un patrimoni separat, susceptible d'imposi-

§

EUR#
Parcel·les urbanes de superfície igual o
inferiors als 800 m2§
Parcel·les urbanes de superfície superior
als 800 m2§
Finques rústegues per Hectàrea§

21,00#
3.500,00#

2. En situacions d'absoluta impossibilitat
econòmica par a satisfer les tarifes anteriors,
es prestaran els serveis gratuïtament, previ
informe de l'Àrea de Serveis Socials.
Article 8. Règim de declaració i d'ingrés
El pagament de la taxa s'efectuarà en el
període que aprovi i anunciï l'Ajuntament, el
qual no serà inferior a dos mesos. Amb la
finalitat de facilitar el pagament, l'Ajuntament podrà remetre al domicili del subjecte
passiu un document apte per a permetre el
pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de
pagament esmentat no invalida l'obligació de
satisfer la taxa en el període determinat per
l'Ajuntament en el seu calendari fiscal.
Les variacions dels elements tributaris
determinants de la quantia de la taxa de ven-

§

EUR#
Per la creació:§
Parcel·les urbanes de superfície igual o inferiors als 800 m2§
Parcel·les urbanes de superfície superior als 800 m2§
Finques rústegues (Per hectàrea)§

2. En situacions d'absoluta impossibilitat
econòmica par a satisfer les tarifes anteriors,
es prestaran els serveis gratuïtament, previ
informe de l'Àrea de Serveis Socials.
Article 8. Règim de declaració i d'ingrés
El pagament de la taxa s'efectuarà en el
període que aprovi i anunciï l'Ajuntament, el
qual no serà inferior a dos mesos. Amb la
finalitat de facilitar el pagament, l'Ajuntament podrà remetre al domicili del subjecte
passiu un document apte per a permetre el
pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de

12,00#

#
35,00#
70,00#
3.500,00#

ciment periòdic hauran de declarar-se en el
segon semestre de l'exercici immediat anterior al de l'acreditament.
El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest
cas, s'ordenarà el càrrec en compte bancari
durant l'última desena del període de pagament voluntari.
El cobrament de les quotes s'efectuarà bianualment, en el període que aprovi i anunciï
l'Ajuntament, el qual no serà inferior a dos
mesos.
ORDENANÇA FISCAL Nº 38 REGULADORA DE LA
TAXA PER LA CREACIÓ I MANTENIMENTS DE FRANGES
PERIMETRALS CONTRA INCENDIS A LES
URBANITZACIONS.

Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i
també les herències jacents, comunitats de
béns i altres entitats que, sense personalitat
jurídica, constitueixin una unitat econòmica
o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, que siguin titulars de parcel·les urbanes
o finques rústegues que siguin objecte del
tractament.
2. Els obligats tributaris de les taxes de
venciment periòdic que no resideixin a
Espanya, hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. L'esmentada designació haurà de comunicar-se a l'Ajuntament abans del primer acreditament de
la taxa posterior a l'alta en el registre de contribuents.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà
aplicant les tarifes següent:

EUR#
§
Pels manteniments:§

#

Parcel·les urbanes de superfície igual o inferiors als 800 m2§
Parcel·les urbanes de superfície superior als 800 m2§
Finques rústegues (Per hectàrea)§

pagament esmentat no invalida l'obligació de
satisfer la taxa en el període determinat per
l'Ajuntament en el seu calendari fiscal.
Les variacions dels elements tributaris
determinants de la quantia de la taxa de venciment periòdic hauran de declarar-se en el
segon semestre de l'exercici immediat anterior al de l'acreditament.
El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest
cas, s'ordenarà el càrrec en compte bancari
durant l'última desena del període de pagament voluntari.

25,00#
40,00#
2.000,00#

El cobrament de les quotes s'efectuarà bianualment, en el període que aprovi i anunciï
l'Ajuntament, el qual no serà inferior a dos
mesos.
La Torre de Claramunt, 22 de desembre de
2009.
La Secretària-Interventora, Mireia Boté i
Massagué.
022009038702
A
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Vic

MANCOMUNITATS

EDICTE

Mancomunitat de la Fontsanta

En la sessió del dia 21 de desembre de
2009, el Ple municipal ha aprovat inicialment el Pressupost General de la Corporació
per a l'exercici de 2010 integrat pels següents
pressupostos: el de la pròpia Entitat, el de
l'Institut Municipal d'Esports, el de l'Institut
Municipal de Promoció i Economia i els de
les societats municipals Impulsvic i Sermuvic,
com també, les plantilles del personal del
propi ajuntament i dels seus organismes autònoms. Aquest expedient quedarà exposat al
públic per un termini de 15 dies hàbils en les
oficines municipals (departament d'Intervenció) des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, perquè durant aquest termini puguin presentar-se reclamacions i suggeriments de
conformitat amb el que estableixen les disposicions legals vigents. L'expedient quedarà
definitivament aprovat en el supòsit que
durant el termini d'informació pública no es
presentin reclamacions o suggeriments, i
sense que posteriorment s'hagi d'adoptar cap
més acord.
Vic, 22 de desembre de 2009.
El Secretari, p.s. el Vicesecretari, Joan
Costa Rosell.

EDICTE

022009038677
A

El Secretari de la Mancomunitat, Marcel·lí
Pons i Duat.
022009038419
A

S'ha sotmès a informe de la Comissió
Especial de Comptes d'aquesta Mancomunitat en sessió de data 18 de desembre d'enguany, el Compte anual corresponent a l'exercici econòmic de 2008.
De conformitat amb el que disposen els
articles 116 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en
relació a l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova
el text refós de la Llei 39/1.988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
i l'article 101.2 de la Llei 8/1.987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i altra normativa vigent, es fa públic que
l'esmentat Compte, els seus justificants i els
informes de la Comissió Especial de Comptes, estaran exposats al públic a la Secretaria
d'aquesta Mancomunitat, durant el termini
de quinze dies hàbils, a comptar a partir del
següent al de la publicació d'aquest anunci
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Durant
aquest termini i vuit dies més s'admetran
reclamacions, objeccions i observacions que
s'hauran de formular per escrit.
Esplugues de Llobregat, 18 de desembre
de 2009.
La Presidenta, Pilar Díaz Romero.

Havent-se aprovat inicialment per la Mancomunitat en sessió plenària de data 30 de
novembre de 2009, la plantilla general de
totes les places del personal i el Pressupost
General d'aquesta per a l'exercici de l'any
2010, per un import de 452.220 EUR, de
conformitat amb allò que establert en els articles 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 20.1 del Real Decreto
500/1.990, de 20 d'abril, queda exposat al
públic per un termini de quinze dies, comptats a partir del següent al de la publicació
d'aquest anunci, amb l'objecte que els interessats podran presentar reclamacions i suggeriments davant del mateix, considerant-se
que, en cas de no existir reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat.
Viladecans, 2 de desembre de 2009.
El Secretari (Per ordre del President), Marcel·lí Pons i Duat.

022009038265
A

022009038416
A

Mancomunitat Municipal Can Sellarès
EDICTE
Havent-se aprovat per la Junta Rectora de
la Mancomunitat Municipal de Can Sellarès,
en sessió ordinària celebrada amb data 30 de
novembre de 2009, un Expedient de Modificació de Crèdits dintre del Pressupost General de l'exercici de l'any 2009, per un import
de 14.660 EUR, queda exposat al públic per
un termini de quinze dies hàbils, a comptar
des del següent al de la publicació d'aquest
Edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
amb l'objecte que durant l'esmentat termini
puguin formular-se reclamacions davant del
mateix, d'acord amb el que estableix l'article
179 en relació amb el 169.1, ambdós del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
març, pel que s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, considerant-se que, en cas de no existir reclamacions
transcorregut aquest termini, s'entendrà definitivament aprovat.
Aquest edicte està exposat en el tauler d'anuncis de la Mancomunitat, i dels Ajuntaments de Gavà i Viladecans.
Viladecans, 3 de desembre de 2009.

Mancomunitat Municipal Can Sellarès
EDICTE
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
Número 7, de Barcelona
EDICTO
D. César Rubio González, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia Número 7, de Barcelona,
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 260/2008-3ª actuaciones de
Procedimiento Ordinario a instancia de
Construcciones Especiales y Dragados S.A,
representado por el Procurador/a Sr/a. Josep
Puig Olivet-Serra, contra Mines Minerals
Technologies S A, sobre reclamación de cantidad, en los que en resolución dictada el día
de la fecha se ha acordado notificar por edictos a la demandada Mines Minerals Technologies S.A. por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:
«Sentencia nº 154/08. En Barcelona a 13
de octubre de 2008.
Vistos por D. Alberto Mata Sáiz, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Barcelona los presentes autos
de juicio ordinario 260/2008-3ª seguidos a
instancia de la entidad Construcciones Especiales y Dragados, S.A., representada por el
Procurador Sr. Puig Olivet Serra, y asistido
del letrado Sr. Felipe Villasevil Villoslada,
contra la entidad Mines Minerals Technologies, S.A., en rebeldía procesal como demandada.
Fallo: Que estimando íntegramente la
demanda interpuesta por la entidad Construcciones Especiales y Dragados S.A. contra
la entidad Mines Minerals Technologies, S.A.
debo:
1. declarar resuelto el contrato de alquiler
de 4 de diciembre de 2003, relativo a dos
casetas caracola XXI ensambladas diáfana, de
30 metros cuadrados, propiedad de la actora
y, en consecuencia, se condena a la demandada devolver las mismas con todos sus elementos y accesorios y en perfecto estado de
conservación y uso, corriendo a cargo de la
demandada todos los gastos de desmontaje y
transporte o, subsidiariamente y para el caso
de no hacerlo, se condene a la demandada a
que indemnice a la actora con el importe
correspondiente al valor contable, que
asciende a 2. 961, 58 EUR.
2. se condena a la demandada a abonar la
cantidad de 5. 575 EUR correspondientes a
las mensualidades de los meses de septiembre de 2005 a abril de 2007.
3. Se condena a la demandada a indemnizar a la actora con un importe equivalente a
las rentas dejadas de percibir desde la fecha
de la última factura hasta la fecha en que se
proceda a la devolución de las casetas y que
a fecha de la demanda ascendía a 2. 230
EUR.
4. se condena a la demandada a abonar
los pertinentes intereses de demora por todas
las cantidades reclamadas, de conformidad
con lo prevenido en la Ley 3/2004 de 29 de

diciembre hasta la fecha de su respectivo
abono.
5. se imponen las costas del proceso a la
parte demandada.
Notifíquese la presente resolución en la
forma establecida en el artículo 248.4 de la
L.O.P.J., indicando que contra ella cabe preparar recurso de apelación ante este Juzgado
en el plazo de cinco días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por Magistrado Juez
que la ha dictado, celebrando audiencia
pública, el día de la fecha. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Mines Minerals Technologies S A, en
ignorado paradero, libro el presente, en Barcelona, a 7 de enero de 2009.
César Rubio González.
042009005696
A

Número 45, de Barcelona
EDICTO
EL Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número 45, Juzgado de Familia, de
Barcelona,
Hago saber: Que en los autos de procedimiento ordinario número 978/07-H seguidos
en este Juzgado a instancia de Sr/Sra
Don/Doña Francisca Holguin Iñiguez, representado por el Procurador Sr/Sra Don/Doña
Javier Mundet Salaverria, y siendo demandado Sr/Sra Don/Doña Giancarlo Gozzi, he
acordado en fecha de hoy notificar la Sentencia recaída en dichas actuaciones de fecha 7
de julio 2009 al demandado rebelde en ignorado paradero, Sr/Sra Don/Doña Giancarlo
Gozzi y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Fallo: Que estimando la demanda formulada por el Procurador Dº Javier Mundet
Salaverria en nombre y representación de Dª
Francisca Holgín Iñiguez contra D. Giancarlo
Gozzi, declarado en rebeldía, acuerdo:
La privación de la titularidad de la potestad al expresado demandado sobre el menor
Juan Carlos Gozzi Holguín nacido el 14 de
octubre de 1993 con todos los efectos legales.
Una vez firme esta sentencia inscríbase en
el Registro Civil donde conste inscrito el
nacimiento del menor.
Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas.
La presente resolución es susceptible de
recurso de apelación en el plazo de cinco
días que se sustanciará en la forma establecida en los artículos 455 y siguientes de la
L.E.C. 1 / 2.000 de 7 de Enero.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.»
Contra la presente resolución, que no es

firme, cabe interponer recurso de apelación
en ambos efectos, con Abogado y Procurador
en forma legal, en el término de cinco días,
ante este Juzgado. Y para que sirva de notificación en forma a Sr/Sra Don/Doña Giancarlo Gozzi libro y firmo el presente en la ciudad de Barcelona, a 27 de julio 2009.
La Secretaria Judicial.
042009006217
A
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JUTJATS D'INSTRUCCIÓ
Número 2, de Barcelona
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
La Secretaria Judicial del Juzgado Instrucción 2 Barcelona, por el presente hago saber:
Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio de Faltas bajo el número 675/2009, en
los que con fecha 25/11/2009 se ha dictado
sentencia, cuyo fallo íntegramente establece:
«Condeno al Sr. Jean Pierre Jac Lanoi
como autor responsable de una falta de hurto
prevista en el art. 623.1 del Código Penal, a
la pena de treinta días multa, con una cuota
diaria de seis euros. Impongo las costas del
juicio al condenado.
Notifíquese la presente resolución a las
partes previniendoles de que contra la misma
podran interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Jean Pierre Jac
Lanoi, actualmente en ignorado paradero,
libro el presente que firmo en Barcelona a 16
de diciembre de 2009.
La Secretaria Judicial.
042009006427
A

Número 2, de Barcelona
EDICTE DE NOTIFICACIÓ
La secretària judicial del Jutjat Instrucció 2
Barcelona
Fa saber: Que en aquest Jutjat se segueixen les actuacions del judici de faltes número
723/2008, en què amb data 2-9-2008 s'ha
dictat sentència, la decisió de la qual estableix íntegrament: Que debo condenar y
condeno a Oleksandr Nikolaiev como autor
criminalmente responsable de una falta de
hurto, a la pena de multa de 1 mes con una
cuota diaria de 10 euros al pago de las costas
procesales
Notifiqueu aquesta resolució a les parts, i
advertiu-los que s'hi pot interposar un recurs
d'apel·lació en el termini de cinc dies.
Per tal que serveixi de notificació en forma
legal mitjançant edictes a Oleksandr Nikolaiev, actualment en parador desconegut,
expedeixo aquest document, que signo a Barcelona el 16 de desembre de 2009.
La Secretària Judicial.
042009006428
A

Número 5, de Barcelona
EDICTO DE CITACIÓN
La Secretaria del Juzgado de Instrucción nº
5 de Barcelona
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita el Juicio de Faltas nº 499/09-G, y que en

resolución del dia de hoy se ha acordado
citar a Roza Paun en calidad de denunciada
a la celebración de la vista oral que tendrá
lugar en la sala de vistas nº 124, sito en Gran
Via Corts Catalanes 111 primera planta, el
próximo dia 28 de enero 2010 a las 11.20
horas, y deberá comparecer con todas las
pruebas con las que intente valerse.
Si no comparece le parará el perjuicio que
hubiera lugar en derecho.
Barcelona, 16 de diciembre de 2009.
La Secretaria Judicial.
042009006429
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Dª M. Teresa Bracons Verdaguer, Secretaria del Juzgado de Instrucción 6, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el
número 1756/2009 D se sigue juicio de faltas
por amenaza, daños acordándose en resolución dictada en el mismo que por el presente
se cite a Corina Maria Stoica Violeta Radu
Marian Cojocaru Agapi de ignorado paradero
y domicilio, para que comparezca a la celebración del juicio que tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de Instrucción
Seis de Barcelona, sito en Gran Via de les
Corts Catalanes, 111, Sala 125 -Ciudad Judicial-, Barcelona, el día 20/01/2010 a las
11:40 horas de su mañana, con las pruebas
de que intente valerse y con apercibimiento
de pararle el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho si deja de concurrir. Se le cita en
calidad de denunciante la primera y denunciados los otros dos.
Barcelona, 18 de diciembre de 2009.
M. Teresa Bracons Verdaguer.
042009006471
A

Número 13, de Barcelona
EDICTO
La Infrascrita Secretaria judicial del Juzgado de Instrucción Número 13, de Barcelona,
Por el presente hago saber: Que en juicio
de faltas nº 542/2009 - A, sobre apropiación
indebida., se ha dictado la resolución cuya
copia se acompaña, para que se inserte en
ese diario y sirva de notificación a Haj
Mossa.
«Sentencia nº 702. En la ciudad de Barcelona, a tres de diciembre de dos mil nueve.
El Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Ramírez Sunyer, Magistrado-Juez titular del Juzgado de
Instrucción Número 13, de los de Barcelona
habiendo visto los presentes autos de juicio
de faltas seguidos bajo el nº 0542/09-A por
una falta de apropiación indebida en el que
ha intervenido el Ministerio Fiscal dicta, en

nombre de S.M. el Rey, la siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero. - Las presentes actuaciones se
incoaron en virtud de atestado levantado por
la ABP de Ciutat Vella de los Mossos d'Esquadra de Barcelona a denuncia formulada
por los agentes nº 25399 y 25933 de la Guardia Urbana de Barcelona contra Haj Mossa
por los hechos ocurridos el pasado día
01.10.2009.
Segundo. - Que por el Ministerio Fiscal, en
trámite de calificación de los hechos, interesó la condena del denunciado como autor
(art. 28 C.P.) de una falta de apropiación
indebida prevista y penada en el art. 623.4
C.P., a la pena de treinta días multa a razón
de cinco EUR diarios.
Tercero. - Que en la tramitación de las
presentes actuaciones se han observado las
prescripciones legales, a excepción del plazo
para señalamiento, por tener que atender a
otras actuaciones preferentes.
Hechos probados
Primero. - De lo actuado en el acto del juicio resulta probado, y así se declara, que
sobre las 17.30 horas del 01.10.2009 los
agentes nº 25399 y 25933 de la Guardia
Urbana de Barcelona identificaron al denunciado en cuyo poder hallaron un teléfono
móvil del que no pudo justificar su legítima
propiedad ya que, además, tenía borrada la
numeración de identificación del IMEI.
Fundamentos de derecho
Primero. - El artículo 623 del Código
Penal, en la redacción dada por la L.O.
15/2003 de 25 de noviembre, castiga como
constitutivo de falta, tanto la estafa, la apropiación indebida y el hurto como la sustracción de vehículo de motor o ciclomotor
ajeno (hurto de uso), la sustracción de cosa
mueble por su dueño y las defraudaciones de
cualquier tipo de fluido o energía, siempre
que el valor de lo sustraído, defraudado o utilizado no exceda de 400 EUR exigiendo, por
otra parte, la concurrencia de los mismos
requisitos que el artículo 234 previene para
calificar una acción como hurto y no como
robo, es decir: la aprehensión de cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño y
siempre que exista un ánimo de lucro (elemento subjetivo del tipo) y, además, como
requisito negativo del mismo, la no concurrencia de violencia o intimidación en las
personas ni fuerza en las cosas o los prevenidos en los artículos 252 y 253 respecto a la
apropiación indebida, significadamente
quien se apropiare de cosa perdida o de
dueño desconocido.
La existencia del citado elemento subjetivo del tipo, pone de manifiesto la imposibilidad de incriminar la conducta como culposa
y, en consecuencia, el límite entre el delito y
la falta lo establece el legislador en función
del valor objetivo de lo sustraído, apoderado
o defraudado y que fija en cuatrocientos
EUR, límite que no resulta superado en relación al valor de los objetos intervenidos al
denunciado.
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Respecto al hurto de uso de Vehículos y
ciclomotores ajenos, la S.T.S. de 19 de abril
de 1.988 establece que se es autor por el
simple hecho de la utilización sin necesidad
de conducirlo, por breve que sea el uso y
procediendo, la consumación, desde el
momento en que el motor es puesto en marcha.
Segundo. - De lo actuado resulta evidente
la ilicitud de la conducta del denunciado que
no pudo ofrecer justificación alguna sobre la
posesión de los objetos que le fueron intervenidos y de los que no era titular sin que,
habida cuenta su incomparecencia al acto
del juicio, pudiera justificar su posesión en el
acto del juicio, por lo que la posesión por el
denunciado no aparece legítima debiendo
incardinarse dicha conducta en las previsiones del art. 253 en relación al 252 y estos al
623.4 del C.P. respecto a la apropiación
indebida, ya que la convicción en la realidad
de la posesión de los objetos intervenidos se
alcanza no solo por la manifiesta ajenidad
respecto al denunciado sinó, también, por el
testimonio prestado por agentes de la Guardia Urbana que intervinieron en la identificación del denunciado.
Tercero. - Según dispone el artículo 116
del Código Penal, toda persona responsable
criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente y, en consecuencia, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del citado texto legal, procede la reparación del daño causado y la indemnización de
los perjuicios producidos que, en la presente
causa no procede valorar al no haberse producido ningún perjuicio económico para las
víctimas.
Cuarto. - En virtud de la discrecionalidad
concedida al juzgador en los artículos 973 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 638 del
Código Penal, teniendo en cuenta las circunstancias personales y posibilidades
económicas del denunciado y la gravedad de
los hechos, procede imponer la pena en la
modalidad de treinta días multa y en cuantía
de cinco EUR diarios, cantidad que debe estimarse como adecuada a tenor del nivel
económico medio que debe predicarse de
cualquier ciudadano del que no consta referencia alguna, sin que existan indicios o elementos que aconsejen modificarla al alza o a
la baja.
Por otra parte y a tenor de lo dispuesto en
el art. 53 C.P., el impago de la multa comportará la sujeción del condenado a una responsabilidad personal subsidiaria consistente
en un día de privación de libertad por cada
dos cuotas de multa insatisfechas.
Quinto. - Las costas se impondrán, según
se dispone en el artículo 123 del Código
Penal, a los criminalmente responsables de
todo delito o falta, según lo prevenido en el
artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Vistos los preceptos legales citados, los
alegados por las partes y demás de general y
pertinente aplicación al caso:
Fallo. Que debo condenar, y así lo hago a

Haj Mossa (hijo de Hay y de Diavi, nacido el
08.11.1980 en Palestina), como autor de una
falta de apropiación indebida, prevista y
penada en los artículos 623.4 en relación a
los art. 252 y 253 del Código Penal a la pena
de treinta días multa a razón de cinco EUR
diarios imponiéndole, en caso de impago,
una pena privativa de libertad de un día por
cada dos cuotas de multa impagadas.
Dése el destino legal a los objetos intervenidos.
La presente resolución no es firme y contra
la misma podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.
Así por esta mi Sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior resolución por el Ilmo. Sr. MagistradoJuez que la dictó hallándose constituido en
audiencia pública celebrada el día de su
fecha. Doy fe.»
Barcelona, 3 de diciembre de 2009.
La Secretaria judicial.
042009006467
A

Número 13, de Barcelona
EDICTO
El/la Infrascrito/a Secretaria Judicial del
Juzgado de Instrucción Número 13, de Barcelona,
Por el presente hago saber: Que en juicio
de faltas nº 605/2009 - C, sobre apropiación
indebida, se ha dictado la resolución cuya
copia se acompaña, para que se inserte en
ese diario y sirva de notificación a Hicham
Fati.
«Sentencia nº 726. En la ciudad de Barcelona, a quince de diciembre de dos mil
nueve.
El Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Ramírez Sunyer, Magistrado-Juez titular del Juzgado de
Instrucción Número 13, de los de Barcelona
habiendo visto los presentes autos de juicio
de faltas seguidos bajo el nº 0605/09-C por
una falta de apropiación indebida en el que
ha intervenido el Ministerio Fiscal dicta, en
nombre de S.M. el Rey, la siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero. - Las presentes actuaciones se
incoaron en virtud de atestado levantado por
la ABP de Ciutat Vella de los Mossos d'Esquadra de Barcelona a denuncia formulada
por los agentes nº 24782 y 25882 de la Guardia Urbana de Barcelona contra Hicham Fati
por los hechos ocurridos el pasado día
04.11.2009.
Segundo. - Que por el Ministerio Fiscal, en
trámite de calificación de los hechos, interesó la condena del denunciado como autor
(art. 28 C.P.) de una falta de apropiación
indebida prevista y penada en el art. 623.4
C.P., a la pena de treinta días multa a razón

de cuatro euros diarios.
Tercero. - Que en la tramitación de las
presentes actuaciones se han observado las
prescripciones legales, a excepción del plazo
para señalamiento, por tener que atender a
otras actuaciones preferentes.
Hechos probados
Primero. - De lo actuado en el acto del juicio resulta probado, y así se declara, que
sobre las 07.45 horas del 04.11.2009 los
agentes nº 24782 y 25882 de la Guardia
Urbana de Barcelona identificaron al denunciado en cuyo poder hallaron una bicicleta
del servicio "Bicing" del que no era usuario y
cuya tenencia no pudo acreditar pese a que
los agentes constataron que la bicicleta hacia
dos días que faltaba de su punto de anclaje.
Fundamentos de derecho
Primero. - El artículo 623 del Código
Penal, en la redacción dada por la L.O.
15/2003 de 25 de noviembre, castiga como
constitutivo de falta, tanto la estafa, la apropiación indebida y el hurto como la sustracción de vehículo de motor o ciclomotor
ajeno (hurto de uso), la sustracción de cosa
mueble por su dueño y las defraudaciones de
cualquier tipo de fluido o energía, siempre
que el valor de lo sustraído, defraudado o utilizado no exceda de 400 euros exigiendo,
por otra parte, la concurrencia de los mismos
requisitos que el artículo 234 previene para
calificar una acción como hurto y no como
robo, es decir: la aprehensión de cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño y
siempre que exista un ánimo de lucro (elemento subjetivo del tipo) y, además, como
requisito negativo del mismo, la no concurrencia de violencia o intimidación en las
personas ni fuerza en las cosas o los prevenidos en los artículos 252 y 253 respecto a la
apropiación indebida, significadamente
quien se apropiare de cosa perdida o de
dueño desconocido.
La existencia del citado elemento subjetivo del tipo, pone de manifiesto la imposibilidad de incriminar la conducta como culposa
y, en consecuencia, el límite entre el delito y
la falta lo establece el legislador en función
del valor objetivo de lo sustraído, apoderado
o defraudado y que fija en cuatrocientos
euros, límite que no resulta superado en relación al valor de los objetos intervenidos al
denunciado.
Respecto al hurto de uso de Vehículos y
ciclomotores ajenos, la S.T.S. de 19 de abril
de 1.988 establece que se es autor por el
simple hecho de la utilización sin necesidad
de conducirlo, por breve que sea el uso y
procediendo, la consumación, desde el
momento en que el motor es puesto en marcha.
Segundo. - De lo actuado resulta evidente
la ilicitud de la conducta del denunciado que
no pudo ofrecer justificación alguna sobre la
posesión de los objetos que le fueron intervenidos y de los que no era titular sin que,
habida cuenta su incomparecencia al acto
del juicio, pudiera justificar su posesión en el
acto del juicio, por lo que la posesión por el
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denunciado no aparece legítima debiendo
incardinarse dicha conducta en las previsiones del art. 253 en relación al 252 y estos al
623.4 del C.P. respecto a la apropiación
indebida, ya que la convicción en la realidad
de la posesión de los objetos intervenidos se
alcanza no solo por la manifiesta ajenidad
respecto al denunciado sinó, también, por el
testimonio prestado por agentes de la Guardia Urbana que intervinieron en la identificación del denunciado.
Tercero. - Según dispone el artículo 116
del Código Penal, toda persona responsable
criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente y, en consecuencia, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del citado texto legal, procede la reparación del daño causado y la indemnización de
los perjuicios producidos que, en la presente
causa no procede valorar al no haberse producido ningún perjuicio económico para las
víctimas.
Cuarto. - En virtud de la discrecionalidad
concedida al juzgador en los artículos 973 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 638 del
Código Penal, teniendo en cuenta las circunstancias personales y posibilidades
económicas del denunciado y la gravedad de
los hechos, procede imponer la pena en la
modalidad de treinta días multa y en cuantía
de cuatro euros diarios, cantidad que debe
estimarse como adecuada a tenor del nivel
económico medio que debe predicarse de
cualquier ciudadano del que no consta referencia alguna, sin que existan indicios o elementos que aconsejen modificarla al alza o a
la baja.
Por otra parte y a tenor de lo dispuesto en
el art. 53 C.P., el impago de la multa comportará la sujeción del condenado a una responsabilidad personal subsidiaria consistente
en un día de privación de libertad por cada
dos cuotas de multa insatisfechas.
Quinto. - Las costas se impondrán, según
se dispone en el artículo 123 del Código
Penal, a los criminalmente responsables de
todo delito o falta, según lo prevenido en el
artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Vistos los preceptos legales citados, los
alegados por las partes y demás de general y
pertinente aplicación al caso:
Fallo. Que debo condenar, y así lo hago a
Hicham Fati (hijo de Mohamed y de Fátima,
nacido el 18.03.1991 en Gaza, Palestina),
como autor de una falta de apropiación indebida, prevista y penada en los artículos 623.4
en relación a los art. 252 y 253 del Código
Penal a la pena de treinta días multa a razón
de cuatro euros diarios imponiéndole, en
caso de impago, una pena privativa de libertad de un día por cada dos cuotas de multa
impagadas.
La presente resolución no es firme y contra
la misma podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.
Así por esta mi Sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los

autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior resolución por el Ilmo. Sr. MagistradoJuez que la dictó hallándose constituido en
audiencia pública celebrada el día de su
fecha. Doy fe.»
Barcelona, 15 de diciembre de 2009.
La Secretaria judicial.
042009006468
A

Número 17, de Barcelona
EDICTO
La Secretaria judicial del Juzgado de Instrucción Número 17, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio de faltas núm. 516/2009 / R por
daños contra Yasin Hamed Tahar y otro.
Y siendo desconocido el domicilio del
penado Yasin Hamed Tahar, por la presente
se le notifica la sentencia recaída en el presente procedimiento, y cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
«Que debo condenar y condeno a Rubén
Cáceres Margarit y a Yasin Hamed Tahar,
como criminalmente responsables de una
falta de Daños, cada uno de ellos, a la pena
de 15 días multa, a razón de 10 EUR diarios,
con responsabilidad personal subsidiaria de
un día por cada dos días impagados y a
indemnizar solidariamente a Ferrocarril
Metropolità de Barcelona S.A. en la suma de
305,26 EUR por los daños y perjuicios ocasionados, así como al pago de las costas procesales.»
Y para que sirva de notificacion a Yasin
Hamed Tahar expido el presente en Barcelona, a 17 de diciembre de 2009.
La Secretaria judicial.
042009006464
A

Número 17, de Barcelona
EDICTO
La Secretaria judicial del Juzgado de Instrucción Número 17, de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio de faltas núm. 881/2009 / R por
hurto contra Nela Savu, Robert Marian
Baranga y Vasile Stefan.
Y siendo desconocido el domicilio de los
penados anteriormente citados, por la presente se les notifica la sentencia recaída en el
presente procedimiento, y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Que debo condenar y condeno a Nela
Savu, Robert Marian Baranga y Vasile Stefan,
como responsable criminal de una falta de
Hurto, cada uno de ellos, ala pena de 30 días
multa, a razón de 10 EUR diarios, con responsabilidad personal subsidiaria de un día
por cada dos días impagados así como al

pago de las costas procesales.»
Y para que sirva de notificacion a Nela
Savu, Robert Marian Baranga y Vasile Stefan
expido el presente en Barcelona, a 17 de
diciembre de 2009.
La Secretaria judicial.
042009006465
A

Número 18, de Barcelona
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
POR EDICTO
En los autos de Juicio de Faltas nº
362/2009, se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:
«Sentencia.- En nombre de S.M. el Rey, la
Ilma. Sra. Dª Carmen García Martínez,
Magistrada Juez de Instrucción nº 18 de los
de esta ciudad y su Partido, ha visto y oído
en juicio oral y público, los presentes autos
de juicio verbal de faltas seguidos por hurto
contra Ionita Costel y Laurentiu Ghita,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en
representación de la acción pública, y...
Fallo: Que debo condenar y condeno a
Ionita Costel y Laurentiu Ghita como autores
criminalmente responsables de una falta
intentada de hurto, anteriormente definida, a
la pena de 40 días multa, cuota diaria de 6,-euros, a cada uno de ellos, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y previa excusión de sus bienes; y al pago
de las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, previniéndoles que contra la misma
podrán interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días, a través del correspondiente escrito de formalización del recurso,
redactado conforme a los artículos 790 a 792
de la L.E.Cr. presentado ante este Juzgado.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.Sigue firma.- Rubricado.»
Y para que conste y sirva de notificación
en forma a Ionita Costel y Laurentiu Ghita
que se encuentra en ignorado paradero, expido el presente en Barcelona a 16 de diciembre de 2009.
El Secretario Judicial.
042009006432
A

Número 18, de Barcelona
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
POR EDICTO
En los autos de Juicio de Faltas nº
379/2008, se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:
«Sentencia.- La Sra. Dª Carmen García
Martínez, Magistrada Juez Titular del Juzgado
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de Instrucción nº 18 de esta Ciudad, en virtud de la potestad conferida por la Soberanía
popular y en nombre de Su Majestad el Rey,
visto el presente Juicio de Faltas seguido por
lesiones contra Dabid Parreño Hernández,
Morad El Asri y Abdeltif Azenkde, habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal en representación de la acción pública, y...
Fallo: Que debo absolver y absuelvo de
los hechos imputados a David Parreño
Hernández Morad El Asri Abdeltif Azenkde,
declarando de oficio las costas procesales
causadas en este juicio.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, previniéndoles que contra la misma
podrán interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días, a través del correspondiente escrito de formalización del recurso,
redactado conforme a los artículos 790 a 792
de la L.E.Cr., presentado ante este Juzgado.
Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
mando y firmo. Sigue firma.-Rubricado.»
Y para que conste y sirva de notificación
en forma a David Parreño Hernández, Morad
El Asri y Abdeltif Azenkde que se encuentra
en ignorado paradero, expido el presente en
Barcelona a 12 de febrero de 2009.
El Secretario Judicial.
042009006433
A

Número 19, de Barcelona
EDICTO
En Juicio de Faltas nº. 1221/2009-F, ha
recaído sentencia cuya parte dispositiva dice:
«Que debo absolver y absuelvo libremente
de los hechos objeto de este Juicio de Faltas
a Said El Makouti, Mustapha Jbari y Zackaria
Lokili, declarando de oficio las costas procesales.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante este Juzgado para ante la Audiencia Provincial de Barcelona, en el plazo de
cinco días desde su notificación. El recurso
deberá formalizarse por escrito en la forma
prevista en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.»
Y para notificar a Said El Makouti, Mustapha Jbari y Zackaria Lokili, se expide el presente en Barcelona, a 17 de diciembre de
2009.
El Magistrado.
042009006438
A

Número 23, de Barcelona
CÈDULA DE NOTIFICACIÓ
Faig saber: Que, en el judici de faltes
seguit en aquest Jutjat amb el número
3508/2009-C, s'ha dictat amb data
10/12/2009 la Sentència la decisió de la qual
és del tenor literal següent:

Decisió: "Condemno Mohamed Said
Hitam, com a responsable, per autoria directa, d'una falta de furt, a una pena de quaranta-cinc dies de multa, a raó de sis euros de
quota diària, a pagar d'un sol cop, amb responsabilitat personal subsidiària, en cas d'impagament, d'un dia de privació de llibertat
per cada dos quotes de multa o fracció impagades, i al pagament de les costes processals
causades en aquesta instància.".
Al mateix temps faig constar que no és
ferma i que contra aquesta Sentència es pot
interposar recurs d'apel·lació en el termini de
cinc dies següents a la publicació de la present davant d'aquest Jutjat. Durant aquest
període les actuacions es trobaran a la Secretaria a la disposició de la persona que es dirà.
El recurs s'haurà de formalitzar per escrit
d'acord amb el que estableixen els articles
790 al 792 de la Llei d'enjudiciament criminal.
I, perquè serveixi de notificació a Mohamed Said Hitam, el parador del qual es desconeix, i a totes les persones interesades a les
quals no se les hagi pogut localitzar, i la
inserció en el B U T L L E T Í O F I C I A L D E L A
PROVÍNCIA, expedeixo i signo aquesta cèdula.
Barcelona, 16 de desembre de 2009.
El Secretari judicial, José Luis Reina
Fernández.
042009006434
A

Número 25, de Barcelona
EDICTO
Don Iñigo Ibañez De Elejalde Fernández
de Arroyabe Secretario del Juzgado de Instrucción 25 de Barcelona certifico que en el
Juicio de Faltas número 1924/2009 DL contra
Ismael Manau Donas, se ha dictado la sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Que debo condenar y condeno a Ismael
Manau Donas como autor de una falta de
hurto prevista y penada en el art 623 1º del
C. Penal a la pena de multa de 30 dias a
razón de 7 Euros diarios, lo que hace un total
de 210 Euros, con 15 días de responsabilidad
personal subsidiaria y al pago de las costas
del presente juicio.
Así por esta mi Sentencia, de la que se
unirá certificación a la causa y se notificará
personalmente a las partes, a quienes se hará
saber que la misma no es firme, y que contra
ella cabe recurso de apelación a interponer
ante este Juzgado en el término de cinco
días, mediante escrito motivado, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación a Ismael
Manau Donas, en ignorado paradero, expido
el presente en Barcelona, a 11 de diciembre
de 2009.
El Secretario Judicial, Iñigo Ibañez De Elejalde Fernández de Arroyabe.
042009006436
A

Número 25, de Barcelona
EDICTO
Don Iñigo Ibañez De Elejalde Fernandez
De Arroyabe Secretario del Juzgado de Instrucción 25 de Barcelona certifico que en el
Juicio de Faltas número 1922/2009 DL contra
Sandra Carmen Lopez González, se ha dictado la sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
«Que debo condenar y condeno a Sandra
Carmen Lopez González como autora de una
falta de hurto prevista y penada en el art 623
1º del C. Penal a la pena de multa de 30 días
a razón de 7 Euros diarios, lo que hace un
total de 210.Euros, con 15 días de responsabilidad personal subsidiaria, y al pago de las
costas del presente juicio.
Así por esta mi Sentencia, de la que se
unirá certificación a la causa y se notificará
personalmente a las partes, a quienes se hará
saber que la misma no es firme, y que contra
ella cabe recurso de apelación a interponer
ante este Juzgado en el término de cinco
días, mediante escrito motivado, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación a Sandra
Carmen Lopez González, en ignorado paradero, expido el presente en Barcelona, a 11
de diciembre de 2009.
El Secretario Judicial, Iñigo Ibañez De Elejalde Fernandez De Arroyabe.
042009006437
A
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

Número 7, de Sant Feliu de Llobregat

Número 2, de Granollers

Se hace saber: Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 210/2008 actuaciones de
Procedimiento ordinario a instancia de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba
representado por el Procurador/a Sr/a. Jorge
Navarro Bujia contra García Cadena S.A.
sobre procedimiento ordinario en los que en
resolución dictada el dia de la fecha se ha
acordado notificación de la sentencia de
fecha 19 de junio de 2009 por edictos a
García Cadena SA por ignorarse su paradero,
siendo el fallo del tenor literal siguiente:
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. 7
De Sant Feliu de Llobregat
Verge de Montserrat 8-11
Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Procedimiento: procedimiento ordinario
210/2008-B
Parte demandante: Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Córdoba
Procurador: Jordi Navarro Bujía
Abogado: Ramón Molías Sentís
Parte demandada: Garcia Cadena SA
(rebeldía)
Objeto del procedimiento: resolución de
contrato de arrendamiento financiero y devolución de la posesión del inmueble con lanzamiento e inscripción en el Registro de la
Propiedad
«Sentencia 100/2009 de la MagistradaJuez: Rocío Ortega Atienza. Sant Feliu de
Llobregat, 19 de junio de 2009
Fallo: Estimo íntegramente la demanda formulada por el procurador Jordi Navarro Bujía
en nombre de la entidad Caja de Ahorro y
Monte de Piedad de Córdoba y
a) Dispongo resolución del contrato financiero inmobiliario objeto del litigio, por
incumplimiento de la arrendataria García
Cadena SA, por impago de cuotas.
b) Condeno a Carcía Cadena SA a devolver la posesión del inmueble objeto de litigio
a Cajasur, en perfecto estado, libre de ocupantes, vacuo y a la libre y plena disposición,
posesión y dominio de Cajasur. Para la debida entrega de la finca a Cajasur, si no se
entrega voluntariamente se procederá a acordar el lanzamiento de los ocupantes de la
finca objeto del litigio en el correspondiente
procedimiento de ejecución con la advertencia de que, en caso de tener muebles y enseres en el inmueble, deberán proceder a su
retirada con antelación a la fecha que se fije
para el lanzamiento y consiguiente entrega
de la posesión, con apercibimiento de que de
lo contrario se considerarán abandonados.
c) Una vez sea firme esta sentencia expídase mandamiento dirigido al Registro de la
Propiedad núm. 1 de Sant Feliu de Llobregat
para cancelar la inscripción de arrendamiento financiero inmobiliario de la finca registral
18827, tomo 2147, libro 240, folio 130.
d) Condeno a la demandada al abono de
las costas causadas en este procedimiento.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
En mérito de lo acordado en los autos arriba referenciados seguidos en este Juzgado
con el núm. 2089/2008 Secc. 5ª a instancia
de Miguel Artigas Agullo representado por el
Procurador Don Antoni Cuenca Biosca, se
sigue expediente de dominio reanudando el
tracto sucesivo interrumpido de la finca
número 1031 inscrita al tomo 674, libro 13
de la localidad de Vallgorguina-Barcelona,
folio 43 del Registro de la Propiedad de Sant
Celoni-Barcelona.
«Por el presente se convoca a las personas
ignoradas, a quienes pudiera perjudicar la
inscripción y al colindante sr. Federico Pena
Ferrer, para que en el plazo de diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.»
Y para que sirva de citación y emplazamiento en legal forma a cuantas personas
pudieran tener interés y a quienes pudiera
perjudicar la inscripción que se pretende
expido la presente en Granollers, a 15 de
diciembre de 2009.
La Secretaria judicial.
052009001564
A

Número 2, de Manresa
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En los autos de Juicio de Faltas 192/2008
seguidos en este Juzgado de Instrucción nº 2
por hurto, se ha dictado Sentencia en fecha
03/10/2008, que en su parte menester dice:
"Antecedentes:..."
"Hechos probados:..."
"Fundamentos jurídicos:..."
"Fallo: Que debo condenar y condeno a
Carlos Rodríguez Sánchez como autor responsable de la falta ya definida a la pena de
cuarenta y cinco días de multa con una cuota
diaria de 6 EUR, en total 270 EUR, con una
pena privativa de libertad de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas (máximo 22 días), así como al pago de
las costas procesales, y a que indemnice a la
entidad Campsa-Petrocat en la cantidad de
65'70 EUR.»
Y para que conste a los efectos de notificación de la misma a , expido el presente en
Manresa, a 16 de diciembre de 2009.
El Secretario.
052009001568
A

EDICTO

Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma no es firme y
que contra ella cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días desde su
notificación, recurso que, en su caso, se presentará ante este Tribunal y será resuelto por
la Audiencia Provincial de Barcelona.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la
anterior sentencia por la propia Magistrada
que la suscribe, hallándose celebrando
Audiencia Privada en el mismo día de su pronunciamiento, de lo que doy fe.»
Y para que sirva de notificación de la
misma libro el presente, en Sant Feliu de Llobregat, a 18 de diciembre de 2009.
El Secretario Judicial, Alberto Martinez
Casado.
052009001574
A

Número 3, de Vilafranca del Penedès
EDICTE
Atès el desconeixement de l'actual domicili o residència de la part demandada, Marideni Díaz Rodríguez, d'acord amb la provisió
amb data 17.10.08 i amb els articles 156.4 i
164 de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil,
la Jutgessa en substitució ha decidit la publicació d'aquest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA per dur a terme la diligència de
notificació de la sentència.
«Se estima la demanda formulada por la
representación procesal de Jaime Amigó
López contra Marideni Díaz Rodríguez
declarando disuelto por razón de divorcio el
matrimonio de ambos litigantes, con todos
los efectos legales, y en concreto, la adopción de las siguientes medidas:
1º Se decreta la guarda y custodia en favor
del padre, siendo privada de patria potestad
la madre.
2º Respecto al régimen de visitas: no se
establece ninguno.
3º Se establece una pensión de 130 euros
para Jaime, en tanto no sea mayor de edad o
no haya obtenido la independencia económica. Deberá abonarla a la señora Díaz en la
cuenta que designe el señor Amigó dentro de
los cinco primeros días de cada mes, y que
serán actualizadas anualmente según el Índice de precios de Consumo, publicado por el
Instituto Nacional de Estadística u organismo
público que lo sustituya.
No procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales.»
Vilafranca del Penedès, 5 novembre de
2009
La Secretaria judicial.
052009001534
A
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JUTJATS DE PAU

JUTJATS SOCIALS

Parets del Vallès

Número 5, de Barcelona

EDICTE

EDICTO

Mª Luisa Gil Cobacho, Secretària en substitució del Jutjat de Pau de Parets del Vallès,
Faig saber: Que d'acord amb el que ha
estat decidit per el Sr. Jutge de Pau en el Judici de Faltes nº 02/2009, notifico a José Antonio Ruiz Justicia, la sentència dictada el dia 9
de juliol de 2009, la decisió de la qual diu
literalment:
«Absolc a Jose Antonio Ruiz Justicia de la
falta d'amenaces que se li imputava, amb tots
el pronunciaments favorables i costes d'ofici.
Notifiqueu a les parts la present resolució
en legal forma, i feu-lis saber que la mateixa
no és firma i contra la qual hi poden interposar recurs d'apel·lació en el termini de cinc
dies, comptadors des de la notificació d'aquesta Sentència, davant aquest Jutjat, per
escrit, i a resoldre pel Jutge d'Instrucció que
per torn correspongui de Mollet del Vallès.
Aquesta Sentència la pronuncio, mano i
signo.»
I per a que serveixi de notificació en forma
a Jose Antonio Ruiz Justicia, i segui inserit en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, expedeixo
el present Edicte, a Parets del Vallès, a 25 de
novembre de 2009.
Mª Luisa Gil Cobacho.

Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
849/2008 instruido por este juzgado de lo
social número 5 de Barcelona a instancia de
Jeison Andres Ospina Moreno contra Construccions i Promocions Sergio Fernandez i
Montaña, S.L., se notifica a Construccions i
Promocions Sergio Fernandez i Montaña, S.L.
en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la
resolución dictada en el indicado proceso,
cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a 24 de
noviembre de 2009.
Hago constar que se han practicado las
averiguaciones necesarias para encontrar bienes suficientes del ejecutado en los que
hacer traba y embargo sin pleno resultado,
de lo que paso a dar cuenta a la Magistrada
Juez. Asimismo paso a dar cuenta a SSª. del
escrito presentado por la parte ejecutante
solicitando se declare a la ejecutada en situación de insolvencia provisional. Doy fe.»
«Auto. En Barcelona, a 24 de noviembre
de 2009
Antecedentes de hecho
Primero. En el proceso de ejecución
número 849/2008 a instancia de Jeison
Andres Ospina Moreno contra Construccions
i Promocions Sergio Fernandez i Montaña,
S.L., se dictó auto despachando ejecución,
en fecha 18-6-08, para cubrir un total de
2.321,09 EUR por principal, 232,11 EUR por
intereses provisionales y 232,11 EUR por
costas provisionales.
Segundo. En fecha 24-10-08 se puso a disposición de la parte ejecutante la cantidad de
193,15 EUR y en fecha 21-11-09 se puso a
disposición de la parte ejecutante la cantidad
de 10,68 EUR quedando reducido el total
principal adeudado a 2.117,26 EUR.
Tercero. Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose, tras las necesarias averiguaciones practicadas, la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
Razonamientos jurídicos
Primero. Disponen los artículos 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de Abril de 1.995,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo se practicarán
las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, hasta que se conozcan
bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.

052009001535
A

Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Procede declarar al ejecutado Construccions i Promocions Sergio Fernandez i Montaña, S.L. en situación de insolvencia legal
parcial por importe de 2.117,26 EUR. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, y procédase al archivo de
las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del/de la ejecutado/a.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles
saber que podrá ser recurrida ante este Juzgado mediante recurso de reposición, en el
plazo de cinco días (artículo 456.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en relación con
el artículo 224 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) y que en el mismo plazo deberá consignar un depósito por la cantidad de 25 EUR
en la c/c abierta a nombre de este Juzgado
nº: 0588-0000-64-0849/08, en la entidad
Banesto, con clave del Banco nº 0030, oficina nº 2001 sita en Pl. Catalunya, 10 de Barcelona si es en efectivo, o mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente nº
0030-1846-42-0005001274 de la entidad
Banesto, indicando en el apartado de beneficiario: "Juzgado Social 5 de Barcelona", y en
observaciones: "cuenta 0588-0000-640849/08, debiendo especificar el concepto:
"Depósito para recurrir", lo que deberá ser
acreditado con la presentación del recurso,
de conformidad con la disposición 15ª de la
Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder
Judicial, según la redacción dada a la misma
por la Ley Orgánica Complementaria de la
Ley de Reforma de la Legislación Procesal
para la Implantación de la Nueva Oficina
Judicial, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2009, quedando exceptuados de la
consignación del depósito referido quienes
tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social, así como el Estado, las Comunidades
Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos
ellos.
Así lo manda y firma S.SªIlma. D./Dª Ester
Vidal Fontcuberta Magistrada Juez. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, enviando un sobre a cada una
de las partes por correo certificado con acuse
de recibo, en la forma prescrita en el artículo
56 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1.995,
conteniendo copia de la resolución.
Remítase una copia del auto de insolvencia al Registro Mercantil a los efectos de su
publicación en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil, en virtud de lo establecido en el
artículo 274,5 de la LPL, según la redacción
dada al mismo por la Disposición Final 15 de
la Ley Concursal de 9-julio-2003. Doy fe.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
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tinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 14 de diciembre de 2009.
La Secretaria.
032009029944
A

Número 5, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
489/2009 instruido por este juzgado de lo
social número 5 de Barcelona a instancia de
Lucia Blanca Durand Rojas, Francisco Estrada Centeno y Ambot Inyongo contra African
Communication Network, S.L. y Oumar Diallo, se notifica a African Communication Network, S.L. en ignorado paradero (artículo 59
L.P.L.), la resolución dictada en el indicado
proceso, cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a 23 de
noviembre de 2009.
Hago constar que se han practicado las
averiguaciones necesarias para encontrar bienes suficientes del ejecutado en los que
hacer traba y embargo sin pleno resultado,
de lo que paso a dar cuenta a la Magistrada
Juez. Doy fe.»
«Auto. En Barcelona, a 23 de noviembre
de 2009
Antecedentes de hecho
Primero. - En el proceso de ejecución
número 489/2009 y acumulada 795/09, a
instancia de Lucia Blanca Durand Rojas,
Francisco Estrada Centeno y Ambot Inyongo
contra African Communication Network, S.L.
y Oumar Diallo, se dictó auto despachando
ejecución, en fecha 9.04.09, para cubrir un
total de 21.677,39 EUR por principal,
2.167,74 EUR por intereses provisionales y
2.167,74 EUR por costas provisionales.
Habiéndose abonado el total de la ejecución
principal 489/09, queda pendiente de pago
el total de la ejecución acumulada 795/09
que asciende a 18.672,84 EUR de principal,
más la suma de 1.867,30 EUR de intereses
provisionales y la de 1.867,30 EUR para costas provisionales.
Segundo. - Se ha practicado sin pleno
resultado diligencia de embargo, desconociéndose, tras las necesarias averiguaciones
practicadas, la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
Razonamientos jurídicos
Primero. - Disponen los artículos 248 y
274 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de Abril de 1.995,
que de no tenerse conocimiento de la exis-

tencia de bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo se practicarán
las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, hasta que se conozcan
bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Procede declarar al ejecutado African
Communication Network, S.L. y Oumar Diallo en situación de insolvencia legal parcial
por importe de 18.672,84 EUR. Insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como
provisional, y procédase al archivo de las
actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del/de la ejecutado/a.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles
saber que podrá ser recurrida ante este Juzgado mediante recurso de reposición, en el
plazo de cinco días (artículo 456.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en relación con
el artículo 224 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) y que en el mismo plazo deberá consignar un depósito por la cantidad de 25 EUR
en la c/c abierta a nombre de este Juzgado
nº: 0588-0000-64-0489/09, en la entidad
Banesto, con clave del Banco nº 0030, oficina nº 2001 sita en Pl. Catalunya, 10 de Barcelona si es en efectivo, o mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente nº
0030-1846-42-0005001274 de la entidad
Banesto, indicando en el apartado de beneficiario: "Juzgado Social 5 de Barcelona", y en
observaciones: "cuenta 0588-0000-640489/09, debiendo especificar el concepto:
"Depósito para recurrir", lo que deberá ser
acreditado con la presentación del recurso,
de conformidad con la disposición 15ª de la
Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder
Judicial, según la redacción dada a la misma
por la Ley Orgánica Complementaria de la
Ley de Reforma de la Legislación Procesal
para la Implantación de la Nueva Oficina
Judicial, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2009, quedando exceptuados de la
consignación del depósito referido quienes
tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social, así como el Estado, las Comunidades
Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos
ellos.
Así lo manda y firma S.SªIlma. Dª Ester
Vidal Fontcuberta Magistrada Juez. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, enviando un sobre a cada una
de las partes por correo certificado con acuse
de recibo, en la forma prescrita en el artículo
56 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1.995,

conteniendo copia de la resolución.
Remítase una copia del auto de insolvencia al Registro Mercantil a los efectos de su
publicación en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil, en virtud de lo establecido en el
artículo 274,5 de la LPL, según la redacción
dada al mismo por la Disposición Final 15 de
la Ley Concursal de 9-julio-2003. Doy fe.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 15 de diciembre de 2009.
La Secretaria judicial.
032009030041
A

Número 5, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
755/2005 instruido por este juzgado de lo
social número 5 de Barcelona a instancia de
Mauricio Elias Hernandez, Juan Carlos Chavez Bujaldon y Jacinto Porfirio Quinto
Roman contra Juan Carlos Lamas Graña, se
notifica a Juan Carlos Lamas Graña en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en el indicado proceso, cuyo
tenor literal en su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a 27 de octubre
de 2009.
Únase el anterior oficio remitido por el
Juzgado de 1ª instancia nº 6 de Vilanova i la
Geltrú, informando de que han subastado la
finca 13.880 estando pendiente de dictar
auto de adjudicación.
A su vez, para hacer constar que se han
practicado las averiguaciones necesarias para
encontrar bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo sin pleno
resultado, de lo que paso a dar cuenta a la
Magistrada Juez. Doy fe.
Auto. En Barcelona, a 27 de octubre de
2009
Antecedentes de hecho
Primero. En el proceso de ejecución
número 755/2005 a instancia de Juan Carlos
Chavez Bujaldon contra Juan Carlos Lamas
Graña se dictó auto despachando ejecución,
en fecha 24 de mayo de 2005, para cubrir un
total de 6.000,00 EUR por principal, 600,00
EUR por intereses provisionales y 600,00
EUR por costas provisionales. En fecha 30 de
septiembre de 2005 se pagó a dicho ejecutante la cantidad de 6.000,00 euros en concepto de principal.
Segundo. En fecha 3 de julio de 2006 se
dictó auto de acumulación de la ejecución
907/06 a instancia de Jacinto Porfirio Quinto
Roman por un principal de 1.713,00 euros.
En fecha 4 de febrero de 2008 se pagó a
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dicho ejecutante el principal reclamado.
Tercero.- Por auto de fecha 14 de febrero
de 2008 se acumuló la ejecución 177/08 a
instancia de Mauricio Elías Hernández por
un principal de 2.362,74 euros. En fecha 16
de mayo de 2008 se abonó a dicho ejecutante la cantidad de 1.542,60 euros, quedando
reducido su principal a la cantidad de 820,14
euros.
Cuarto. Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose,
tras las necesarias averiguaciones practicadas, la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
Razonamientos jurídicos
Primero. Disponen los artículos 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de Abril de 1.995,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo se practicarán
las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, hasta que se conozcan
bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Procede declarar al ejecutado Juan Carlos
Lamas Graña en situación de insolvencia
legal parcial por importe de 820,14 euros,
correspondiente a parte de principal de Mauricio Elías Hernández, ejecutante del procedimiento acumulado 177/08. Insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como provisional, y procédase al archivo de las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes del/de la ejecutado/a.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose
que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado.
Así lo manda y firma S.SªIlma. D./Dª Ester
Vidal Fontcuberta Magistrada Juez. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, enviando un sobre a cada una
de las partes por correo certificado con acuse
de recibo, en la forma prescrita en el artículo
56 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1.995,
conteniendo copia de la resolución.
Remítase una copia del auto de insolvencia al Registro Mercantil a los efectos de su
publicación en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil, en virtud de lo establecido en el
artículo 274,5 de la LPL, según la redacción
dada al mismo por la Disposición Final 15 de
la Ley Concursal de 9-julio-2003. Doy fe.»

Lo que se hace público por medio de BUTOFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 23 de noviembre de 2009.
El Secretario Judicial.
LLETÍ

032009030153
A

Número 5, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
1159/2009 instruido por este juzgado de lo
social número 5 de Barcelona a instancia de
Juan Miguel Lasheras Aranda contra Firmor
Estructures, S.L., se notifica a Firmor Estructures, S.L. en ignorado paradero (artículo 59
L.P.L.), la resolución dictada en el indicado
proceso, cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a 3 de diciembre de 2009
Hago constar que se han practicado las
averiguaciones necesarias para encontrar bienes suficientes del ejecutado en los que
hacer traba y embargo sin pleno resultado,
de lo que paso a dar cuenta a la Magistrada
Juez. Doy fe.
Auto. En Barcelona, a 3 de diciembre de
2009
Antecedentes de hecho
Primero. En el proceso de ejecución
número 1159/2009 a instancia de Juan
Miguel Lasheras Aranda contra Firmor Estructures, S.L., se dictó auto despachando ejecución, en fecha 28/07/2009, para cubrir un
total de 3.000,00 EUR por principal, 300,00
EUR por intereses provisionales y 300,00
EUR por costas provisionales.
Segundo. Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose, tras las necesarias averiguaciones practicadas, la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
Razonamientos jurídicos
Primero. Disponen los artículos 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de Abril de 1.995,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo se practicarán
las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, hasta que se conozcan
bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.

Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Procede declarar al ejecutado Firmor
Estructures, S.L. en situación de insolvencia
legal Total por importe de 3.000 euros. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, y procédase al archivo de
las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del/de la ejecutado/a.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles
saber que podrá ser recurrida ante este Juzgado mediante recurso de reposición, en el
plazo de cinco días (artículo 456.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en relación con
el artículo 224 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) y que en el mismo plazo deberá consignar un depósito por la cantidad de 25
euros en la c/c abierta a nombre de este Juzgado nº: 0588-0000-64-1159/09, en la entidad Banesto, con clave del Banco nº 0030,
oficina nº 2001 sita en Pl. Catalunya, 10 de
Barcelona si es en efectivo, o mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente nº
0030-1846-42-0005001274 de la entidad
Banesto, indicando en el apartado de beneficiario: "Juzgado Social 5 de Barcelona", y en
observaciones: "cuenta 0588-0000-641159/09, debiendo especificar el concepto:
"Depósito para recurrir", lo que deberá ser
acreditado con la presentación del recurso,
de conformidad con la disposición 15ª de la
Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder
Judicial, según la redacción dada a la misma
por la Ley Orgánica Complementaria de la
Ley de Reforma de la Legislación Procesal
para la Implantación de la Nueva Oficina
Judicial, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2009, quedando exceptuados de la
consignación del depósito referido quienes
tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social, así como el Estado, las Comunidades
Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos
ellos.
Así lo manda y firma S.Sª Ilma. Dª Ester
Vidal Fontcuberta Magistrada Juez. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, enviando un sobre a cada una
de las partes por correo certificado con acuse
de recibo, en la forma prescrita en el artículo
56 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1.995,
conteniendo copia de la resolución.
Remítase una copia del auto de insolvencia al Registro Mercantil a los efectos de su
publicación en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil, en virtud de lo establecido en el
artículo 274,5 de la LPL, según la redacción
dada al mismo por la Disposición Final 15 de
la Ley Concursal de 9-julio-2003. Doy fe.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
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siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 3 de diciembre de 2009
El Secretario Judicial.
032009030223
A

Número 7, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 18 de
diciembre de 2009 en autos instruido por
este juzgado de lo social a instancia de Nuria
Ribas Castell contra Concertaciones Telefónicas 2100 S.L., -T.G.S.S.- (Tesorería Gral.
Seguridad Social) y Servicio Público de
Empleo Estatal (INEM) en reclamación de
Desempleo seguido con el número 850/2009
se cita a la mencionada empresa Concertaciones Telefónicas 2100 S.L. de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala
de Audiencias de este Organismo, sito en
esta ciudad, el próximo día 2 de marzo de
2010 a las 09:15 para celebrar el oportuno
acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 18 de diciembre de 2009.
La Secretaria judicial, M. Luz Martín
García.
032009030499
A

Número 10, de Barcelona
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en aquestes
actuacions núm. 691/2009, seguides en
aquest Jutjat a instàncies dMihaela Teodora
Wittmann contra Strike Space, S.L. i -F.G.S.Fondo de Garantía Salarial, en relació amb
Reclamació de quantitat, amb aquest edicte
es notifica a Strike Space, S.L., en parador
desconegut, la resolució dictada en aquestes
actuacions del dia 14/12/09.
«Sentencia Nº 592/09. Barcelona, a catorce de diciembre de 2009.

Emilio Garcia Ollés, magistrado juez del
Juzgado de lo Social nº 10 de esta ciudad,
En nombre del Rey ha dictado la siguiente
sentencia.
He visto y examinado los autos seguidos
en este Juzgado a instancia de Mihaela Teodora Wittmann contra Strike Space, S.L. y F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial, en materia de reclamación de cantidad.
Antecedentes de hecho
1. El pasado 8 de julio fue repartida en
este Juzgado de lo Social la demanda suscrita
por la parte actora, en la que después de alegar los hechos y fundamentos de derecho
oportunos, se terminaba suplicando que se
dictase sentencia por la que se acogieran sus
pretensiones.
2. Admitida la demanda a trámite y señalados día y hora para la celebración del acto
del juicio, éste, tras el cumplimiento de las
exigencias legales, tuvo lugar el día fijado, al
que comparecieron las partes y defensores
que constan en el acta extendida. Abierto el
juicio, la parte actora se afirmó y ratificó en
la demanda, practicándose las pruebas propuestas y admitidas, solicitándose en conclusiones sentencia de conformidad a sus pretensiones, como consta en el acta levantada,
teniéndose el juicio visto para sentencia.
Hechos probados
1. La actora prestaba servicios por cuenta
de la empresa demandada, siendo sus circunstancias de antigüedad, categoría profesional y salario las que se expresan en la
demanda, causando baja laboral por despido
el 15 de junio de 2009.
2. La empresa tiene pendientes de pago
salarios en las cantidades reclamadas, según
detalle en el escrito de demanda.
Fundamentos de derecho
1. Los hechos anteriores resultan de la
valoración de la prueba practicada, con aplicación de la prevención contenida en el artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral
para el llamado a confesar que no comparece sin justa causa a la primera citación a
pesar del apercibimiento efectuado.
2. El crédito salarial reclamado se justifica
en las obligaciones empresariales que vienen
definidas en los artículos 4.2.f) y 29.1 y 3 de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En consecuencia, procederá dictar sentencia condenatoria en los términos pedidos en la demanda.
Fallo. Estimo la demanda promovida por
Mihaela Teodora Wittmann, en reclamación
de cantidad, y condeno a la empresa demandada Strike Space, S.L., a abonarle por los
conceptos salariales reclamados la cantidad
de 4.495,00 EUR, con un interés del 10% de
mora; absolviendo al Fondo de Garantía
Salarial sin perjuicio de sus responsabilidades
legales.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de

Cataluña, anunciándolo en este Juzgado de
lo Social dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de la notificación de la presente
sentencia, acompañando a dicho anuncio, si
el recurrente es la empresa, el resguardo
acreditativo de haber ingresado en el Banco
Banesto, Agencia 2015, sita en Rda. de St.
Pere, 47 de esta ciudad, c.c. nº 5210-000069-0691-09 denominación "Juzgado de lo
Social nº 10 de Barcelona" la cantidad de
150,25 EUR y asimismo el resguardo acreditativo de haber ingresado en idéntica entidad
bancaria y en el nº de c.c. 5210-0000-650691-09 la cantidad objeto de condena; todo
ello según lo previsto en los arts. 227 y 228
de la Ley de procedimiento laboral.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La sentencia que precede ha
sido leída y publicada por el magistrado juez
de lo Social que la suscribe en el mismo dia
de su fecha y en audiencia pública, Doy fé.
Diligencia.- La extiendo yo, el secretario,
para hacer constar que se incluye el original
de esta resolución en el Libro de Sentencias,
poniendo en los autos certificación literal de
la misma; que se remite a cada una de las
partes un sobre por correo certificado, con
acuse de recibo, conteniendo copia de ella,
conforme a lo dispuesto en el art. 56 y
siguientes de la Ley de procedimiento laboral. Doy fé.»
I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions successives, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran
en estrades, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents,
expedeixo aquest edicte a Barcelona, 14 de
desembre de 2009.
El Secretari Judicial, Marc Verges Marín.
032009030110
A

Número 10, de Barcelona
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 791/2009 seguides en aquest Jutjat a instàncies de Mayra Daga Castillo contra Fincas Corral S.L. i -F.G.S.- Fondo de
Garantía Salarial, en relació amb reclamació
de quantitat, amb aquest edicte es notifica a
Fincas Corral S.L., en parador desconegut, la
resolució del dia 15.12.09 dictada en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Sentencia nº 593/09. Barcelona, a 15 de
diciembre de 2009.
Emilio Garcia Ollés, Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social Número 10, de esta ciudad, en nombre del Rey, ha dictado la
siguiente.
He visto y examinado los autos seguidos
en este Juzgado a instancia de Mayra Daga
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Castillo contra Fincas Corral, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, en materia de reclamación de cantidad.
Antecedentes de hecho
1. El pasado 4 de agosto fue repartida en
este Juzgado de lo Social la demanda suscrita
por la parte actora, en la que después de alegar los hechos y fundamentos de derecho
oportunos, se terminaba suplicando que se
dictase sentencia por la que se acogieran sus
pretensiones.
2. Admitida la demanda a trámite y señalados día y hora para la celebración del acto
del juicio, éste, tras el cumplimiento de las
exigencias legales, tuvo lugar el día fijado, al
que comparecieron las partes y defensores
que constan en el acta extendida. Abierto el
juicio, la parte actora se afirmó y ratificó en
la demanda, practicándose las pruebas propuestas y admitidas, solicitándose en conclusiones sentencia de conformidad a sus pretensiones, como consta en el acta levantada,
teniéndose el juicio visto para sentencia.
Hechos probados
La actora prestaba servicios por cuenta de
la empresa demandada, desde el 2 de
noviembre de 1998, con una categoría profesional de gerente de zona, habiéndose extinguido la relación laboral por causa de despido el 27 de julio de 2009, y estando pendientes de pago salarios, en las cantidades
reclamadas, según detalle en el escrito de
demanda.
Fundamentos de derecho
1. Los hechos anteriores resultan de la
valoración de la prueba practicada, con aplicación de la prevención contenida en el artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral
para el llamado a confesar que no comparece sin justa causa a la primera citación a
pesar del apercibimiento efectuado.
2. El crédito salarial reclamado se justifica
en las obligaciones empresariales que vienen
definidas en los artículos 4.2.f) y 29.1 y 3 de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En consecuencia, procederá dictar sentencia condenatoria en los términos pedidos en la demanda.
Fallo: Estimo la demanda promovida por
Mayra Daga Castillo, en reclamación de cantidad, y condeno a la empresa demandada
Fincas Corral, S.L., a abonarle por los conceptos salariales reclamados la cantidad de
38.700,00 EUR, con un interés del 10% de
mora; absolviendo al Fondo de Garantía
Salarial sin perjuicio de sus responsabilidades
legales.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, anunciándolo en este Juzgado de
lo Social dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de la notificación de la presente
sentencia, acompañando a dicho anuncio, si
el recurrente es la empresa, el resguardo
acreditativo de haber ingresado en el Banco

Banesto, Agencia 2015, sita en Rda. de St.
Pere, 47 de esta ciudad, c.c. nº 5210-000069-0791-09 denominación "Juzgado de lo
Social nº 10 de Barcelona" la cantidad de
150,25 EUR y asimismo el resguardo acreditativo de haber ingresado en idéntica entidad
bancaria y en el nº de c.c. 5210-0000-650791-09 la cantidad objeto de condena; todo
ello según lo previsto en los arts. 227 y 228
de la Ley de procedimiento laboral.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La sentencia que precede ha
sido leída y publicada por el magistrado juez
de lo Social que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en audiencia pública, Doy fe.
Diligencia. La extiendo yo, el secretario,
para hacer constar que se incluye el original
de esta resolución en el Libro de Sentencias,
poniendo en los autos certificación literal de
la misma; que se remite a cada una de las
partes un sobre por correo certificado, con
acuse de recibo, conteniendo copia de ella,
conforme a lo dispuesto en el art. 56 y
siguientes de la Ley de procedimiento laboral. Doy fe.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, a 15 de
desembre de 2009.
El Secretari judicial, Marc Verges Marin.
032009030161
A

Número 10, de Barcelona
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 107/2009 seguides en aquest Jutjat a instàncies d'Araceli Sigler Navarro contra Decorinstant Santa Eulalia 2010, S.L. i F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial, en relació
amb Reclamació de quantitat, amb aquest
edicte es notifica a Decorinstant Santa Eulalia
2010, S.L., en parador desconegut, la resolució del dia 15.12.09 dictada en aquestes
actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Sentencia nº 594/09. Barcelona, a 15 de
diciembre de 2009.
Emilio Garcia Ollés, Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social Número 10, de esta ciudad, en nombre del Rey, ha dictado la
siguiente.
He visto y examinado los autos seguidos
en este Juzgado a instancia de Araceli Sigler
Navarro contra Decorinstant Santa Eulalia
2010, S.L. y -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial, en materia de reclamación de cantidad.

Antecedentes de hecho
1. El pasado 9 de febrero fue repartida en
este Juzgado de lo Social la demanda suscrita
por la parte actora, en la que después de alegar los hechos y fundamentos de derecho
oportunos, se terminaba suplicando que se
dictase sentencia por la que se acogieran sus
pretensiones.
2. Admitida la demanda a trámite y señalados día y hora para la celebración del acto
del juicio, éste, tras el cumplimiento de las
exigencias legales, tuvo lugar el día fijado, al
que comparecieron las partes y defensores
que constan en el acta extendida. Abierto el
juicio, la parte actora se afirmó y ratificó en
la demanda, practicándose las pruebas propuestas y admitidas, solicitándose en conclusiones sentencia de conformidad a sus pretensiones, como consta en el acta levantada,
teniéndose el juicio visto para sentencia.
Hechos probados
La actora prestaba servicios por cuenta de
la empresa demandada, desde el 3 de enero
de 2005, con una categoría profesional de
dependienta, habiéndose extinguido la relación laboral por causa de despido el 26 de
enero de 2009, y estando pendientes de pago
salarios en las cantidades reclamadas, según
detalle en el escrito de demanda.
Fundamentos de derecho
1. Los hechos anteriores resultan de la
valoración de la prueba practicada, con aplicación de la prevención contenida en el artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral
para el llamado a confesar que no comparece sin justa causa a la primera citación a
pesar del apercibimiento efectuado.
2. El crédito salarial reclamado se justifica
en las obligaciones empresariales que vienen
definidas en los artículos 4.2.f) y 29.1 y 3 de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En consecuencia, procederá dictar sentencia condenatoria en los términos pedidos en la demanda.
Fallo: Estimo la demanda promovida por
Araceli Sigler Navarro, en reclamación de
cantidad, y condeno a la empresa demandada Decorinstant Santa Eulalia 2010, S.L., a
abonarle por los conceptos salariales reclamados la cantidad de 3.427,26 EUR, con un
interés del 10% de mora; absolviendo al
Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de
sus responsabilidades legales.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, anunciándolo en este Juzgado de
lo Social dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de la notificación de la presente
sentencia, acompañando a dicho anuncio, si
el recurrente es la empresa, el resguardo
acreditativo de haber ingresado en el Banco
Banesto, Agencia 2015, sita en Rda. de St.
Pere, 47 de esta ciudad, c.c. nº 5210-000069-107-09 denominación "Juzgado de lo
Social nº 10 de Barcelona" la cantidad de
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150,25 EUR y asimismo el resguardo acreditativo de haber ingresado en idéntica entidad
bancaria y en el nº de c.c. 5210-0000-65107-09 la cantidad objeto de condena; todo
ello según lo previsto en los arts. 227 y 228
de la Ley de procedimiento laboral.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La sentencia que precede ha
sido leída y publicada por el magistrado juez
de lo Social que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en audiencia pública, Doy fe.
Diligencia. La extiendo yo, el Secretario,
para hacer constar que se incluye el original
de esta resolución en el Libro de Sentencias,
poniendo en los autos certificación literal de
la misma; que se remite a cada una de las partes un sobre por correo certificado, con acuse
de recibo, conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en el art. 56 y siguientes de
la Ley de procedimiento laboral. Doy fe.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, a 15 de
desembre de 2009.
El Secretari judicial, Marc Verges Marin.
032009030165
A

Número 10, de Barcelona
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en aquestes
actuacions núm. 688/2009, seguides en
aquest Jutjat a instàncies d'Angel Font Aguilella contra Cortilet SA i -F.G.S.- Fondo de
Garantía Salarial, en relació amb reclamació
de quantitat, amb aquest edicte es notifica a
Cortilet SA, en parador desconegut, la resolució dictada en aquestes actuacions del dia
15.12.2009.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Sentencia nº 596/09. Barcelona, a 15 de
diciembre de 2009.
Emilio García Ollés, Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social Número 10, de esta ciudad, en nombre del Rey, ha dictado la
siguiente.
He visto y examinado los autos seguidos
en este Juzgado a instancia de Angel Font
Aguilella contra Cortilet S.A y -F.G.S.- Fondo
de Garantía Salarial, en materia de reclamación de cantidad.
Antecedentes de hecho
1. El pasado 8 de julio fue repartida en
este Juzgado de lo Social la demanda suscrita
por la parte actora, en la que después de alegar los hechos y fundamentos de derecho
oportunos, se terminaba suplicando que se
dictase sentencia por la que se acogieran sus

pretensiones.
2. Admitida la demanda a trámite y señalados día y hora para la celebración del acto
del juicio, éste, tras el cumplimiento de las
exigencias legales, tuvo lugar el día fijado, al
que comparecieron las partes y defensores
que constan en el acta extendida. Abierto el
juicio, la parte actora se afirmó y ratificó en
la demanda, contestando la parte demandada, practicándose las pruebas propuestas y
admitidas, solicitándose en conclusiones sentencia de conformidad a sus pretensiones,
como consta en el acta levantada, teniéndose
el juicio visto para sentencia.
Hechos probados
1. El actor venía prestando servicios por
cuenta de la empresa demandada, en las circunstancias de antigüedad, categoría profesional y salario que se expresan en la demanda, causando baja laboral por despido objetivo con efectos del 13 de junio de 2008. En la
comunicación escrita se le reconocía una
indemnización de 20 días de trabajo por año
trabajado, en la cantidad total de 18.900,62
EUR, ofreciendo el pago aplazado por 10
cuotas mensuales, siendo la última al final de
abril de 2009.
2. Están pendientes de pago 13.230,00
EUR.
Fundamentos de derecho
1. Los hechos anteriores resultan de la
valoración de la prueba practicada, con aplicación de la prevención contenida en el artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral
para el llamado a confesar que no comparece sin justa causa a la primera citación a
pesar del apercibimiento efectuado.
2. De conformidad con el artículo 53.1.b)
del Estatuto de los Trabajadores en relación
con el compromiso empresarial y las normas
generales de las obligaciones contenidas en
los artículos 1.088 y siguientes del Código
Civil, procede condenar a la empresa al
abono de las cantidades pendientes, si bien
sin el recargo del 10% de mora, contemplado en el artículo 29.3 E.T. para los créditos
salariales, y sin perjuicio de los intereses de
la mora procesal del artículo 576 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Fallo: Estimo en parte la demanda promovida por Ángel Font Aguilella, y condeno a la
empresa demandada Cortilet, S.A., a abonarle la cantidad de 13.230,00 EUR; absolviendo al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio
de sus responsabilidades legales.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, anunciándolo en este Juzgado de
lo Social dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de la notificación de la presente
sentencia, acompañando a dicho anuncio, si
el recurrente es la empresa, el resguardo
acreditativo de haber ingresado en el Banco
Banesto, Agencia 2015, sita en Rda. de St.
Pere, 47 de esta ciudad, c.c. nº 5210-000069-688/09- denominación "Juzgado de lo

Social nº 10 de Barcelona" la cantidad de
150,25 EUR y asimismo el resguardo acreditativo de haber ingresado en idéntica entidad
bancaria y en el nº de c.c. 5210-0000-65688/09 la cantidad objeto de condena; todo
ello según lo previsto en los arts. 227 y 228
de la Ley de procedimiento laboral.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La sentencia que precede ha
sido leída y publicada por el magistrado juez
de lo Social que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en audiencia pública, Doy fe.
Diligencia. La extiendo yo, el Secretario,
para hacer constar que se incluye el original
de esta resolución en el Libro de Sentencias,
poniendo en los autos certificación literal de
la misma; que se remite a cada una de las
partes un sobre por correo certificado, con
acuse de recibo, conteniendo copia de ella,
conforme a lo dispuesto en el art. 56 y
siguientes de la Ley de procedimiento laboral. Doy fe.»
I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions successives, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran
en estrades, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents,
expedeixo aquest edicte a Barcelona, a 17 de
desembre de 2009.
El Secretari judicial, Marc Verges Marín.
032009030412
A

Número 12, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 455/2009
seguidos en este Juzgado a instancia de Víctor Hernández Chias contra Sercaxa 2003,
S.L. y -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial en
relación a Reclamación de cantidad por el
presente se notifica a Sercaxa 2003, S.L. en
ignorado paradero la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 09-12-09, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
Fallo: Que estimando la demanda formulada por D. Víctor Hernández Chias contra la
empresa Sercaxa 2003 S.L., condeno a ésta a
que pague al demandante la cantidad de
6.113'93 EUR, más el interés del 10% anual
en concepto de mora desde el 29-4-09. Y
condeno al Fondo de Garantía Salarial como
responsable subsidiario a pagar la misma
cantidad, hasta los límites legales a su cargo,
para el caso de insolvencia empresarial.
Notifíquese esta resolución a las partes, a
quienes se hace saber que no es firme y que
contra ella cabe recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de los cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciar-
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lo acredite la parte que no ostente el carácter
de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita haber consignado el importe
íntegro de la condena en la cuenta núm.
5212.0000.60.0455.09 del Banco Español de
Crédito, oficina 2015, sita en la Ronda San
Pedro nº 47 de esta ciudad, o presente aval
solidario de entidad financiera por el mismo
importe, sin cuyo requisito no se tendrá por
anunciado (art. 228 de la LPL), debiendo
además consignar como depósito la cantidad
de 150'25 EUR en la cuenta núm.
5212.0000.34.045.09 de la misma entidad al
tiempo de interponerlo, sin cuyo requisito
tampoco se tendrá por interpuesto (art. 227
de la LPL).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 17 de diciembre de
2009.
La Secretaria judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032009030500
A

Número 13, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 1129/08,
seguidos en este Juzgado a instancia de Francisco Iglesias Formoso contra Martha Lidia
Herrera Peñuela y Francisco Javier Dieguez
Redondo en relación a Despido por el presente se notifica a Martha Lidia Herrera
Peñuela en ignorado paradero el Auto de
extinción dictado en los presentes autos en
fecha 1 de julio de 2009, del tenor literal
siguiente:
«Auto del Magistrado Juez Mª José Román
Román. En Barcelona, a 1 de julio de 2009.
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 11 de mayo de 2009 se
dictó sentencia en las presentes actuaciones
seguidas al número 1129/2008, que es firme
en derecho y que textualmente decía en su
fallo:
"Autos núm: 1129/08
Sentencia
Fallo: Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta por Don Francisco Iglesias Formoso frente a Martha Lidia Herrera
Peñuela, Francisco Javier Dieguez Redondo y
Fondo de Garantía Salarial debo declarar y
declaro la improcedencia del despido del
actor con efectos del 30-11-2008, condenando a la empresa demandada Martha Lidia
Herrera Peñuela a estar y pasar por esta
declaración y a que readmita al actor en el
mismo puesto de trabajo y condiciones ante-

riores al despido o, a su elección en el plazo
de cinco días, abone al trabajador la cantidad de mil novecientos dos EUR con un céntimo de EUR en concepto de Indemnización
y los salarios de tramitación devengados
legalmente desde la fecha del despido a
razón de 62,53 EUR día; debiendo realizar la
opción expresamente el demandado dentro
de los cinco días posteriores a la notificación
de la presente Resolución y de no hacerlo se
entenderá que opta por la readmisión.
Así mismo debe declararse la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en cuanto a las cantidades objeto de condena y hasta el límite legal establecido conforme al artículo 33 del ET, una vez declarada la empresa demandada Insolvente por
Auto Firme."
Segundo.- En fecha 18 de junio de 2009 se
presentó escrito en este Juzgado por la parte
actora instando la ejecución de la sentencia,
en el que afirmaba que no se había producido la readmisión y que concluía interesando
la declaración de extinción de la relación
laboral condenando a la empresa demandada al abono de la indemnización legalmente
prevista.
Tercero.- La empresa condenada se
encuentra cerrada y sin desarrollar actividad.
Fundamentos de derecho
Único.- El artículo 284 de la Ley de Procedimiento Laboral prescribe: "Sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir
al trabajador por cese o cierre de la Empresa
obligada, el Juez dictará auto en el que
declarará extinguida la relación laboral en la
fecha de dicha resolución y acordará se
abone al trabajador las indemnizaciones y
salarios dejados de percibir que señala el
número 2 del artículo 279". En el caso que
nos ocupa la desaparición de la empresa
condenada implica la imposibilidad de readmitir al trabajador por lo que procede dictar
el auto a que se refiere el precepto citado; a
tal fin la indemnización se cifra, computando
como tiempo de servicio hasta el día de hoy,
en 3.487 EUR y los salarios dejados de percibir en 13.504,20 EUR.
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Que debo constituir y constituyo en esta
fecha la extinción de la relación laboral que
vinculaba a las partes.
Condenar a la empresa Martha Lidia
Herrera Peñuela a abonar al trabajador Francisco Iglesias Formoso en concepto de
indemnización y salarios dejados de percibir
respectivamente las siguientes cantidades:
Indemnización: 3.487 EUR
Salarios dejados de percibir: 13.504,20
EUR
Notifíquese esta resolución a las partes
interesadas, enterándoles que contra la
misma cabe interponer recurso de reposición
en el plazo de cinco días siguientes a su notificación.
Así por este auto lo manda y firma S.Sª.

Ilma. D./Dª. M. José Román Román Magistrado Juez del Juzgado de lo Social nº 13 de los
de Barcelona y su provincia. Doy fe.
Diligencia.- Seguidamente se cumple lo
ordenado. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 17 de diciembre de
2009.
La Secretaria en sustitución, M. Luz Martin
Garcia.
032009030373
A

Número 13, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 526/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Muhammad Arshad contra Consbesos, S.L.,
Satcon Constructors 2008, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial en relación a Despido por
el presente se notifica a Consbesos, S.L. en
ignorado paradero el Auto de aclaración de
Sentencia dictado en los presentes autos en
fecha 18 de diciembre de 2009, del tenor
literal siguiente:
«Diligencia. En Barcelona, a dieciocho de
diciembre de dos mil nueve. La extiendo yo,
Secretaria judicial, para hacer constar que,
con fecha, ha sido presentado el precedente
escrito; de lo que paso a dar cuenta a S.Sª
Ilma. Doy fe.»
«Auto del Magistrado Juez M. José Román
Román. En Barcelona, a dieciocho de
diciembre de dos mil nueve
Antecedentes de hecho
Primero. En fecha 7 de diciembre de 2009
se dictó Sentencia en el presente procedimiento que seguidamente fue notificada a las
partes.
Segundo. Se ha presentado con fecha 17
de diciembre de 2009 escrito por la parte
actora manifestando que solicita aclaración
de sentencia por un error de transcripción en
el nombre de la entidad codemandada Satcon Constructors 2008 S.L.
Razonamientos jurídicos
Único. Conforme a lo dispuesto en el artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial (L.O.P.J.), los jueces y tribunales no
podrán variar las sentencias y autos que pronuncien después de firmarlos,, pero sí aclarar
algún concepto oscuro o suplir cualquier
omisión que contengan.
En este caso procede acordar de conformidad con lo interesado y aclarar la sentencia
en los términos interesados por la actora.
Parte dispositiva
Dispongo aclarar la sentencia dictada en
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estas actuaciones en fecha 7 de diciembre de
2009 en el sentido de que donde consta
transcrito el nombre de la codemandada Satcon Constructors 2008 S.L. debe constar y
entenderse que el nombre correcto es Satcon
Constructors 2008 S.L.
Se pone en conocimiento de las partes que
la notificación de la presente reabre el plazo
para anunciar recurso de suplicación, y en
caso de haberlo ya anunciado deberá ratificarse en el mismo en el plazo de cinco días
siguientes al recibo de la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que contra la misma
no cabe interponer recurso alguno.
Así lo acordó y firma M. José Román
Román, Magistrado Juez del Juzgado Social
13 Barcelona, ante mí, Secretaria Judicial, de
lo que doy fe. El Magistrado Juez. La Secretaria Judicial
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado remitiendo copia de la anterior
resolución a las partes por correo certificado
con acuse de recibo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento
Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 18 de diciembre de
2009.
La Secretaria judicial, Isabel Marzabal
Manresa.
032009030497
A

Número 15, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos
1051/2009, seguidos en este Juzgado a instancia de Marc Oliva Rodés contra Centro
Tecnologico de Tratamiento Superficial de
Metales y Aleados, S.L., Decorados artísticos
españoles, S.L.U. (Dearte), Decoraciones y
recubrimientos metálicos en resina S.L., Cromados plásticos, S.L. y Carlos Angel Fernández Chivite en relación a Reclamación de
cantidad por el presente se notifica a Centro
Tecnologico de Tratamiento Superficial de
Metales y Aleados, S.L. en ignorado paradero
la resolución dictada en los presentes autos
en fecha 3.11.2009, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a 3 de noviembre de 2009
Hago constar que con fecha 27 de octubre
de 2009 ha correspondido a este juzgado de
lo social, en turno de reparto, la anterior
demanda, registrada con el número que figura al margen, de lo que paso a dar cuenta al
Magistrado Juez acompañando propuesta de
resolución. Doy fe.»

«Propuesta de auto Secretaria Judicial
Maria Belén Altabás Cárdenes
En Barcelona, a 3 de noviembre de 2009
Hechos
Único.- Procedente de la oficina de reparto ha tenido entrada en este juzgado la anterior demanda y documentos, instada por D.
Marc Oliva Rodés, contra Centro Tecnologico de Tratamiento Superficial de Metales y
Aleados, S.L., Decorados artísticos españoles,
S.L.U. (Dearte), Decoraciones y recubrimientos metálicos en resina S.L., Cromados plásticos, S.L. y Carlos Angel Fernández Chivite en
reclamación de Reclamación de cantidad sin
aportar certificación del acto de conciliación
ante el órgano administrativo.
Razonamientos jurídicos
Primero.- Visto el contenido de la demanda y documentos acompañados procede
admitir a trámite la misma y señalar día y
hora para la celebración del acto de conciliación, y en su caso juicio oral, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 80 y 82
L.P.L., haciendo a las partes las advertencias
legales.
Segundo.- No aportándose junto con la
demanda certificación del acto de conciliación previa, y acompañando papeleta de
conciliación con fecha de celebración para
el día 16/11/2009 las 9'00 horas procede
requerir a la parte actora para que acredite la
celebración de dicho acto, de conformidad
con lo previsto en el art. 81-2 L.P.L.
Parte dispositiva
Acompañando junto con la demanda
papeleta de conciliación con citación ante el
órgano administrativo con posterioridad a la
fecha de presentación de la presente demanda, se admite a trámite, si bien con carácter
provisional y se requiere a la parte actora
para que en el plazo de 4 días hábiles
siguientes al de su celebración aporte la certificación original de dicho acto. con la prevención de que, transcurrido el plazo sin
hacerlo, se procederá, sin más trámite, al
archivo de estas actuaciones.
Dése a la misma la tramitación correspondiente, y cítese a las partes en única convocatoria para los actos de conciliación y, en su
caso, juicio, para lo cual se señala el día 20
de abril de 2010 a las 10:30 horas de su
mañana, haciéndose entrega a la demandada
de copia de la demanda y documentos de
preceptivo acompañamiento.
Se advierte a las partes que deberán concurrir con los medios de prueba de que
intenten valerse, no suspendiéndose el juicio
por falta de asistencia de la parte demandada
citada en forma; y que si la parte demandante no compareciese ni alegase justa causa
que, a juicio del juzgado de lo social, motive
la suspensión del juicio, se la tendrá por
desistida de su demanda.
Respecto a lo solicitado en los otrosíes:
Otrosí I.- Ha lugar, teniéndose por acompañada la documentación.
Otrosí II.- Ha lugar, y requiérase a la parte
demandada para la aportación de los docu-

mentos indicados.
Otrosí III.- Ha lugar, y cítese al codemandado Carlos Angel Fernández Chivite para
confesar en juicio.
Otrosí IV.- Ha lugar, por designado domicilio del Letrado a los efectos de practicar en
el mismo las diligencias que hayan de entenderse.
Adviértase a las partes que la presente
resolución no es firme y que contra la misma
podrán interponer en el plazo de cinco días
hábiles recurso de reposición ante este juzgado de lo social.
Lo que propongo al Magistrado Juez para
su conformidad.
Conforme, el Magistrado Juez. La Secretaria Judicial
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, y se notifica la presente en la
forma prevista en el art. 56 de la L.P.L. acompañando copia de la demanda y demás
documentos en su caso al/los demandado/s.
Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 15 de diciembre de
2009.
La Secretaria judicial, Maria Belén Altabás
Cárdenes.
032009030226
A

Número 15, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 817/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Nuria
Herraiz Gonzalez contra Alexandra Gold,
S.L. en relación a Despido por el presente se
notifica a Alexandra Gold, S.L. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 16 de diciembre de 2009,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia.- En Barcelona, a 16 de
diciembre de 2009. La extiendo yo, secretaria judicial, para hacer constar que se ha
recibido un escrito de la parte demandante
en la cual se pide que se extinga la relación
laboral y se fije la indemnización correspondiente con la ampliación de los salarios de
tramitación, ya que no se ha llevado a cabo
la ejecución de la sentencia y ha cesado la
actividad empresarial.»
«Auto del Magistrado Juez José Luis Carratalá Teruel. En Barcelona, a 16 de diciembre
de 2009
Hechos
Primero. Con fecha 20 de noviembre de
2009 se dictó sentencia, en estas actuaciones, que declaró improcedente el despido de
Nuria Herraiz Gonzalez, realizado por la
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empresa Alexandra Gold, S.L. con efectos
desde 13 de julio de 2009, condenando a esa
demandada a que readmitiese al mencionado
trabajador en la empresa y le abonase los
salarios de tramitación.
En dicha sentencia se declara probado que
la prestación de servicios se había iniciado el
16 de agosto de 1999 y que el salario de ese
demandante, incluido prorrateo de pagas
extras, era de 1736,46 EUR mensuales.
Segundo. Esa obligación de readmitir
quedó firme.
Tercero. Dicho demandante ha instado el
09 de diciembre de 2009 la ejecución de la
sentencia, alegando su no readmisión y
pidiendo se extinga la relación laboral, con
fijación de indemnización y ampliación de
los salarios de tramitación.
Cuarto. Está acreditado en autos el cese en
la actividad de la referida empresa, habiendo
sido notificada mediante Edictos.
Razonamientos jurídicos
Primero. De lo dispuesto en los artículos
279 y 284 de la Ley de Procedimiento Laboral, aplicables al efecto en razón al cese en la
actividad empresarial y a la imposibilidad de
readmisión que ese hecho conlleva, resulta
procedente acceder a la pretensión de la
parte ejecutante, declarando extinguido el
contrato de trabajo que la une a esa demandada, sustituyendo dicha obligación incumplida por la de pagar una indemnización
mínima de cuarenta y cinco días del salario
del trabajador por cada año de servicio en la
empresa, computando como tal el tiempo
transcurrido hasta que así se resuelve, con
prorrateo de la fracción de año no completa
y tope máximo computable de cuarenta y
dos mensualidades (equivalente a veintiocho
años de antigüedad máxima). Además, se ha
de extender hasta el día de hoy la obligación
de abono de los salarios de tramitación contenida en la sentencia.
Por todo lo cual,
Parte dispositiva
Dispongo:
Se declara extinguido desde el día de hoy
el contrato de trabajo que unía a la empresa
Alexandra Gold, S.L. con Nuria Herraiz Gonzalez.
Se condena a Alexandra Gold, S.L. a que
abone a Nuria Herraiz Gonzalez la cantidad
de 26.764,18 EUR en concepto de indemnización, calculada a fecha de la presente resolución además de la cantidad de 8.848,81
EUR en concepto de salarios de tramitación;
ascendiendo ambas cantidades a la suma
total de 35.612,99 EUR.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que frente a la
misma cabe interponer Recurso de Reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este mismo Juzgado, y asimismo deberán
consignar obligatoriamente la cantidad de 25
(veinticinco) EUR, en la cuenta de este Juzgado núm. 5215-0000-30-817-2009 de la entidad Banesto, Ag. Ronda Sant Pere, 49 de Barcelona, consignación que deberá efectuar la
parte que no ostente la condición de trabaja-

dor o beneficiario de Régimen Público de la
Seguridad Social, requisito sin el cual no se
admitirá a trámite el citado recurso (Disposición Adicional 15ª Ley Orgánica del Poder
Judicial, modificada por L.O. 1/2009 de 3 de
noviembre)
Así, lo pronuncia, manda y firma»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 17 de diciembre de
2009.
La Secretaria Judicial, Maria Belén Altabás
Cárdenes.
032009030514
A

Número 15, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 757/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Younes Lokmane contra Punt Algid, S.L. en relación a Despido por el presente se notifica a
Punt Algid, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en
fecha 16 de diciembre de 2009, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia.- En Barcelona, a 16 de
diciembre de 2009. La extiendo yo, secretaria judicial, para hacer constar que se ha
recibido un escrito de la parte demandante
en la cual se pide que se extinga la relación
laboral y se fije la indemnización correspondiente con la ampliación de los salarios de
tramitación, ya que no se ha llevado a cabo
la ejecución de la sentencia y ha cesado la
actividad empresarial.»
«Auto del Magistrado Juez José Luis Carratalá Teruel. En Barcelona, a dieciséis de
diciembre de 2009
Hechos
Primero. Con fecha 05 de noviembre de
2009 se dictó sentencia, en estas actuaciones, que declaró improcedente el despido de
Younes Lokmane, realizado por la empresa
Punt Algid, S.L. con efectos desde
08/07/2009, condenando a esa demandada a
que readmitiese al mencionado trabajador en
la empresa y le abonase los salarios de tramitación.
En dicha sentencia se declara probado que
la prestación de servicios se había iniciado el
06/10/2008 y que el salario de ese demandante, incluido prorrateo de pagas extras, era
de 1.463,92 EUR mensuales.
Segundo. Esa obligación de readmitir
quedó firme.
Tercero. Dicho demandante ha instado el
13 de noviembre de 2009 la ejecución de la
sentencia, alegando su no readmisión y
pidiendo se extinga la relación laboral, con

fijación de indemnización y ampliación de
los salarios de tramitación.
Cuarto. Está acreditado en autos el cese en
la actividad de la referida empresa, habiendo
sido notificada mediante Edictos.
Razonamientos jurídicos
Primero. De lo dispuesto en los artículos
279 y 284 de la Ley de Procedimiento Laboral, aplicables al efecto en razón al cese en la
actividad empresarial y a la imposibilidad de
readmisión que ese hecho conlleva, resulta
procedente acceder a la pretensión de la
parte ejecutante, declarando extinguido el
contrato de trabajo que la une a esa demandada, sustituyendo dicha obligación incumplida por la de pagar una indemnización
mínima de cuarenta y cinco días del salario
del trabajador por cada año de servicio en la
empresa, computando como tal el tiempo
transcurrido hasta que así se resuelve, con
prorrateo de la fracción de año no completa
y tope máximo computable de cuarenta y
dos mensualidades (equivalente a veintiocho
años de antigüedad máxima). Además, se ha
de extender hasta el día de hoy la obligación
de abono de los salarios de tramitación contenida en la sentencia.
Por todo lo cual,
Parte dispositiva
Dispongo: Se declara extinguido desde el
día de hoy el contrato de trabajo que unía a
la empresa Punt Algid, S.L. con Younes Lokmane.
Se condena a Punt Algid, S.L. a que abone
a Younes Lokmane la cantidad de 2.707,62
en concepto de indemnización, además de la
cantidad de 7.700,62 EUR en concepto de
salarios de tramitación; ascendiendo ambas
cantidades a la suma total de 10.408, 24
EUR.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que frente a la
misma cabe interponer Recurso de Reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este mismo Juzgado, y asimismo deberán
consignar obligatoriamente la cantidad de 25
(veinticinco) EUR, en la cuenta de este Juzgado núm. 5215-0000-30-757-2009 de la entidad Banesto, Ag. Ronda Sant Pere, 49 de Barcelona, consignación que deberá efectuar la
parte que no ostente la condición de trabajador o beneficiario de Régimen Público de la
Seguridad Social, requisito sin el cual no se
admitirá a trámite el citado recurso (Disposición Adicional 15ª Ley Orgánica del Poder
Judicial, modificada por L.O. 1/2009 de 3 de
noviembre)
Así, lo pronuncia, manda y firma.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 17 de diciembre de
2009.
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La Secretaria Judicial, Maria Belén Altabás
Cárdenes.
032009030515
A

Número 15, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 16 de
diciembre de 2009 en autos instruido por
este juzgado de lo social a instancia de
Manuel Morcillo Martinez, Juan Lozano
Peral, Alfonso Collado Araque, Jose Maria
Collado Campillo, Mohamed Sesay y Jose
Marquez Ruiz contra Promoisidre 94, S.L.,
Bassa Mar, S.A., Proyectos del Ter, S.L., Joan
Garcia Xucla, Marcelino Martinez Gou, Joaquina Collboni Rumaña, Ayuntamiento de
Caldes d'Estrac, Ador. Promoisidre 94, S.L.,
Xavier Vilar Genisans, Jaume Vila y -F.G.S.Fondo de Garantía Salarial en reclamación
de Reclamación de cantidad seguido con el
número 829/2008 se cita a la mencionada
empresa Finques & La Llar de la Llar de Silmar, S.L. de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala de Audiencias de
este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 9 de noviembre de 2010 a las 11:30
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 17 de diciembre de 2009.
La Secretaria Judicial, Maria Belén Altabás
Cárdenes.
032009030526
A

Número 17, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 18 de
diciembre de 2009 en autos instruidos por
este Juzgado de lo social a instancia de Mhamed El Bagati contra Jesus Rodriguez Rey en
Despido seguido con el nº 1127/2009 se cita
Jesus Rodriguez Rey, de ignorado paradero,
para comparezca ante la Sala de Audiencias
de este Organismo, sito en esta ciudad, el

próximo día 18 de enero de 2010 a las 12:30
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de L.P.L.
Barcelona, 18 de diciembre de 2009.
La Secretaria Judicial de refuerzo, Eva
Barranco Gimeno.
032009030524
A

Número 21, de Barcelona
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 837/2009 seguides en aquest Jutjat a instàncies de José Luis García Vargas i
Robson Santos Pires contra Tures Fomento,
S.L., en relació amb Acomiadament, amb
aquest edicte es notifica a Tures Fomento,
S.L., en parador desconegut, la Sentència del
dia 10/12/09 dictada en aquestes actuacions.
La resolució diu literalment:
«Sentencia nº 592 /09. Barcelona, deu de
desembre de 2009
Ramon Llena Miralles, Magistrat titular del
Jutjat Social nº 21 d'aquesta Ciutat, vistes les
actuacions nº 0837/09, promogudes per José
Luisa García Vargas i Robson Santos Pires
contra Tures Fomento, S.L., en reclamació
per acomiadament; i considerant els
següents,
Decideixo: Acceptar la demanda interposada per José Luis Garcia Vargas, i Robson
Santos Pires contra Tures Fomento, S.L., per
tant, declaro Improcedent l'acomiadament de
cada un dels demandants produït els dies
17/7/2009 i 20/7/2009, i condemno a la
demandada empresa a que, mitjançant opció
expressa en el termini de cinc dies, o bé
readmeti als demandants en el mateix lloc i
condicions de treball, o bé els indemnitzi en
les quanties que desprès es relacionen extingint-ne el contracte, i en qualsevol d'ambdós
casos, els aboni a mes els salaris de tramitació meritats des de la data de l'acomiadament fins a la d'efectiva readmissió o la de
notificació de la sentencia -segons el sentit
de la opció-, en les quanties del salari diari
que es relacionen seguidament, i que a data
d'aquesta sentencia sumen les quanties que
també es relacionen tot seguit, pels respectius
146 i 143 dies fins ara transcorreguts, sens

perjudici dels que es meritin amb posterioritat a aquesta data:
Indemnització Salari Diaris.Tramitació
José Luis Garcia Vargas 2.243,72EUR
46,03EUR 6.719,65EUR
Robson Santos Pires 690,38EUR 46,03EUR
6.581,58EUR.
I també imposo a la demandada empresa,
en concepte de temeritat i mala fe, una multa
per import de 150 EUR, a mes l'accessòria
del pagament dels honoraris de l'Advocat de
la part actora.
Notifiqueu aquesta Sentencia a les parts,
feu-los saber que no es ferma, i que poden
interposar-hi Recurs de Suplicació davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini dels cinc dies següents a aquesta notificació, el qual s'haurà d'anunciar en
aquest Jutjat per escrit o per compareixença.
Si el recurrent es demandat no afectat pel
benefici de justícia gratuïta, és indispensable
que acrediti haver garantit l'import de la condemna o consignar-la al Banc Espanyol de
Crèdit, oficina de Ronda de Sant Pere, 47 de
Barcelona,
compte
corrent
nº
0604/0000/65/0837/09 de la que es titular
aquest Jutjat, i en tot cas haver efectuat un
dipòsit per recórrer, per import de 150,25
EUR, al compte de la mateixa Entitat bancària nº 0604/0000/69/0837/09.
Per aquesta Sentencia ho pronuncio, mano
i signo.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, 17 de
desembre de 2009.
La Secretària judicial, Maria Isabel Gago
Gago.
032009030483
A

Número 23, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
596/2009, instruido por este juzgado de lo
social número 23 de Barcelona a instancia de
Inmaculada Blanco Rodriguez contra Flat
Fincas Grupo Inmobiliario S.L, se notifica a
Flat Fincas Grupo Inmobiliario S.L, en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución
dictada en el indicado proceso, cuyo tenor
literal dice:
«Auto de la Magistrada- Juez Doña Macarena Martínez Miranda. En Barcelona, a
catorce de diciembre de dos mil nueve.
Antecedentes de hecho
Primero. En fecha 04.05.09 se dictó Auto
acordando despachar ejecución del procedimiento 596/09, seguidas a instancia de Inmaculada Blanco Rodriguez contra Flat Fincas
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Grupo Inmobiliario S.L, en virtud del título
constituído en fecha 11.02.09 en los autos
499/08 del Juzgado de lo Social 20 para
cubrir un total 15.560,44 EUR
Segundo. En fecha 19.05.09 se dictó Auto
acordando la ejecución y acumulación de la
Ejecución nº 821/09, también seguida a instancia de Inmaculada Blanco Rodriguez contra la misma ejecutada, en virtud del título
constituído en fecha 14.01.09 en los autos
497/08 del Juzgado de lo Social nº 4, por un
importe principal de 8.094,90 EUR, ascendiendo el importe principal para los procesos
acumulados a 23.655,34 EUR.
Tercero. Se ha practicado diligencia de
embargo y cuantas medidas se han acordado
en el curso del procedimiento, habiéndose
obtenido el importe de 533,51 EUR, que ha
sido puesto a disposición de la parte actora,
desconociéndose, tras las necesarias averiguaciones practicadas, la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba, habiéndose dado traslado a las partes, que han dejado transcurrir el plazo concedido a tenor del
artº 274 L.P.L. sin efectuar manifestación
alguna, al tiempo que se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
Fundamentos de derecho
Único. Disponen los artículos 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de Abril de 1.995,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo se practicarán
las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, hasta que se conozcan
bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Dispongo. Procede declarar a la empresa
Flat Fincas Grupo Inmobiliario S.L en situación de insolvencia legal parcial por importe
de 23.121,83 EUR, Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Firme que sea la presente resolución,
procédase al archivo de los autos sin más trámite, sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
de la ejecutada.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoles que no es firme y que,
contra la misma, cabe interponer Recurso de
Reposición en el plazo de cinco días ante
este Juzgado, todo ello de conformidad a lo
dispuesto en el art. 452 de la vigente Ley de
Enjuiciamiento Civil. Se advierte al recurrente que no tenga la condición de trabajador o
benefeciario de Regimen Público de Seguridad Social que deberá depositar la cantidad
de 25.- EUR en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el
Banco Banesto nº cuenta 0606.0000.65.

059609, acreditándolo mediante la presentación del justificante de ingreso; todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional nº 15 de la Ley L.O.P.J.,
modificada por la L.O. nº 1/2009 de 3 de
noviembre.
Una vez firme, líbrese y entréguese certificación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial. Y
para que, conforme al art. 274.5 de la Ley de
Procedimiento Laboral, se publique la presente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, Anuncios y Publicaciones,
remítase al mismo copia mediante atento oficio.
Lo manda y firma la IIma. Sra. Doña
Macarena Martínez Miranda, MagistradaJuez del Juzgado de lo Social nº 23 de los de
Barcelona. Doy fe.
Ante mí.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 14 de diciembre de 2009.
El Secretario Judicial.
032009030177
A

Número 23, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
949/2009, instruido por este juzgado de lo
social número 23 de Barcelona a instancia de
Angel Pereda Asencio y Francisco Cañas
Pino contra Tabamundo, S.L., se notifica a
Tabamundo, S.L., en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en el
indicado proceso, cuyo tenor literal dice:
«Auto de la Magistrada- Juez Doña Macarena Martínez Miranda. En Barcelona, a
quince de diciembre de dos mil nueve.
Antecedentes de hecho
Primero. En el proceso de ejecución
número 949/2009, seguido a instancia de
Angel Pereda Asencio y Francisco Cañas
Pino contra Tabamundo, S.L., se dictó Auto
despachando ejecución en fecha 14 de Mayo
de 2009, para cubrir un total de 23.815,24
EUR por principal, 2.381,53 EUR por intereses provisionales y 2.381,53 EUR por costas
provisionales.
Segundo. En fecha 3 de Noviembre de
2009, se ha procedido a dictar Auto de Acumulación de la ejecución núm. 1961/2009,
al haberse instado contra la misma entidad
apremiada, ampliándose el principal reclamado en autos a la suma conjunta que
asciende a la cantidad de 23.815,24 euros
Tercero. Se han practicado sin pleno resultado diligencia de embargo y cuantas medi-

das se han acordado en el curso del procedimiento, desconociéndose, tras las necesarias
averiguaciones practicadas, la existencia de
bienes suficientes susceptibles de traba,
habiéndose dado traslado a las partes, que
han dejado transcurrir el plazo concedido a
tenor del artº 274 L.P.L. sin efectuar manifestación alguna, al tiempo que se ha dado la
preceptiva audiencia al Fondo de Garantía
Salarial.
Fundamentos de derecho
Único. Disponen los artículos 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de Abril de 1.995,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo se practicarán
las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, hasta que se conozcan
bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Dispongo: Procede declarar a la empresa
Tabamundo, S.L. en situación de insolvencia
legal total por importe de 23.815,24 EUR,
Insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.
Firme que sea la presente resolución,
procédase al archivo de los autos sin más trámite, sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
de la ejecutada.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoles que no es firme y que,
contra la misma, cabe interponer Recurso de
Reposición en el plazo de cinco días ante
este Juzgado, todo ello de conformidad a lo
dispuesto en el art. 452 de la vigente Ley de
Enjuiciamiento Civil. Depósito para recurrir:
Se advierte al recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefeciario de Régimen Público de Seguridad Social que deberá
depositar la cantidad de 25.- euros en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado abierta en el Banco Banesto nº cuenta 0606.0000.65.094909, acreditándolo
mediante la presentación del justificante de
ingreso; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional nº 15 de
la Ley L.O.P.J., modificada por la L.O. nº
1/2009 de 3 de noviembre.
Una vez firme, líbrese y entréguese certificación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial. Y
para que, conforme al art. 274.5 de la Ley de
Procedimiento Laboral, se publique la presente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, Anuncios y Publicaciones,
remítase al mismo copia mediante atento oficio.
Lo manda y firma la IIma. Sra. Doña
Macarena Martínez Miranda, Magistrada-
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Juez del Juzgado de lo Social nº 23 de los de
Barcelona. Doy fe.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 15 de diciembre de 2009.
El Secretario Judicial.
032009030358
A

Número 23, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
1032/2009, instruido por este juzgado de lo
social número 23 de Barcelona a instancia de
Mercedes Castiella Acuña contra Khs Empresistes de Gestió, S.L., se notifica a Khs Empresistes de Gestió, S.L., en ignorado paradero
(artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en
el indicado proceso, cuyo tenor literal dice:
«Diligencia. En Barcelona, a dieciséis de
diciembre de dos mil nueve.
Para hacer constar que por providencia de
fecha 30.10.09 se ha dado traslado a las partes, a tenor de lo dispuesto en el artº 274
L.P.L., habiendo transcurrido el plazo otorgado sin que hayan efectuado manifestación
alguna, de lo que paso a dar cuenta a S. Sª.
ilma. Doy fe.»
«Auto de la Magistrada- Juez Doña Macarena Martínez Miranda. En Barcelona, a dieciséis de diciembre de dos mil nueve.
Antecedentes de hecho
Primero. - En el proceso de ejecución
número 1032/2009, seguido a instancia de
Mercedes Castiella Acuña contra Khs Empresistes de Gestió, S.L., se dictó Auto despachando ejecución en fecha 22.05.09, para
cubrir un total de 40.877,26 EUR por principal, 4.087,73 EUR por intereses provisionales
y 4.087,73 EUR por costas provisionales.
Segundo. - Se han practicado sin pleno
resultado diligencia de embargo y cuantas
medidas se han acordado en el curso del procedimiento, desconociéndose, tras las necesarias averiguaciones practicadas, la existencia de bienes suficientes susceptibles de
traba, habiéndose dado traslado a las partes,
que han dejado transcurrir el plazo concedido a tenor del artº 274 L.P.L. sin efectuar
manifestación alguna, al tiempo que se ha
dado la preceptiva audiencia al Fondo de
Garantía Salarial.
Fundamentos de derecho
Único. Disponen los artículos 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de Abril de 1.995,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en

los que hacer traba y embargo se practicarán
las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, hasta que se conozcan
bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Dispongo: Procede declarar a Khs Empresistes de Gestió, S.L. en situación de insolvencia legal total por importe de 40.877,26
EUR. Insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional.
Firme que sea la presente resolución,
procédase al archivo de los autos sin más trámite, sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
de la ejecutada.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoles que no es firme y que,
contra la misma, cabe interponer Recurso de
Reposición en el plazo de cinco días ante
este Juzgado, todo ello de conformidad a lo
dispuesto en el art. 452 de la vigente Ley de
Enjuiciamiento Civil. Deposito para recurrir:
Se advierte al recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de Régimen Público de Seguridad Social que deberá
depositar la cantidad de 25.- EUR en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco Banesto nº cuenta
0606.0000.65. 103209, acreditándolo
mediante la presentación del justificante de
ingreso; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional nº 15 de
la Ley L.O.P.J., modificada por la L.O. nº
1/2009 de 3 de noviembre.
Una vez firme, líbrese y entréguese certificación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial. Y
para que, conforme al art. 274.5 de la Ley de
Procedimiento Laboral, se publique la presente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, Anuncios y Publicaciones,
remítase al mismo copia mediante atento oficio.
Lo manda y firma la IIma. Sra. Doña
Macarena Martínez Miranda, MagistradaJuez del Juzgado de lo Social nº 23 de los de
Barcelona. Doy fe. E/. Ante mí
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, enviando un sobre a cada una
de las partes por correo certificado con acuse
de recibo, en la forma prescrita en el artículo
56 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1.995,
conteniendo copia de la resolución. Doy fe.
En Barcelona, a dieciséis de diciembre de
dos mil nueve. D. Eugenio López Corral,
Secretario Judicial del Juzgado Social 23 de
Barcelona.
Certifico. Que el presente escrito, es fiel
reflejo del original del auto de insolvencia
dictado en la ejecución nº 1032/2009 que

obra en el correspondiente procedimiento y
al que me remito en su caso; doy fe.»
Y para que así conste, expido el presente
en la fecha y ciudad indicadas.
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 16 de diciembre de 2009.
El Secretario judicial.
032009030445
A

Número 27, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 884/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Isabel Maria Parra Guirado contra Gestión Balcis, SL y -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial
en relación a Despido por el presente se notifica a Gestión Balcis, SL en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 14 de Diciembre de 2009,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia nº 536/2009. En Barcelona, a
14 de Diciembre de 2009
Visto por la Ilma. Sra. Dª Don María Elena
Paramió Montón, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social num. 27 de Barcelona y su
provincia, el presente juicio promovido en
materia de Despido por Isabel Maria Parra
Guirado frente al Gestión Balcis, SL y -F.G.S.Fondo de Garantía Salarial.
Antecedentes de hecho
Primero. Que en fecha 01-09-09 tuvo
entrada en el Registro General demanda suscrita por la parte actora, que correspondió
por turno de reparto a este Juzgado de lo
Social y en la que después de alegar los
hechos que estimaba oportunos terminaba
suplicando se dictara sentencia de conformidad con sus pretensiones.
Segundo. Admitida a trámite la demanda,
se señaló día y hora para la celebración del
juicio que tuvo lugar con la asistencia de la
actora ratificándose en su petición y sin comparecencia de la empresa demandada ni del
Fogasa, practicándose las pruebas propuestas
y admitidas y solicitándose en conclusiones
sentencia de conformidad.
Tercero. En la tramitación del juicio se han
observado las prescripciones legales.
Hechos probados
Primero. La actora Isabel Maria Parra Guirado prestaba sus servicios por cuenta de la
empresa demandada Gestión Balcis, SL dedicada a la actividad de Venta al por mayor de
Frutas y Verduras, en las circunstancias de
antigüedad 01-10-03, categoría profesional
de Encargada y percibiendo un salario mensual bruto con inclusión de parte proporcional de pagas extraordinarias de 1766,28
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Euros.
Segundo. La empresa le comunicó en 0307-09 su despido con efectos de 04-08-09
mediante escrito en el que se alegaban causas económicas y de producción, teniéndose
su contenido por reproducido.
Tercero. En fecha 20-08-09 interpuso
papeleta de conciliación por despido en el
CMAC.
Fundamentos jurídicos
Primero. No habiendo acreditado la
empresa demandada incomparecida al proceso, la concurrencia de la causa legal que
indicaba en el escrito de comunicación, la
decisión extintiva se califica como improcedente (artículo 53.5 del E.T.), condenándose
a la empresa demandada en los términos previstos en el artículo 110.1 L.P.L. en relación
con el artículo 56.1 del E.T.
Segundo. Contra la presente sentencia
cabe interponer Recurso de Suplicación de
conformidad con lo dispuesto en el art. 189
de la L.P.L..
Visto los preceptos legales aplicables al
caso y demás concordantes y asimismo doctrina legal.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Isabel Maria Parra Guirado contra
Gestión Balcis, SL y -F.G.S.- Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro
improcedente el despido por causas objetivas
de aquella, y debo condenar y condeno a la
citada empresa demandada a que, a su
opción, readmita a la actora en el mismo
puesto y condiciones que venía estando o a
que le abone una indemnización cifrada en:
15.454,95 Euros así como a los salarios de
tramitación dejados de percibir desde la
fecha del despido, 04-08-09, hasta que se le
notifique esta sentencia; derecho de opción
que podrá ejercitar en el plazo de cinco días
desde la notificación de esta Sentencia, por
comparecencia o por escrito, sin esperar a la
firmeza de la misma y en el caso de que
transcurriera dicho plazo sin haber ejercitado
tal derecho se entenderá que opta por la
readmisión.
Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial,
sin perjuicio de las responsabilidades legales
que puedan corresponderle.
Notifíquese esta Sentencia a las partes,
indicándoles que no es firme y haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, anunciándolo ante este Juzgado,
por escrito comparecencia, siendo indispensable, que el recurrente que no gozare del
beneficio de justicia gratuita exhiba al tiempo
de anunciarlo el resguardo acreditativo de
haber consignado en el Banco Español de
Crédito (Banesto), Agencia Banesto-Centro
2015 y en la cuenta corriente nº
5227/000034088409 de este
Juzgado, la cantidad objeto de la condena
y que deposite en dicha cuenta 150,25 Euros,
si no tiene la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, ni tuviere

reconocido el beneficio de justicia gratuita.
Así por esta sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por la Magistrado
Juez que lo ha dictado, celebrando audiencia
pública, el día de la fecha. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 16 de diciembre de
2009.
El Secretario, Adrià Gassó i Priu.
032009030271
A

Número 29, de Barcelona
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 427/2009 seguides en aquest Jutjat a instàncies d'Igor Standetskyy contra Proyecto Mayo, S.L., -F.G.S.- Fondo de Garantía
Salarial i Vladimir Perepelytsya, en relació
amb Reclamació de quantitat, amb aquest
edicte es notifica a Vladimir Perepelytsya i
Proyecto Mayo, S.L., en parador desconegut,
la resolució del dia d'avui dictada en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Interlocutòria Magistrat Jutge Francisco
Javier Delgado Sainz
Barcelona, 16 de desembre de 2009
Fets
Primer. En aquest Jutjat se segueixen les
actuacions de judici, número 427/09, a
instàncies de Igor Standetskyy contra Proyecto Mayo, S.L., -F.G.S.- Fondo de Garantía
Salarial i Vladimir Perepelytsya, en les quals
s'ha produït un defecte de forma que consisteix en que no ha estat citada degudament el
demandat Vladimir Perepelytsya.
Segon. Amb data 31.07.09 es va dictar la
proposta de provisió que concedia a les parts
un termini de tres dies per fer les al·legacions
que consideressin oportunes relacionades
amb la possible nul·litat derivada d'aquesta
actuació processal defectuosa.
Raonaments jurídics
Primer. Les actuacions judicials són nul·les
de ple dret quan es produeixen amb una
manifesta manca de jurisdicció o de competència objectiva o funcional i quan es prescindeix totalment i absolutament de les normes establertes per la llei o s'infringeixen els
principis d'audiència, d'assistència i de
defensa, sempre que efectivament s'hagi produït indefensió (article 238 de la Llei orgànica del poder judicial).
També són motiu de nul·litat els defectes

de forma en els actes processals que impliquin l'absència dels requisits indispensables
per aconseguir la seva finalitat o que determinin la indefensió efectiva (article 240.1 de la
Llei orgànica del poder judicial).
Segon. Les normes reguladores del procediment pertanyen a l'ordre públic processal i
pel seu caràcter imperatiu són d'observació
obligada per als jutjats i tribunals. El paràgraf
2 de l'article 240 de la Llei orgànica del
poder judicial possibilita que l'òrgan judicial
declari la nul·litat de totes les actuacions o
d'alguna en particular, amb l'audiència prèvia de les parts i sempre que no sigui procedent cap esmena.
Tercer. En aquest cas concorren motius
per decretar la nul·litat d'actuacions d'acord
amb l'article 53 de la LPL i l'article 24 de la
Constitució.
Part dispositiva
Disposo anular l'acta de la vista de data
23.07.09 i retrotraure les actuacions al
moment de la citació a les parts i s'assenyala
novament per al proper dia 21 de gener de
2010 a les 09:55 hores.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
feu-los saber que contra aquesta resolució es
pot interposar un recurs de reposició, el qual
s'ha de presentar en aquest Jutjat dins el termini dels cinc dies hàbils següents al de la
notificació. La interposició del recurs esmentat no suspendrà l'executabilitat del que s'ha
decidit (art. 184.1 de la LPL), amb l'advertència que el recurrent haurà d'acreditar, en el
moment de la interposició del recurs, mitjançant l'aportació del resguard acreditatiu,
d'haver dipositat la quantitat de 25 EUR en el
compte d'aquest Jutjat en el Banesto, oficina
de la Ronda Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, compte núm. 03050000 68 0427 09.
Queden excluïts d'aquesta consignació els
treballadors, els beneficiaris de la Seguretat
Social i els que hagin obtingut el benefici de
justícia gratuïta, de conformitat amb el que
estableix la L.O. 1/2009 de 3 de novembre.
Així ho mano i ho signo.
El Magistrat Jutge
Diligència. Seguidament s'acompleix el
que el magistrat jutge ha decidit. En dono
fe.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, 16 de
desembre de 2009.
La Secretària judicial, Amalia De la Peña
Martin.
032009030434
A
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CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 18.12.09
en autos instruido por este juzgado de lo
social a instancia de José Muñiz Mateu contra -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial y Tramotrans, S.L. en reclamación de Reclamación de cantidad seguido con el número
1135/09 se cita a la mencionada empresa
Tramotrans, S.L. de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala de Audiencias
de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 4 de Marzo de 2010 a las 11'00
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 18 de diciembre de 2009.
La Secretaria judicial, Amalia De la Peña
Martín.
032009030509
A

Número 29, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 18-12-09 en
les actuacions núm. 863/09 que aquest Jutjat
ha seguit a instància de Sergi Montserrat Pardos i Eduardo Jose Heredia Lubino, contra
Webfactory Internet, S.L., per Reclamació de
quantitat, se cita l'empresa esmentada, Webfactory Internet, S.L., de parador desconegut,
perquè comparegui davant la sala d'audiències d'aquest organisme, situat a Rda. de Sant
Pere, 52, àtic 1a., de Barcelona, el dia 20 de
gener de 2010 a les 11:50 hores, per dur a
terme l'acte de conciliació. Se li fa saber que,
en el cas que no hi hagi avinença en aquest
acte, seguidament es durà a terme el judici,
en una única convocatòria, i hi podrà comparèixer amb els mitjans de prova de què
intenti valer-se. El judici no se suspendrà per
la falta d'assistència de la part demandada si
ha estat citada i, en el cas que no hi comparegui, se la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret

de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 18 de desembre de 2009.
La Secretària Judicial, Amalia de la Peña
Martin.
032009030520
A

Número 30, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
2213/2009, instruido por este Juzgado de lo
social número treinta de Barcelona, a instancia de Cristóbal Jarque Ferrer y Clara Arandojo Pardo, contra Construcciones Roomy
Sword, S.L., se notifica a Construcciones
Roomy Sword, S.L., en ignorado paradero
(artículo 59 L.P.L), la resolución dictada por
el Magistrado Juez de este Juzgado, Ilmo. sr.
Enrique Jiménez-Asenjo Gómez en fecha
23.10.09 auto despachando ejecución en el
indicado proceso, cuyo tenor literal en su
parte necesaria dice:
«Parte dispositiva
En atención a todo lo expuesto, S.S, ante
mí, el Secretario Judicial, dijo que procedía
ejecutar el título ejecutivo indicado en los
antecedentes de hecho por un principal de
22.342,86 EUR, más la cantidad de 2.234,29
EUR que se fijan provisionalmente para intereses (artículo 576 L.E.C.), y con más la suma
de 2.234,29 EUR que prudencialmente se
fijan para costas, todo ello, sin perjuicio de
su posterior liquidación y tasación (artículo
249 de la L.P.L.), y al efecto:
Se requiere al ejecutado, o a sus administradores o representantes, de tratarse de personas jurídicas o grupos sin personalidad, en
concreto Manuel Balbino Alvarez Pérez, para
que en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde la notificación de este
Auto, efectue manifestación sobre sus bienes
o derechos con la precisión necesaria para
garantizar sus responsabilidades, advirtiéndole, de la posibilidad de imponérsele apremios
pecuniarios de hasta la cantidad máxima
equivalente a la prevista para las multas en el
Código Penal como pena correspondiente a
las faltas, por cada día de atraso injustificado
en el cumplimiento de su obligación.
Trábese embargo en bienes de la demandada en cantidad suficiente para cubrir las
cantidades reclamadas.
Sirva esta resolución de mandamiento en
forma a la Comisión Ejecutiva, que practicará
la diligencia de embargo, en el domicilio de
la ejecutada Construcciones Roomy Sword,
S.L. B63306534 sito en Cra. del Mig 71-73
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), o
en cualquier otro domicilio en el que puedan
ser hallados bienes propiedad de la apremiada,con sujeción al orden y limitaciones legales establecidas en el art. 592 y ss de la
L.E.C., de constar la suficiencia de los bienes

embargados (art.252 L.P.L.), y depositándose
los que se embarguen con arreglo a derecho,
con advertencia al depositario de sus obligaciones (art.435 CP); pudiéndose recabar para
todo ello el auxilio de la Policía Judicial si
fuere preciso (arts 443 y 445 L.O.P.J.).
Desconociéndose, por el momento, la
existencia de bienes suficientes titularidad de
la apremiada, practíquense los trámites de
averiguación de bienes de la misma, con
arreglo a las normas señaladas en los artículos 248 y 273 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral expídanse por S.S
el Secretario, los correspondientes oficios y
mandamientos a los Registros Públicos acostumbrados a fin de que, en el plazo máximo
de un mes, faciliten la relación de todos los
bienes o derechos del deudor de que tengan
constancia, tras la realización por los indicados organismos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Adviértase a
las Autoridades y funcionarios requeridos de
las responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de lo ordenado (artículos
75.3 y 239.3 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral). Se da audiencia
al Fondo de Garantía Salarial, por el plazo
máximo de quince días, para que designe
bienes e inste lo que a su derecho convenga,
procediéndose, en su caso, a dictar la insolvencia provisional de ser negativas las averiguaciones. Sin perjuicio de lo cual, requiérase a la parte actora para que, en el plazo de
quince días, pueda facilitar nuevos domicilios o bienes sobre los que trabar embargo.
Se acuerda el embargo sobre el posible
crédito que la parte ejecutada pudiera ostentar frente a la Agencia Tributaria. Expídase a
tal efecto el oportuno oficio.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial. Requiérase y
adviértase al apremiado en los términos de la
misma.
Se tiene por designado al letrado Cristóbal
Jarque Ferrer con domicilio a efectos de notificaciones en C. Aribau 250 2º 1º Barcelona.
Contra esta resolución no cabe recurso
alguno, salvo el de oposición por el ejecutado dentro de los diez dias siguientes a su
notificación (arts. 551.2 y 556 de la LEC).
Adviértase al ejecutado notificado por
edictos que todas las diligencias y providencias que en adelante recaigan y cuantas citaciones deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.
Lo mando y firma el Ilmo. Enrique Jiménez-Asenjo Gómez, El Magistrado Juez del
Juzgado Social 30 Barcelona.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
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Barcelona, 15 de diciembre de 2009.
El Secretario Judicial.
032009030112
A

Número 30, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
1780/2009, instruido por este Juzgado de lo
social número treinta de Barcelona, a instancia de -T.G.S.S.- (Tesorería Gral. Seguridad
Social), contra Construcciones Monitor, S.A.,
se notifica a Construcciones Monitor, S.A., en
ignorado paradero (artículo 59 L.P.L), la resolución dictada por el Magistrado Juez de este
Juzgado, Ilmo. sr. Enrique Jiménez-Asenjo
Gómez en fecha 19.10.09 en el indicado
proceso, cuyo tenor literal en su parte necesaria dice:
«Parte Dispositiva
Procede ejecutar el título ejecutivo indicado en los antecedentes de hecho por un principal de 45.412,60 EUR y de 4.541,26 EUR y
que se fijan provisionalmente para intereses
(artículo 575 y 576 L.E.C.), y 4.541,26 EUR
para costas provisionales (artículo 249
L.P.L.), y al efecto:
Requiérase al ejecutado o a sus administradores o representantes, de tratarse de personas jurídicas o grupos sin personalidad, en
los términos recogidos en el razonamiento
jurídico quinto de este auto.
Trábese embargo en bienes de la demandada en cantidad suficiente para cubrir las
cantidades reclamadas.
Sirva esta resolución de mandamiento en
forma a la Comisión Ejecutiva, que practicará
la diligencia de embargo en el domicilio de
la ejecutada , sito en c/ Tuset 10 de Barcelona o en cualquier otro en que se hallase la
empresa con sujeción al orden y limitaciones
legales establecidas en el artículo 592 y ss.
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de constar
la suficiencia de los bienes embargados (artículo 252 L.P.L.) y depositándose los que se
embarguen con arreglo a derecho, con
advertencia al depositario de sus obligaciones (artículo 252 y 435 C.P.), pudiéndose
recabar para todo ello el auxilio de la Policía
Judicial si fuere preciso (artículos 443 y 445
de la L.O.P.J.).
Notifíquese esta resolución a las partes.
Requiérase y adviértase al apremiado en los
términos de la misma.
Contra esta resolución no cabe recurso
alguno, salvo el de oposición por el ejecutado dentro de los diez días siguientes a su
notificación (arts. 551.2 y 556 de la LEC).
Adviértase al ejecutado notificado por
edictos que, en lo sucesivo, todas las providencias que recaigan, y cuantas citaciones y
emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en los estrados de este juzgado.
Requiérase a la parte ejecutante para que
a la mayor brevedad posible informe a este

Juzgado del número de N.I.F. de la ejecutada, a los efectos de proceder a la averiguación de bienes de la misma. "
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 16 de diciembre de 2009.
El Secretario judicial.
032009030456
A

Número 30, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
1910/2009, instruido por este Juzgado de lo
social número treinta de Barcelona, a instancia de Montserrat Olivella Costa, contra Restauracio Artesana del Penedes, SL., se notifica a Restauracio Artesana del Penedes, SL.,
en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L), la
resolución dictada por el Magistrado Juez de
este Juzgado, Ilmo. sr. Enrique Jiménez-Asenjo Gómez en fecha 16/09/09 en el indicado
proceso, cuyo tenor literal en su parte necesaria dice:
«Parte Dispositiva
En atención a todo lo expuesto, S.S, ante
mí, el Secretario Judicial, dijo que procedía
ejecutar el título ejecutivo indicado en los
antecedentes de hecho por un principal de
33.504,89 EUR, más la cantidad de 2.345,34
EUR que se fijan provisionalmente para intereses (artículo 576 L.E.C.), y con más la suma
de 3.350,49 EUR que prudencialmente se
fijan para costas, todo ello, sin perjuicio de
su posterior liquidación y tasación (artículo
249 de la L.P.L.), y al efecto:
Se requiere al ejecutado, o a sus administradores o representantes, de tratarse de personas jurídicas o grupos sin personalidad,
para que en el plazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde la notificación de este
Auto, efectúe manifestación sobre sus bienes
o derechos con la precisión necesaria para
garantizar sus responsabilidades, advirtiéndole, de la posibilidad de imponérsele apremios
pecuniarios de hasta la cantidad máxima
equivalente a la prevista para las multas en el
Código Penal como pena correspondiente a
las faltas, por cada día de atraso injustificado
en el cumplimiento de su obligación. »
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Barcelona, 3 de diciembre de 2009.
El Secretario judicial.
032009030457
A

Número 30, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
573/2009, instruido por este Juzgado de lo
social número treinta de Barcelona, a instancia de Sylvain Palaghia Screiber, Ramón Ney
Vallejo Zúñiga, Ramon Ney Vallejo Zuñiga y
Habib Salvador Abraham, contra Detaco,
S.C.P., Joaquin Vilella Oliveras, Aurelio
Sañudo Huerta se notifica a Detaco, S.C.P.,
Joaquin Vilella Oliveras, Aurelio Sañudo
Huerta, en ignorado paradero (artículo 59
L.P.L), la resolución dictada por el Magistrado Juez de este Juzgado, Ilmo. sr. Enrique
Jiménez-Asenjo Gómez en fecha 18 de
diciembre de 2.009 en el indicado proceso,
cuyo tenor literal en su parte necesaria dice:
«Parte dispositiva
Procede ejecutar el título indicado en los
antecedentes de hecho por un principal total
para todos los autos ascendentes a la cantidad de 63.935,12 EUR y de 6.394,19 EUR y
de 6.394,19 EUR que se fijan para intereses
provisionales (artículo 576 L.E.C.) y costas
provisionales, procediéndose a la acumulación de la ejecución número 2350/2009 a la
presente, y al efecto estese a las resultas de
los trámites procesales que en lo sucesivo se
practiquen en aquella.
Procede ampliar la declaración de insolvencia de la parte ejecutada Detaco, S.C.P.,
Joaquin Vilella Oliveras y Aurelio Sañudo
Huerta por importe de 1.340,94 EUR, cantidad que corresponde a la ejecución que se
acumula 2350/2009 y archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la tramitación de la ejecución si en lo sucesivo se
conocieren nuevos bienes de la deudora.
Se tiene por designado por la parte actora,
a efectos de notificaciones a la Letrada D.
Esther Contreras Rodríguez.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial. Requiérase y
adviértase al apremiado en los términos de la
misma.
Adviértase a la parte ejecutada que contra
la ejecución despachada sólo cabe oposición, que podrá formularse ante este juzgado
en el plazo de diez días hábiles siguientes a
la notificación de esta resolución.
Adviértase al ejecutado notificado por
edictos que, en lo sucesivo, todas las providencias que recaigan, y cuantas citaciones y
emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en los estrados de este Juzgado.
Lo acuerda y manda el Ilmo. Sr. D. Enrique Jiménez-Asenjo Gómez Magistrado del
Juzgado de lo Social nº 30 de los de Barcelona.»
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Lo que se hace público por medio de BUTOFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 18 de diciembre de 2009.
El/la Secretario/a Judicial.
LLETÍ

032009030482
A

Número 30, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
1966/09, instruido por este juzgado de lo
social número 30 de Barcelona a instancia de
José Maria Breglia Martínez contra Construcciones y Obras Esalto, S.L., se notifica a
Construcciones y Obras Esalto SL, en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución
dictada en el indicado proceso, cuyo tenor
literal en su parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva
Se acuerda el embargo de los saldos acreedores existentes en las cuentas corrientes,
depósitos de ahorros análogos y demás activos financieros (Fondos de Inversión, Títulos
Valores que coticen en Bolsa, etc.), de titularidad del apremiado, Construcciones y Obras
Esalto, S.L. que acredite en las entidades
Banco de Sabadell, Banco Español de Crédito
y Caixa D'estalvis del Penedes librándose la
oportuna comunicación a las mismas para la
retención transferencia de los saldos resultantes hasta el limite de la cantidad de
30.770,02 EUR de principal, más la suma de
3.077,00 EUR de intereses y la de 3.077,00
EUR de costas prudenciales, y advirtiéndoles
de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos, e
indicándosela que debe contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación, bajo
los apercibimientos derivados de lo establecido en los arts. 75 y 239.3 del Texto Refundido de la L.P.L.
Pudiendo el embargo de saldo en cuenta
corriente perder efectividad de notificarse de
manera inmediata al ejecutado, demórese,
por el Sr. Secretario, la práctica de la notificación durante el tiempo indispensable para
lograr dicha efectividad.
Contra la anterior resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado
en plazo de cinco días desde el siguiente a su
notificación.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamien-

to.

El Secretario judicial.
032009030502
A

Número 30, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
1985/2009, instruido por este Juzgado de lo
social número treinta de Barcelona, a instancia de Estefanía Palacios Sepulveda, contra
Stade Interiors, S.L., se notifica a Stade Interiors, S.L., en ignorado paradero (artículo 59
L.P.L), la resolución dictada por el Magistrado Juez de este Juzgado, Ilmo. sr. Enrique
Jiménez-Asenjo Gómez en fecha 18.12.09 en
el indicado proceso, cuyo tenor literal en su
parte necesaria dice:
Procede declarar al ejecutado Stade Interiors, S.L. en situación de insolvencia legal
total por importe de 8.040'59 EUR. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, y procédase al archivo de
las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 18 de diciembre de 2009.
El Secretario judicial.
032009030507
A

Número 31, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos
758/2009D, seguidos en este Juzgado a instancia de Jose Nuñez Ruiz contra Moldes
Inalca, S.L. y -F.G.S.- Fondo de Garantía
Salarial en relación a Despido por el presente
se notifica a Moldes Inalca, S.L. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 7/12/2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia.- En Barcelona, a 07/12/09. La
extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer
constar que se ha recibido un escrito de la
parte demandante solicitando la ejecución de
la sentencia. Paso a dar cuenta. Doy fe.»
«Auto Magistrado Juez Raúl Uría Fernández
En Barcelona, a 07/12/09
Hechos
Primero. Con fecha 22/09/09 se dictó sentencia, en estas actuaciones, que declaró

nulo el despido de Jose Nuñez Ruiz, realizado por la empresa Moldes Inalca, S.L., condenando a esa demandada a que readmitiese
al mencionado trabajador en la empresa y le
abonase los salarios de tramitación. La sentencia, notificada en forma a las partes, ha
ganado firmeza.
Tercero. La parte demandante ha instado
la ejecución de la sentencia, alegando su no
readmisión y pidiendo se extinga la relación
laboral, con fijación de indemnización y
ampliación de los salarios de tramitación, por
haber cesado la actividad empresarial.
Razonamientos jurídicos
Único. De lo dispuesto en los artículos
279 y 284 de la Ley de Procedimiento Laboral, aplicables al efecto en razón al cese en la
actividad empresarial que está acreditado en
autos a través de los intentos infructuosos de
localización de la demandada, puesto que al
intentar notificar la sentencia el Juzgado de
Paz exhortado informa del cierre empresarial,
y en razón por tanto a la imposibilidad de
readmisión que ese hecho conlleva, se colige
que resulta procedente acceder a la pretensión de la parte ejecutante, declarando extinguido el contrato de trabajo que la une a la
demandada, y sustituyendo la obligación
incumplida por la de pagar una indemnización mínima de cuarenta y cinco días del
salario del trabajador por cada año de servicio en la empresa, computando como tal el
tiempo transcurrido hasta que así se resuelve,
y ello con prorrateo de la fracción de año no
completa y tope máximo computable de cuarenta y dos mensualidades (equivalente a
veintiocho años de antigüedad máxima),
ampliable hasta quince días de salario por
año de servicio por las circunstancias concurrentes y perjuicios ocasionados por la no
readmisión, sin que a estos efectos ampliatorios puedan tenerse en cuenta más de doce
mensualidades (equivalentes a veinticuatro
años de antigüedad máxima). Además, se ha
de extender hasta el día de hoy la obligación
de abono de los salarios de tramitación contenida en la sentencia. En el presente caso,
no concurren circunstancias relevantes, dignas de tenerse en cuenta para incrementar la
indemnización por encima del mínimo señalado o apartarse de la regla expuesta sobre la
ampliación de los salarios de trámite.
Parte dispositiva
Primero.- Declaro extinguida desde el día
de hoy la relación laboral que unía a la
empresa Moldes Inalca, S.L. con Jose Nuñez
Ruiz.
Segundo.- Determino en 10.671,86 EUR la
suma que la demandada debe abonar al
demandante como indemnización sustitutoria de la readmisión, y en 11.018,47 EUR la
correspondientes a salarios de tramitación,
en cuya cantidad se incluyen los que fueron
objeto de condena en la sentencia, todo ello
con la responsabilidad legalmente procedente respecto al Fogasa para el supuesto de
insolvencia empresarial. Las expresadas cantidades devengarán, desde el día de hoy y
hasta su total pago, los intereses del artículo
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576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que podrán interponer recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así, lo pronuncia, manda y firma, el
Magistrado Juez. Doy fe.
Diligencia.- Seguidamente se cumple lo
ordenado. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 9 de diciembre de
2009.
El Secretario, Juan Esteban Serrano Carrasco.
032009030426
A

Número 33, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 16 de
diciembre de 2009 en autos instruido por
este juzgado de lo social a instancia de Juan
Miguel Valdivia Rueda contra Abax Reformas, S.L y -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial
en reclamación de Despido seguido con el
número 1231/2009 se cita a la mencionada
empresa Abax Reformas, S.L. para que comparezca ante la Sala de Audiencias de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día veintiocho de enero de dos mil diez a las
11:15 horas de la mañana, para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole
que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará
a continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, a
los efectos pertinentes, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se realizarán
en estrados salvo aquéllas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 16 de diciembre de 2009.
La Secretaria judicial, Carmen Valdivielso
Gutiérrez.
032009030488
A

Número 1, de Granollers
EDICTE
Edicte del Jutjat Social de Granollers sobre
procediment: Executòries 32/2009. La
Secretària Judicial Maria Antonia Parellada
Garrell
Fa saber: Segons el que s'ha decidit en les
actuacions núm. 32/2009, seguides en aquest
Jutjat a instàncies de Almudena Rodríguez
Vielsa, contra Farid Challouki, en relació
amb Executòries, amb aquest edicte es notifica a Farid Challouki, en parador desconegut,
la resolució del dia 24.11.09 dictada en
aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Interlocutòria". - La Magistrada M. Concepción Montardit Chica. Granollers, 24 de
novembre de 2009. Despatxo l'execució de
la minuta dels honoraris que va presentar
Almudena Rodríguez Vielsa. A aquest efecte,
disposo l'embargament sobre els béns de la
part executada Farid Challouki en la quantitat
suficient per cobrir la quantitat de 350,00
EUR en concepte de principal, més l'import
de 35,00 EUR que, sense perjudici, es fixen
provisionalment per a interessos i la quantitat
de 35,00 EUR que es calculen provisionalment per les despeses de les costes que es
puguin produir.
Esbrineu els béns de l'executat, a través de
l'aplicació informàtica d'aquest Jutjat, de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, de
l'Institut Nacional de la Seguretat Social i de
l'Agència Tributària, per tal d'esbrinar si l'executat consta com a beneficiari de qualsevol
tipus de prestació i procedir al seu embargament.
Vist el resultat de l'esbrinament anterior,
embargueu els saldos, dipòsits i altres operacions financeres que l'executat tingui a la
Caixa d'Estalvis de Catalunya, fins a cobrir la
quantia reclamada.
Notifiqueu aquesta resolució a las parts,
fent-los saber que no és ferma i que contra
aquesta resolució es pot interposar recurs de
reposició en el termini de cinc dies, comptadors des del següent al de la seva notificació,
davant d'aquest mateix Jutjat. Amb l'escrit
d'interposició del recurs de reposició, la part
que no tingui la condició de treballador o
beneficiari del règim públic de la Seguretat
Social o que no tingui reconegut el benefici
de justícia gratuïta, d'acord amb el que estableix l'article 6. 5è de la Llei 1/1996, de 10
de gener, de Assistència Jurídica Gratuïta,
haurà de presentar el resguard original acreditatiu d'haver ingressat el dipòsit especial de
25 EUR a la compte expedient número
0402/0000/30/0032/09 obert per aquest Jutjat
a l'entitat bancària Banesto (0030), sucursal
2073 de Granollers. Sense aquest requisit no
s'admetrà a tràmit el recurs de reposició
interposat i es declararà ferma la resolució
corresponent, segons el que disposa la Disposició Addicional quinzena de la Llei Orgànica 1/2009, de 3 de novembre, comple-

mentària de la Llei de reforma de la legislació
processal per a la implantació de la nova Oficina judicial, per la qual es modifica la Llei
Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder
Judicial).
Advertiu la persona constreta dels termes
d'aquesta resolució i feu-li saber que s'hi pot
oposar en el mateix termini de temps, tret
que no se'n conegui el domicili o es trobi en
parador desconegut; com és aquest cas, en
aquest cas s'hi pot oposar en el termini de
nou dies, que es comptaran des de la publicació de l'edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Així ho mano i ho signo.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte.
Granollers, 24 de novembre de 2009.
La Secretària Judicial, Maria Antonia Parellada Garrell.
032009030496
A

Número 1, de Granollers
EDICTE
Edicte del Jutjat Social de Granollers sobre
procediment: Demandes 930/2009. Secretària Judicial Maria Antonia Parellada Garrell
Faig saber: Que en aquest Jutjat s'han iniciat les actuacions Demandes núm.
930/2009 sobre acomiadament a instàncies
de Juan Manuel Liebana Barrero contra
Fondo de Garantia Salarial i Thor Experience
S.L. En aquest procediment he dictat la resolució de data d'avui en què he decidit que
cal efectuar les diligències que detallo tot
seguit.
1. Citar mitjançant aquest edicte el representant legal de l'empresa demandada Thor
Experience S.L. per efectuar l'acte de conciliació i de judici el dia 20 de gener de 2010 a
les 12,35 hores que tindrà lloc a la sala de
vistes d'aquest Jutjat (Josep Umbert, 124).
2. Adverteixo el/la demandat que si no
compareix sense al·legar una causa justificada se celebrarà el judici en absència seva.
També adverteixo ambdues parts que hi han
de comparèixer amb els mitjans de prova de
què intentin valer-se.
3. Requereixo el/s demandat/s perquè
aporti/n a l'acte de judici els documents
sol·licitats en la demanda:.
4. Així mateix se cita el/la representant
legal de la part demandada a fi que assisteixi
a l'acte de judici per practicar l'interrogatori
de les parts, amb l'advertència que podrà ser
tingut/uda per confès/esa en cas d'incompareixença.
Faig saber que contra aquesta resolució es
pot interposar recurs de reposició en aquest
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Jutjat en el termini de tres dies des de la notificació. Així mateix poso en coneixement
que aquest Jutjat té les còpies presentades per
la part demandant i les dels altres documents,
si escau.
Estenc aquest escrit perquè serveixi de
notificació, citació i requeriment en forma al
representant legal de l'empresa demandada
Thor Experience S.L. i perquè es publiqui al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA amb l'advertiment que les properes comunicacions es
faran a les estrades del Jutjat, excepte les previstes legalment.
Granollers, 18 de desembre de 2009.
La Secretària judicial, Maria Antonia Parellada Garrell.
032009030498
A

Número 1, de Granollers
EDICTE
Edicte del Jutjat Social de Granollers sobre
procediment: Demandes 951/2009. La
Secretària Judicial Maria Antonia Parellada
Garrell
Faig saber: Que en aquest Jutjat s'han iniciat les actuacions Demandes núm.
951/2009 sobre reclamació de quantitat a
instàncies de Manuel Pérez Remedios contra
Fondo de Garantia Salarial, Estructuras Durama Yetano, S.L. i Cristobal Pérez Guerrero.
En aquest procediment he dictat la resolució
de data d'avui en què he decidit que cal
efectuar les diligències que detallo tot seguit.
1. Citar mitjançant aquest edicte el representant legal de l'empresa demandada Estructuras Durama Yetano, S.L. Cristobal Pérez
Guerrero per efectuar l'acte de conciliació i
de judici el dia 10 de març de 2010 a les
10,35 hores que tindrà lloc a la sala de vistes
d'aquest Jutjat (Josep Umbert, 124).
2. Adverteixo el/la demandat que si no
compareix sense al·legar una causa justificada se celebrarà el judici en absència seva.
També adverteixo ambdues parts que hi han
de comparèixer amb els mitjans de prova de
què intentin valer-se.
3. Requereixo el/s demandat/s perquè
aporti/n a l'acte de judici els documents
sol·licitats en la demanda:.
4. Així mateix se cita el/la representant
legal de la part demandada a fi que assisteixi
a l'acte de judici per practicar l'interrogatori
de les parts, amb l'advertència que podrà ser
tingut/uda per confès/esa en cas d'incompareixença.
Faig saber que contra aquesta resolució es
pot interposar recurs de reposició en aquest
Jutjat en el termini de tres dies des de la notificació. Així mateix poso en coneixement
que aquest Jutjat té les còpies presentades per
la part demandant i les dels altres documents,
si escau.
Estenc aquest escrit perquè serveixi de
notificació, citació i requeriment en forma al
representant legal de l'empresa demandada

Estructuras Durama Yetano, S.L. Cristobal
Pérez Guerrero i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA amb l'advertiment que les properes comunicacions es
faran a les estrades del Jutjat, excepte les previstes legalment.
Granollers, 18 de desembre de 2009.
La Secretària judicial, Maria Antonia Parellada Garrell.
032009030508
A

Número 3, de Granollers
EDICTO
Según lo acordado en los autos núm.
145/2009, seguidos en este Juzgado a instancia de Maria Cinta Colome Nin y Antonio
Guerrero Suarez contra Freedom Land S.L. en
relación a Despido por el presente se notifica
a Freedom Land S.L. en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 24 de septiembre de 2009, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
«Auto. En Granollers, a 24 de septiembre
de 2009.
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha nueve de abriel de dos
mil nueve se dictó sentencia, en estas actuaciones, que declaró la nulidad del despido
sufrido por el/los actor/es con efectos de
treinta de enero de dos mil nueve.
Segundo. Por la parte demandada/demandante se ha manifestado la imposibilidad de
readmitir al trabajador en las mismas condiciones que venía ejerciendo atendida la falta
de actividad de la empresa.
Tercero. Por la parte actora se ha manifestado conocer la imposibilidad de la empresa
demandada de proceder a la readmisión por
lo que solicita la extinción de la relación
laboral.
Cuarto. Finalmente, han quedado los autos
en la mesa de esta Juzgadora para resolver.
Fundamento de derecho
Primero. Dispone el art. 281 LPL que
cuando se declare la nulidad del despido la
sentencia será ejecutada en sus propios términos. No obstante, reconoce el art. 284 LPL
la posiblidad de que, acreditada la imposibilidad de la readmisión del trabajador, puede
dictarse auto por el que se acuerde la extinción de la relación laboral.
Segundo. En el supuesto de autos, acreditada la falta de actividad de la empresa
demandada y, por ende, la imposibilidad en
que tenga lugar la readmisión, procede acordar la extinción la relación laboral con efectos de la fecha de esta resolución, sustituyendo la obligación de readmisión incumplida
por la de pagar una indemnización de cuarenta y cinco días del salario del trabajador
por cada año de servicio en la empresa, computando como tal el tiempo transcurrido
hasta que así se resuelve, con prorrateo de la

fracción de año no completa y tope máximo
computable de cuarenta y dos mensualidades, resultando a favor del actor las cantidades que se dirán en la parte dispositiva de
esta resolución.
Además, se ha de extender hasta el día de
hoy la obligación de abono de los salarios de
tramitación contenida en la sentencia, que
son los que se consignan en la parte dispositiva de esta resolución.
En el presente caso, no concurren circunstancias relevantes, dignas de tenerse en cuenta para incrementar la indemnización por
encima del mínimo señalado o apartarse de
la regla expuesta sobre la ampliación de los
salarios de trámite.
Por todo lo cual,
Parte dispositiva
Dispongo:
Primero. Se declara extinguido desde el
día de hoy el contrato de trabajo que unía a
la empresa Freedom Land SL con Maria Cinta
Colomé Nin y Antonio Guerrero Suarez. Se
condena a Freedom Land SL a que abone a
Maria Cinta Colomé Nin la cantidad de
3.689,36. EUR como indemnización sustitutoria de la readmisión, en cuya cantidad se
incluyen los que fueron objeto de condena
en la sentencia más los salarios de tramitación que ascienden a la cantidad de
2.206,97 EUR; y a Antonio Guerrero Suarez
la cantidad de 3.586,2 EUR como indemnización sustitutoria de la readmisión, en cuya
cantidad se incluyen los que fueron objeto de
condena en la sentencia más los salarios de
tramitación que ascienden a la cantidad de
3.779,82 EUR
Dichas cantidades devengarán, desde el
día de hoy y hasta su total pago, los intereses
del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Advirtiéndoles que podrán interponer recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así por esta mi resolución, Juana Vera
Martínez, Magistrada del Juzgado de lo
Social nº 3 de Granollers, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la persona anteriormente referenciada,
cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole
que las sucesivas notificaciones, salvo que
revistan forma de auto o sentencia, se harán
en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, expido el presente Edicto en Granollers, a 15 de diciembre de 2009.
La Secretaria Judicial, Dolors Cortina Alarcon.
032009030173
A
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Número 3, de Granollers
EDICTO
Según lo acordado en los autos de ejecución núm. 126/2007, seguidos en este Juzgado a instancia de Abdelkader El Korchi contra Luna Diamante Invest S.L. y Fondo de
Garantía Salarial por el presente se notifica a
Luna Diamante Invest S.L. en ignorado paradero en el procedimiento del que dimana la
presente ejecutoria, y que ya en su día fue
notificado por edictos, el auto de fecha 16
diciembre de 2009, que es del tenor literal
siguiente:
«Diligencia. En Granollers, a dieciséis de
diciembre de dos mil nueve.
Hago constar que se han practicado las
averiguaciones necesarias para encontrar bienes suficientes del ejecutado en los que
hacer traba y embargo sin resultado alguno,
de lo que paso a dar cuenta a la Magistrada
Juez. Doy fe.»
«Auto de la Magistrada Juez Dª Juana Vera
Martínez. En Granollers, a dieciséis de
diciembre de dos mil nueve
Antecedentes de hecho
Primero. En el proceso de ejecución
número 126/2007 a instancia de Abdelkader
El Korchi contra Luna Diamante Invest S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, se dictó auto despachando ejecución, en fecha 4 de diciembre de 2007, para cubrir un total de 1.209,79
EUR por principal, 160,42 EUR por intereses
provisionales y 160,42 EUR por costas provisionales.
Segundo. Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de averiguación de bienes,
desconociéndose, tras las necesarias averiguaciones practicadas, la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha
dado la preceptiva audiencia al Fondo de
Garantía Salarial.
Razonamientos jurídicos
Primero. Disponen los artículos 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de Abril de 1.995,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo se practicarán
las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, hasta que se conozcan
bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Procede declarar al ejecutado Luna Diamante Invest S.L. en situación de insolvencia
por importe de mil doscientos nueve EUR
con setenta y nueve céntimos EUR. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, y procédase al archivo de

las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del/de la ejecutado/a.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose
que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. A la interposición del recurso,
quien no tenga la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social deberá presentar, con indicación
expresa del propósito de recurrir, resguardo
acreditativo del ingreso de depósito especial
para recurrir por importe de 25 EUR en la
cuenta de consignaciones nº 2698/0000/64/
0126/ 07, abierta en el Banco Español de
Crédito, sucursal 2073 de Granollers, Plaça
de la Porxada nº 30, requisito sin el cual no
se admitirá a trámite el recurso (Disposición
Adicional 5ª de la Ley Orgánica 1/2009 de 3
de noviembre).
Una vez firme, líbrese y entréguese certificación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Así lo acuerda, manda y firma. Doy fe.
La Magistrada Juez. La Secretaria Judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, enviando un sobre a cada una
de las partes por correo certificado con acuse
de recibo, en la forma prescrita en el artículo
56 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1.995,
conteniendo copia de la resolución. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la persona anteriormente referenciada,
cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole
que las sucesivas notificaciones, salvo que
revistan forma de auto o sentencia, se harán
en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, expido el presente Edicto en Granollers, a 16 de diciembre de 2009.
La Secretaria Judicial, Dolors Cortina Alarcon.
032009030390
A

Número 1, de Manresa
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en la executòria
núm. 223/2008 i acumulades seguides en
aquest Jutjat a instàncies de Mª Angeles
Beneitez Calles, Demelsa Garcia Ramos,
Tania Casas Santiago, Elisabeth Calomardo
Diaz i Nuria Espuña Fuster contra Fincas
Corral, SL, en relació amb Executòries, amb
aquest edicte es notifica a Fincas Corral, SL,
en parador desconegut, la resolució del dia
4.12.09 dictada en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Diligència. Manresa, 4 de desembre de
2009
Faig constar que s'han practicat les investi-

gacions necessàries per trobar béns suficients
de l'executat/ada sobre els quals fer embargament i no se n'ha obtingut cap resultat complet. En dono compte al/a la magistrat/ada i
hi adjunto aquesta resolució. En dono fe.«
«Proposta d'interlocutòria del Secretari
Albert Soriguera Serra. Manresa, 4 de desembre de 2009
Fets
Primer. En el procés d'execució número
223/2008 seguit a instàncies de Nuria Espuña
Fuster contra Fincas Corral, SL, en data
2.12.08 es va dictar la interlocutòria que despatxava l'execució per tal de cobrir un total
de 6.231,05 EUR de principal més 623,11
EUR i 623,11 EUR d'interessos i costes provisionals.
Segon. A l'execució 223/08 s'hi han acumulat les següents execucions:
- La 226/08 seguida a instància de Nuria
Espuña Fuster contra la mateixa executada,
on es va dictar interlocutòria d'execució en
data 11.12.08 per un principal de 9.939,86
més 1987,98 d'interessos i costes.
- La 243/08 seguida a instància de Maria
Angels Beneitez Calles contra la mateixa executada, i es va dictar interlocutòria d'execució en data 2.12.08 per un principal de
4.462,60 EUR més 892,52 EUR d'interessos i
costes.
- La 3/09 seguida a instància de Demelsa
Garcia Marcos contra la mateixa executada, i
es va dictar interlocutòria d'execució en data
30.01.09 per un principal de 5.085,55 EUR
més 1017,12 EUR d'interessos i costes.
- La 41/09 seguida a instància de Demelsa
Garcia Marcos contra la mateixa executada,
on es va dictar interlocutòria d'execució en
data 3.03.09 per un principal de 4.579,10
EUR, més 915,82 EUR d'interessos i costes.
- La 103/09 seguida a instància de Tania
Casas Santiago contra la mateixa executada,
on es va dictar la interlocutòria d'execució
en data 5.03.09 per un principal de
11.074,81 EUR més 2.214,96 EUR d'interessos i costes.
- La 66/09 seguida a instància de Elisabeth
Calomardo Diaz contra la mateixa executada, on es va dictar interlocutòria d'execució
en data 9.04.09 per un principal de 3.762,24
EUR més 752,44 EUR d'interessos i costes.
- La 138/09 seguida a instància de Tania
Casas Santiago contra la mateixa executada, i
es va dictar interlocutòria d'execució en data
27.04.09 per un principal de 6.541,95 EUR
més 1.308,38 EUR d'interessos i costes.
- I la 245/09 seguida a instància de Maria
Angels Beneitez Calles i es va dictar interlocutòria d'execució en data 28.04.09 per un
principal de 1.212,86 EUR més 242,56 EUR
d'interessos i costes.
Tercer. S'ha practicat, sense cap resultat la
diligència d'embargament i, després de les
investigacions necessàries, es desconeix l'existència de béns suficients susceptibles
d'embargament. Això s'ha fet saber al Fons
de Garantia Salarial.
Fonaments de dret
Únic. Els articles 247 i 273 de la LPL dis-
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posen que si no es té coneixement de l'existència de béns suficients de l'executat/ada
sobre els quals fer l'embargament s'han de
practicar les indagacions procedents i, en cas
de ser infructuoses, després d'oir el FGS, s'ha
de dictar una interlocutòria en què es declari
la insolvència total o parcial de
l'executat/ada. Aquesta insolvència s'ha d'entendre com a provisional a tots els efectes,
fins que es coneguin altres béns de l'executat
o es realitzin els béns embargats.
Part dispositiva
Disposo: Declarar l'executat/ada Fincas
Corral, SL en situació d'insolvència legal amb
caràcter provisional, per l'import total de cinquanta-dos mil vuit-cents noranta EUR amb
dos cèntims EUR (52.890,02 EUR) de principal, més cinc mil dos-cents vuitanta-nou EUR
5.289,00 EUR d'interessos i cinc mil doscents vuitanta-nou EUR 5.289,00 EUR de
costes. Aquesta insolvència s'ha d'entendre a
tots els efectes com a provisional. Arxiveu les
actuacions amb l'anotació prèvia al llibre
corresponent, sense perjudici de continuar
l'execució si d'ara endavant es coneguessin
nous béns de l'executat.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
al FGS i advertiu-los que no és ferma i que hi
poden interposar recurs de reposició en el
termini de cinc dies hàbils en aquest Jutjat.
Un cop sigui ferma, lliureu-ne un certificat
a la part executant perquè tingui validesa al
FGS.
Així ho proposo al Magistrat Jutge. En
dono fe.
Conforme. El Magistrat Jutge. El Secretari.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Manresa, 14 de desembre de 2009.
El Secretari, Albert Soriguera Serra.
032009029953
A

Número 1, de Mataró
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 17.12.09 en
les actuacions núm. 1013/2009 que en
aquest Jutjat se segueixen a instància del Sra.
Najat Bouia contra Fons de Garantia Salarial
i Tadea Gordon de Haro, S.L. per Reclamació
de quantitat, se cita l'empresa esmentada,
Tadea Gordon de Haro, SL, de parador desconegut, perquè comparegui davant la sala
d'audiències d'aquest organisme, a l'edifici
dels Jutjats de Mataró, situal a la Plaça Francisco Tomás y Valiente, s/n, el dia 30 d'abril
de 2010 a les 10:15 hores, per dur a terme
l'acte de conciliació. Se li fa saber que, en el

cas que no hi hagi avinença en aquest acte,
seguidament es durà a terme el judici, en una
única convocatòria, i hi podrà concórrer amb
els mitjans de prova de què intenti valer-se.
El judici no se suspendrà per la falta d'assistència de la part demandada si ha estat
citada degudament i, en el cas que no hi
comparegui, se la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Mataró, 17 de desembre de 2009.
La Secretaria en substitució, Almudena
Ortiz Martín.
032009030455
A

Número 1, de Mataró
EDICTE
Olga Hernández Mateo, Secretaria Judicial
del Jutjat Social Número 1, de Mataró,
Faig saber: Que en aquest Jutjat es tramiten les actuacions d'executòria núm.
310/2009 que se segueixen a instàncies del
Sr. Mario González Solé, Sr Hssain Tabouaazat, Sr Abdellah Zahir, Sr Mohamed Tabouaazat, Sr Napo Pepe Guerrero Charfuelan i Sr
Manuel Tenelema Auquilla contra Sr. Pedro
Manuel Monreal Colomer, Cons-Cod S.L. en
parador desconegut, en les quals s'ha el
magistrat jutge ha dictat una resolució qua
seva part dispositiva diu:
«Disposo: Executar el títol executiu indicat
als fets d'aquesta resolució per un principal
total de 120.140,32 EUR i per 12.014,03
EUR per als interessos provisionals (article
576 Llei d'enjudiciament civil) i 12.014,03
EUR per a les costes provisionals (article 249
de la Llei de procediment laboral) contra els
béns propietat de Cons-Cod S.L. i Sr Pedro
Manuel Monreal Colomer.
En conseqüència, embargueu béns de la
part demandada Cons-Cod S.L en quantitat
suficient per cobrir les quantitats que es
reclamen. Atesa la consulta telemàtica anterior disposo:
L'embargament del vehicle que es descriu
a continuació d'acord amb les dades d'identificació conegudes: Mercedes-Benz model C
220CDI matrícula 4682 FKY. Trameteu un
ofici a la oficina de Registre de Béns mobles
perquè n'anoti l'embargament i fins el límit
de la quantia reclamada per import de
144.168,38 EUR (principal, interessos i costes). Un cop fet es decidirà sobre el seu precintatge i dipòsit.
Respecte de la part demandada Sr Pedro
Manuel Monreal Colomer embargueu béns
en quantitat suficient per cobrir les quantitats
que es reclamen. Atesa la consulta telemàtica
anterior disposo:
L'embargament dels saldos creditors que

l'empresa la persona constreta Sr/a.Pedro
Manuel Monreal Colomer tingui en els
comptes corrents, dipòsits d'estalvi o anàlegs
a les entitats La Caixa, BBVA, Caixa Laietana,
Caixa Penedes i Caixa Catalunya i dels quals
sigui titular fins el límit de la quantia reclamada per import de 144.168,38 EUR (principal, interessos i costes). S'ha de lliurar la
comunicació oportuna a les entitats esmentades perquè facin la retenció i la transferència
dels saldos que resultin fins arribar a la quantitat objecte de constrenyiment. Se'ls ha d'advertir de les responsabilitats penals en què
por incórrer qui auxiliï o es confabuli amb la
persona constreta per tal de ocultar o sostraure alguna part dels seus béns o crèdits (article
257 i següents el Codi penal i 893 del Codi
de comerç).
L'embargament de les quantitats que en
concepte d'IRPF, d'IVA ó qualsevol altre
devolució o compensació que l'Administració de l'Agencia Tributària hagi de retornar o
compensar als executats Sr Pedro Manuel
Monreal Colomer. Lliureu la comunicació
oportuna a l'Agencia Tributaria de Mataró
perquè facin la retenció i la transferència de
les quantitats que resultin fins arribar a la
quantitat objecte de constrenyiment
(144.168,38 EUR).
L'embargament dels Fons de Pensions de
referència 99061-00005-00612 del que és
titular l'excutat Sr. Pedro Manuel Monreal
Colomer tingui en l'entitat Caixa Penedès
Pensions E.G.F.P. SA fins el límit de la quantia reclamada per import de 144.168,38 EUR.
S'ha de lliurar la comunicació a la entitat
esmentada per tal què prenguin l'oportuna
nota de l'ordre d'embargament sobre els Fons
esmentats i perquè en el moment del rescat,
el saldo existent en els Fons de pensions
embargats siguin transferits al compte d'aquest jutjat fins arribar a la quantitat objecte
de constrenyiment. Requeriu l'esmentada
entitat bancària perquè en el supòsit de
mobilització a altres entitats dels fons de pensions embargats als executats, notifiquin a
aquest Jutjat el Fons de destinació i la nova
entitat.
L'embargament dels béns immobles propietat de la part constreta Pedro Manuel
Monreal Colomer, i fins el límit de la quantia
reclamada per import de 144.168,38 EUR
(120.140,32 de principal, i ambdues quantitats de 12.014,03 d'interessos i costes provisionals), que es:
A) Finca amb referència cadastral núm.
9157005DF4995N0004ME, situada al carrer
Plaça Josep Tarradellas, 15, es. 1, pta. 3 de
Vilassar de Mar inscrita en el Registre de la
Propietat núm 3 de Mataró i titular de plena
propiedad.
B) Finca amb referència cadastral núm.
0189726DG3108N0001BQ, situada a la
Urbanització Pinars del Bado 17 de Sant
quize de Safaja inscrita en el Registre de la
Propietat núm 2 de Granollers i titular de
plena propiedad.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
al Fons de Garantia Salarial. Requeriu i
advertiu la part constreta en els termes d'a-
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questa resolució. Feu-li saber que aquesta
resolució no és ferma i que s'hi pot interposar
recurs de reposició en aquest Jutjat en el termini de cinc dies hàbils, o que la persona
constreta s'hi pot oposar en el mateix termini,
tret de quan no se'n conegui el domicili o se
n'ignori el parador. En aquest cas, l'oposició
es pot formular en el termini de nou dies des
de la notificació per edictes d'aquesta interlocutòria. Advertiu a la part executada notificada per edictes que, en endavant, les provisions que es dictin i les citacions que se li
hagin de fer, se li notificaran en aquest Jutjat.
Es té per designat a la lletrada de CCOO
Sra. Carmen Rodriquez Cifuentes.
Així ho disposo, ho mano i ho signo.»
I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a l'executat, Sr. Pedro Manuel Monreal
Colomer, Cons-Cod S.L. l'adreça de la qual
es desconeix, amb l'advertiment que les notificacions següents, tret que tinguin la forma
d'interlocutòria o sentència, es faran al Jutjat,
i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, expedeixo aquest edicte a Mataró,
18 de desembre de 2009.
La Secretària.
032009030523
A

Número 1, de Sabadell
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
314/2009 instruido por este Juzgado de lo
Social Número 1, de Sabadell, a instancia de
Juan Pérez Cruells contra Jim-Lac SL, se notifica a Jim-Lac SL en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en el
indicado proceso, cuyo tenor literal en su
parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva
Se acuerda: Procede ejecutar a JIM-LAC SL
por un principal de 2.086,03 EUR, más la
cantidad de 208,60 EUR que se fija provisionalmente para intereses así como la cantidad
de 208,60 EUR que prudencialmente se fija
para costas, por un total de 2.503,23 EUR,
todo ello, de conformidad a lo preceptuado
en el art. 249 del texto Refundido de la Ley
de Procedimiento laboral.
Se requiere al ejecutado para que efectúe
manifestación sobre sus bienes o derechos,
con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades, advirtiéndole de la posibilidad de imponérsele la cantidad máxima
equivalente a la prevista para las multas en el
Código Penal como pena correspondiente a
las faltas por cada día de atraso injustificado
en el cumplimiento de su obligación.
Sirva esta resolución de mandamiento en
forma a la Comisión Ejecutiva, que practicará
la diligencia de embargo en el domicilio, o
en cualquier otro en que se hallase la empresa con sujeción al orden y limitaciones legales establecidas en el artículo 592 y ss. de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000 de 7

de enero, de constar la suficiencia de los bienes embargados (artículo 252 L.P.L.) y depositándose los que se embarguen con arreglo a
derecho, con advertencia al depositario de
sus obligaciones (artículo 252 y 435 C.P.),
pudiéndose recabar para todo ello el auxilio
de la Policía Judicial si fuere preciso (artículos 443 y 445 de la L.O.P.J.).
En el supuesto de abonar el demandado el
principal requerido, así como la cuantía fijada para intereses y costas, dicha suma deberá
ser ingresada en la Cuenta de Consignaciones de Ejecuciones número 0030- 11230000-64- 0314/09 perteneciente al Banco
Banesto, Agencia Principal sita en la calle
Advocat Cirera número 1-3 de Sabadell.
Desconociéndose por el momento la existencia de bienes suficientes titularidad de la
apremiada, practíquense los trámites de averiguación de bienes de la misma con arreglo
a las normas señaladas en los arts. 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, librándose al efecto los
correspondientes Oficios a los Organismos
Oficiales a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos del deudor de
que tengan constancia.
El embargo de los saldos existentes en la
cuentas corrientes obrantes en las entidades
Banco Popular a nombre de la parte ejecutada librándose las oportunas comunicaciones
a las mismas para que a su inmediata recepción procedan a la retención y transferencia
de los saldos resultantes hasta el límite de la
cantidad de apremio a la cuenta de consignaciones Judiciales de este Juzgado.
El embargo de las posibles devoluciones a
que tenga derecho la parte ejecutada en concepto de IRPF e IVA librándose para su efectividad el oportuno oficio a AEAT.
Adviértase a las partes que contra la presente ejecución no cabe recurso alguno, sin
perjuicio de que el ejecutado pueda oponerse a la ejecución dentro de los diez días
siguientes a la notificación del auto por los
motivos y en la forma prevista en la Ley de
Enjuiciamiento Civil del 2000.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
El Magistrado-Juez. Ante mí.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Sabadell, 16 de diciembre de 2009.
La Secretaria judicial.
032009030418
A

Número 1, de Sabadell
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
310/2009 instruido por este Juzgado de lo

Social Número 1, de Sabadell, a instancia de
Samuel Bericat Lorenzo contra Sofinter Solutions SL, se notifica a Sofinter Solutions SL en
ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la
resolución dictada en el indicado proceso,
cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva
Se acuerda: Procede ejecutar a Sofinter
Solutions SL por un principal de 5.991,06
EUR, más la cantidad de 599,11 EUR que se
fija provisionalmente para intereses así como
la cantidad de 599,11 EUR que prudencialmente se fija para costas, por un total de
7.189,28 EUR, todo ello, de conformidad a
lo preceptuado en el art. 249 del texto Refundido de la Ley de Procedimiento laboral.
Se requiere al ejecutado para que efectúe
manifestación sobre sus bienes o derechos,
con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades, advirtiéndole de la posibilidad de imponérsele la cantidad máxima
equivalente a la prevista para las multas en el
Código Penal como pena correspondiente a
las faltas por cada día de atraso injustificado
en el cumplimiento de su obligación.
Sirva esta resolución de mandamiento en
forma a la Comisión Ejecutiva, que practicará
la diligencia de embargo en el domicilio, o
en cualquier otro en que se hallase la empresa con sujeción al orden y limitaciones legales establecidas en el artículo 592 y ss. de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000 de 7
de enero, de constar la suficiencia de los bienes embargados (artículo 252 L.P.L.) y depositándose los que se embarguen con arreglo a
derecho, con advertencia al depositario de
sus obligaciones (artículo 252 y 435 C.P.),
pudiéndose recabar para todo ello el auxilio
de la Policía Judicial si fuere preciso (artículos 443 y 445 de la L.O.P.J.).
En el supuesto de abonar el demandado el
principal requerido, así como la cuantía fijada para intereses y costas, dicha suma deberá
ser ingresada en la Cuenta de Consignaciones de Ejecuciones número 0030- 11230000-64- 0310/09 perteneciente al Banco
Banesto, Agencia Principal sita en la calle
Advocat Cirera número 1-3 de Sabadell.
Desconociéndose por el momento la existencia de bienes suficientes titularidad de la
apremiada, practíquense los trámites de averiguación de bienes de la misma con arreglo
a las normas señaladas en los arts. 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, librándose al efecto los
correspondientes Oficios a los Organismos
Oficiales a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos del deudor de
que tengan constancia.
Se acuerda: El embargo de los saldos existentes en la cuentas corrientes obrantes en las
entidades Caixa Penedès, Caixa Manresa,
BBVA, a nombre de la parte ejecutada librándose las oportunas comunicaciones a las mismas para que a su inmediata recepción procedan a la retención y transferencia de los
saldos resultantes hasta el límite de la cantidad de apremio a la cuenta de consignaciones Judiciales de este Juzgado.
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El embargo de las posibles devoluciones a
que tenga derecho la parte ejecutada en concepto de IRPF e IVA librándose para su efectividad el oportuno oficio a AEAT.
Adviértase a las partes que contra la presente ejecución no cabe recurso alguno, sin
perjuicio de que el ejecutado pueda oponerse a la ejecución dentro de los diez días
siguientes a la notificación del auto por los
motivos y en la forma prevista en la Ley de
Enjuiciamiento Civil del 2000.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
El Magistrado-Juez. Ante mí.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Sabadell, 16 de diciembre de 2009.
La Secretaria judicial.
032009030420
A

afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrá ser
tenido por confeso en la sentencia (artículo
91.2 de la L.P.L.).
Demandado: deberá aportar los correspondientes poderes que le acrediten como
legal representante de la entidad demandada.
Deberá aportar asimismo al acto de juicio la
siguiente documentación: documentos
reseñados en el otrosí del escrito de demanda
que por copia se adjunta a la presente cédula
de citación.»
Y para que sirva de citación a Vd., expido
y firmo la presente en Sabadell, a 9 de
diciembre de 2009.
Secretario Judicial.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Sabadell, a 18 de diciembre de
2009.
El Secretario Judicial.
032009030521
A

Número 2, de Sabadell
EDICTO
Según lo acordado en los autos
1058/2009, seguidos en este Juzgado a instancia de Santiago Pedrosa Guerrero contra
Jelco 07, S.L y Fons de Garantia Salarial
(Fogasa) en relación a Reclamación de cantidad por el presente se notifica a Jelco 07, S.L
en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos en fecha dieciocho de
diciembre de dos mil nueve, cuyo tenor literal dice:
«CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO SALA DE VISTAS EN
7ª PLANTA DEL EDIFICIO JUDICIAL
Procedimiento: Reclamación de cantidad
1058/2009
Parte actora: Santiago Pedrosa Guerrero
Parte demandada: Jelco 07, S.L y Fons de
Garantia Salarial (Fogasa)
En virtud de lo acordado en resolución de
fecha nueve de diciembre de dos mil nueve
cuya copia se adjunta, se cita a Vd. a través
en su caso, de su Legal Representante, a
comparecer en este Juzgado de lo Social, sito
en Avda. Francesc Macià, 36-38, el día 17 de
mayo de 2010 a las 10:00 horas de la mañana, al objeto de asistir al acto de juicio señalado.
Se advierte que si el demandante, citado
en forma, no compareciese ni alegase justa
causa que motive la suspensión del Juicio, se
le tendrá por desistido de su demanda y que
la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración del Juicio,
que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículos 82 y 83 de la L.P.L).
Asimismo se advierte al demandado que,
llamado a confesar en juicio, si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder

Número 3, de Sabadell
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
48-09, instruido por este juzgado de lo social
número 3 de Sabadell a instancia de Jorge
Montenegro Marce, Lluis Carretero Lopez y
Francisco Montengro Marce contra S.P. 93,
S.L., se notifica a SP 93 SL, en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada
en el indicado proceso, cuyo tenor literal en
su parte dispositiva dice:
«Auto. En Sabadell, a 22 de septiembre de
2009.
Antecedentes de hechos
Primero. - En fecha 13 de julio de 2009, se
dicto auto despachando ejecucion a instancia de Jorge Montenegro Marce, contra el
apremiado SP 93 SL por un importe del principal adeudado de 41051,67 EUR.
Segundo. - Posteriormente, y en la misma
fecha, se procedio a la acumulación a la presente ejecución de la 68-09 promovida a instancia de Luis Carretero Lopez y Jorge Montenegro Marce, y Francisco Montenegro
Marce ascendiendo el principal para todos
los autos acumulados a la cantidad de
54964,19 EUR.
Tercero. - Se ha recibido procedente del
Nº 2 de Granollers informe de que el ejecutado es titular de las fincas registrales número
7685 y 7686 de Caldes de Montbui.
Razonamientos jurídicos
Único. - Dispone el art. 585 de la Ley
1/2000 de 7 de Enero, de Enjuiciamiento
Civil que despachada la ejecución, se proce-

derá al embargo de los bienes del deudor,
conforme a lo dispuesto en la misma, a no
ser que el ejecutado consignara la cantidad
por al que ésta se hubiera despachando.
En los presentes autos no consta consignado el importe del principal adeudado, ni
consta que el apremiado haya designado bienes en cuantía suficiente para el fin de la ejecución, por lo que resultando, según se ha
puesto de manifiesto en los antecedentes de
hecho de esta resolución, que el apremiado
ostenta la titularidad del bien inmueble descrito en el hecho segundo de esta resolución,
es por lo que procede acordar el embargo de
dicho bien y expedir el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad donde
figura inscrito, para que practique el asiento
que corresponda en relación a la traba acordada sobre el bien indicado, expidiéndose
certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y, en su caso, de sus cargas
y gravámenes, debiendo comunicar a este
Juzgado la existencia de ulteriores asientos
que pudieran afectar al embargo anotado,
conforme a lo dispuesto en el artículo 253
L.P.L., haciéndose constar en el mandamiento los requisitos legales y debiéndose devolver un ejemplar debidamente cumplimentado, todo ello conforme a lo que dispone el
artículo 629 de la L.E.C. 1/2000, por lo que
igualmente se remitirá mandamiento por fax
al Registro de la Propiedad correspondiente.
Vistos los preceptos citados y demás de
general aplicación.
Parte dispositiva
Se acuerda el embargo de los bienes
inmuebles propiedad del apremiado que a
continuación se describen:
- Finca Registral nº 7685 de Caldes de
Montbui, descrita en su inscripción 1º,
obrante al folio 33 del tomo 1932 del Archivo, libro 112 de Caldes de Montbui
- Finca Registral nº 7686 de Caldes de
Montbui, descrita en su inscipción 1º, obrante al folio 36 del tomo 1932 del Archivo,
libro 112 de Caldes de Montbui
Líbrese, por el Secretario, directamente y
de oficio, sin necesidad de obtener previamente la nota de exención o no sujeción al
impuesto correspondiente, mandamiento al
Registro de la Propiedad correspondiente a
fin de que practique el asiento que corresponda en relación a la traba acordada sobre
el bien indicado, expida certificación de
haberlo hecho, de la titularidad de los bienes
y, en su caso, de las cargas y gravámenes,
haciendole saber que deberá comunicar a
este Juzgado la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo anotado.
Asimismo, con esta fecha, remítase mandamiento por fax al Registro de la Propiedad a
efectos de lo dispuesto en el punto 1 art. 629
de la L.E.C.
Requíerase al apremiado para que dentro
del término de diez días presente en Secretaría los títulos de propiedad del inmueble
embargado, con el apercibimiento de que si
no lo efectúa le pararán los perjuicios que
hubiera lugar en derecho y que podrán
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emplearse contra el mismo los apremios que
se estimen conducentes para obligarle a que
los presente. Requiérase a las partes, en el
mismo plazo, para que pongan en conocimiento de este Juzgado el nombre y domicilios de las personas que ostentan derechos de
cualquier naturaleza sobre los bienes embargados, en especial, si tienen carácter ganancial, constituye su vivienda habitual, o si tienen arrendatarios u ocupantes.
Lo pronuncia, manda y firma D. Julio Hernandez Pascual,El Magistrado Juez del Juzgado de lo Social nº 3 de Sabadell.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando a cada una de las partes
un sobre por correo certificado con acuse de
recibo, conteniendo copia de la presente
resolución, conforme a lo prescrito en el artículo 56 de la L.P.L.. Doy fe.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Sabadell, 14 de diciembre de 2009.
El Secretario Judicial.
032009030001
A

Número 3, de Sabadell
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
132-09, instruido por este juzgado de lo
social número 3 de Sabadell a instancia de
Juan Soldado Montero, Juli Alsina Salmerón,
Juan Antonio Mendoza Cruz, Carlos Jiménez
Ramiro, Rafael Arenas Bernardo, Mor Sy,
Francisco Domínguez Molina, Manuel
Domínguez Molina, Antonio Domínguez
Molina, Antonio Alcántara Bonilla, Antonio
Morón Gamiz, Issam Chyate, Agustín González Rubio, Eulogio Aguilera Sánchez, Aboubacar Sibide, Antonio Morón Jiménez, Gregorio Rodríguez Berjaga, Javier Arévalo
Martín, Juan Ramon Carrión Martín, Brehima
Camara, Ignacio Núñez Romero, Mamadou
Keita, Antonio Iglesias Peña, Rachid Chyate,
Juan Aguilera Sánchez, Abdeslam Chyate y
Antonio Aguilera Sánchez contra Zempsa 02,
S.L., se notifica a ZEMPSA 02 SL, en ignorado
paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución
dictada en el indicado proceso, cuyo tenor
literal en su parte dispositiva dice:
«Auto. En Sabadell, a 21 de julio de 2009.
Antecedentes de hechos
Primero.- En fecha 21 de Julio de
2009dictó Auto despachando ejecución contra el apremiado por un importe del total
adeudado correspondiente a la cantidad de
331727,28 Euros que se incluyen principal,
costas e intereses, sin que se haya hecho
efectivo el mismo.

Segundo.- Se ha recibido, procedente de
la Delegación de Hacienda de Barcelona certificación acreditativa de que el ejecutado es
titular de cuenta/s en la/s siguiente/s entidades Caixa D'estalvis Del Penedès, Caixa
D'estalvis De Catalunya, Caixa d'estalvis de
Terrassa y Banco De Sabadell
Razonamientos jurídicos
Único.- Dispone el art. 585 de la Ley
1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil que despacha la ejecución, se procederá al embargo de bienes del deudor, conforme a lo dispuesto en la misma, a no ser
que el ejecutado consignara la cantidad por
que ésta se hubiere despachado.
En los presentes autos no constar consignado el importe del principal adeudado, ni
consta que el apremiado hay designado bienes en cuantía suficiente para el fin de la ejecución, por lo que resultando, según se ha
puesto de manifiesto en los antecedentes de
hecho de esta resolución, que el apremiado
es titular de la cuenta/s corriente/s que se
relaciona/n en el hecho segundo de esta
resolución, es por lo que procede acordar el
embargo del/ los saldo/s de las/s entidad/es
bancaria/s para que procedan al embargo
correspondiente.
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Se acuerda el embargo de/los saldo/s acreedores existentes en la/s cuenta/s corriente/s
depósitos de ahorro o análogos, titularidad
del apremiado ZEMPSA 02, S.L. que posea
en la/s entidad/es siguiente/s: Caixa d'Estalvis
del Penedes, Caixa D'estalvis De Catalunya,
Caixa D'estalvis De Terrassa y Banco de
Sabadell, libándose la oportuna comunicación a las mismas para la retención y transferencia de los saldos resultantes hasta el límite
de la cantidad de apremio, y advirtiéndoles
de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (art.
257 y ss. código penal y 893 código de
comercio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo máximo de
cinco días hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de
lo establecido en los artículos 75 y 239.3
L.P.L. pudiendo el embargo de saldo en
cuenta corriente perder efectividad de notificarse de manera inmediata al ejecutado,
demórese, por el/la secretario/a, la práctica
de la notificación durante el tiempo indispensable para lograr dicha efectividad (art. 54.3
LPL).
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoles que contra la misma
cabe la misma cabe recurso de reposición
ante este Juzgado en el plazo de cinco días
desde el siguiente a su notificación
Lo pronuncia, manda y firma D. Jesús
Magraner Gil, El Magistrado Juez en sustitución del Juzgado de lo Social nº 3 de Sabadell.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando a cada una de las partes
un sobre por correo certificado con acuse de
recibo, conteniendo copia de la presente
resolución, conforme a lo prescrito en el artículo 56 de la L.P.L.. Doy fe.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Sabadell, 30 de noviembre de 2009
El Secretario Judicial.
032009030144
A

Número 1, de Terrassa
EDICTO
Hago saber: Que en este Juzgado de lo
Social número 1 de Terrassa, se siguen autos
núm. 1018/2009, a instancias de Mario Santacruz Abascal contra Mármoles y Granitos
Santacruz, S.L, Raquel Santacruz Ruiz, Carlos
Montoya Laforet y Fons de garantia Salarial
(Fogasa) sobre Reclamación de cantidad en
los que se ha acordado por resolución del día
de la fecha, se cite a Mármoles y Granitos
Santacruz, S.L, quien se halla en ignorado
paradero, para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en Terrassa, Rb.
Pare Alegre, 112, al objeto de celebrar acto
de conciliación y, en su caso, juicio, el día
29/11/2010 a las 10:30 horas, con advertencia de que deberá comparecer con todos los
medios de prueba de los que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de las partes, y que de
no comparecer podrán tenerse por reconocidos los hechos cuya fijación como ciertos le
sea perjudicial.
Asimismo se le advierte de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados
salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.
Terrassa, 18 de diciembre de 2009.
La Secretaria judicial, Julia Zapatero
García.
032009030505
A

Número 2, de Badajoz
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. Fernando Barrantes Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social Número
2, de Badajoz,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 0001089 /2009 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D./Dª.
Maria de las Olas Martinez Martinez contra
la empresa Gestincor Consultores S.A., sobre
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ordinario, se ha dictado la siguiente resolución en fecha 3 de noviembre de 2009:
«Se admite a trámite la demanda presentada.
Se cita a las partes a los actos de conciliación y juicio, que tendrán lugar en única
convocatoria en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social sito en Badajoz, C/
Zurbaran N 10, el día 9 de noviembre de
2010 a las 10 horas de su mañana.
Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, así como con los
documentos pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como medio de prueba por la contraria y admitidos por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas en relación con la prueba
admitida si no se presentaran sin causa justificada.
Se advierte al demandante que si citado en
forma no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le
tendrá por desistido de su demanda y al
demandado que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio,
que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.
Se advierte igualmente a las partes y a los
letrados que deberán observar a los efectos
de la posible suspensión y señalamiento de
nuevas vistas lo previsto en los artículos 183
y 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en
relación con el artículo 83.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral.»
A los otrosíes de la demanda: deberá comparecer personalmente el representante legal
de la demandada para el interrogatorio de
partes en caso de no hacerlo, podrán ser
reconocidos los hechos en que hubiera intervenido personalmente. así mismo, deberá
aportar la documental que se requiere en
demanda.»
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados
de este Juzgado, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal
forma a Gestincor Consultores S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
Badajoz, 24 de noviembre de 2009.
Fernando Barrantes Fernández.
032009029549
A

Número 3, de Burgos
EDICTO
Dª. María Cristina Rodríguez Cuesta,
Secretario de lo Social Número 3, de Burgos,
Hago saber: Que en el proceso seguido a
instancia de D./Dª. Carlos Pérez del Rio contra Pla Penedes Excavaciones SL, Agrupación
Guinovart Obras y Servicios Hispania SA, en

reclamación por ordinario, registrado con el
nº 558 /2009 se ha acordado citar a Pla
Penedes Excavaciones SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezcan el día 21 de
enero de 2.010 a las 11,30 horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en
su caso Juicio, requiriéndola igualmente a fin
de que aporte libro de matrícula y recibos
salariales del actor.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número 3 sito en Avda.
Reyes Católicos 51 B  Sala de Vistas núm. 2
- debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba que intenten
valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados
de este Juzgado, salvo las que deban revestir
forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Igualmente, se cita al Rpte. Legal de Pla
Penedes Excavaciones SL, a fin de que comparezca dicho día y hora en la Sala de Vistas
de este Juzgado para la práctica de la prueba
de Interrogatorio judicial, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido
por confeso en la sentencia.»
Y para que sirva de citación a Pla Penedes
Excavaciones SL, y a su Rpte. Legal se expide
la presente cédula para su publicación en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
y colocación en el tablón de anuncios.
Burgos, 2 de diciembre de 2009.
María Cristina Rodríguez Cuesta.
032009029552
A

Número 2, de Girona
EDICTE
Amb aquesta cèdula, dictada en virtut del
que es va decidir en el procés d'execució
número 678/2004, instruït per aquest Jutjat
Social 2 de Girona, a instàncies de Marta
Soler Subriós contra, Juan Gustavo Alvarez
Campos, es notifica a Juan Gustavo Alvarez
Campos, del/de la qual es desconeix el parador (article 59 de la Llei de procediment
laboral), la resolució dictada en el procés
indicat, la part dispositiva de la qual diu:
"Disposo ternir per desistida la part actora de
la prosecució del present judici i disposat
l'arxivament de les actuacions."
La qual cosa es fa pública per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les comunicacions següents s'han de fer a les estrades,
tret de les interlocutòries, les sentències o les
citacions a termini.
Girona, 9 de desembre de 2009.

El Secretari Judicial, José Francisco Escudero Moratalla.
032009030522
A

Número 2, de León
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Dª. Maria Amparo Fuentes-Lojo Lastres,
Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
Número 2, de León,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 0000251 /2009 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Dª. Mabel
Andina Valbuena, Luis Miguel Valdes Bayon,
Maria Teresa Alvarez Pérez contra la empresa Fincas Corral S.L., sobre Ejecución, se ha
dictado Auto de fecha veintisiete de noviembre de dos mil nueve con la siguiente parte
dispositiva:
«En atención a lo expuesto, se acuerda:
Decretar la ejecución contra Fincas Corral
SÑ por un importe en concepto de principal
de 22.129,21 EUR, que se desglosan de la
siguiente manera:
- A favor de Mabel Andina Valbuena:
10.291,66 EUR.
- A favor de Maria Teresa Alvarez Pérez:
6.750 EUR.
- A favor de Luis Miguel Valdes: 5.087,55
EUR.
Y estando la empresa apremiada declarada
insolvente con anterioridad, procédase a dar
audiencia a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial para que en el término de quince
días puedan manifestar lo que a su derecho
convenga, advirtiéndoles que, caso de silencio, se procederá a declararla insolvente en
las presentes actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe interponer
recurso de Reposición ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes
al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad. Para poder recurrir será preciso, si
el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o beneficiario del Régimen Público
de la Seguridad Social, o gozare del beneficio de asistencia jurídica gratuita, que deberá
consignar el depósito de 25 EUR (art. Primero, Diecinueve, disposición adicional decimoquinta su punto 4 de la Ley Orgánica
1/2009 de 3 de noviembre) en la cuenta que
este Juzgado tiene abierta en el Banesto, Oficina Principal de León, Avda. Ordoño II, 8,
con el número 2131 0000 64 0251 09.
Lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado-Juez Ilmo Sr D José M Martinez Illade. El Secretario judicial.»
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados
de este Juzgado, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal
forma a Fincas Corral S.L., en ignorado para-
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dero, expido la presente para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
León, 27 de noviembre de 2009.
María Amparo Fuentes-Lojo Lastres.
032009029547
A

Número 31, de Madrid
EDICTO
Dª Amalia del Castillo de Comas, Secretaria de lo Social Número 31, de Madrid,
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de D. Carmen Sanz Masse contra
Maria Ferrer Ferrer, Jordi Rio i Puigermanal,
Ana Maria Puigermanal Ferrer, Rio Advoacts
i Consulting Associatas, Riocredit SL, Riosolutions SL, Rol By Home SL, Tono Shashiri
SL, Parish And Stevenson Consulting 3000
SL,, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 28-01-2010 a las 11:10 horas
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en
la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social
nº 31 sito en C/ Hernani, 59 1º debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.»
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados
de este Juzgado, salvo las que deban revestir
forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Maria Ferrer
Ferrer, Jordi Rio i Puigermanal, Ana Maria
Puigermanal Ferrer, Rioadvoacts i Consultors
Associatas, Riocredit SL, Riosolutions SL, Rol
By Home SL, Tono Shashiri SL, Parish And
Stevenson Consulting 3000 SL, se expide la
presente cédula para su publicación en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA y colocación
en el tablón de anuncios.
Madrid, 16 de noviembre de 2009.
Amalia del Castillo de Comas.
032009029545
A

Número 7, de Málaga
CÉDULA DE CITACIÓN
En resolución del día de la fecha dictada
en la ejecución núm.: 184.1/2009, seguidos
en este Juzgado de lo Social Numero 7, de
Málaga y su provincia en materia de Ejecución, a instancia de Alejandro Gallardo Sánchez contra Piscinas Ilusion Water SL, se ha
acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 19/01/10 a las 9:15
horas de su mañana en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en C/ Fiscal Luis Portero

Garcia, (Ciudad de la Justicia de Málaga)
Planta 3ª., para la celebración de una comparecencia incidental prevista en el artículo
236 de la Ley de Procedimiento Laboral,
debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intenten valerse,
con la prevención de que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados
no causará la suspensión del acto.
Y para que sirva de citación en legal forma
a Piscinas Ilusion Water SL, cuyo actual
domicilio o paradero se desconocen, se expide la presente cédula de citación que se
publicará en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona y se expondrá en el tablón
de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que
deban revestir la forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamientos y aquellas otras
para las que la Ley expresamente disponga
otra cosa. Asimismo se le hace saber que
tiene a su disposición las actuaciones para su
examen en la Secretaría de este Juzgado.
Málaga, 25 de noviembre de 2009.
El Secretario judicial.
032009029546
A

Número 1, de Tortosa
EDICTO
Según lo acordado en los autos 326/09-AA, seguidos en este Juzgado a instancia de
Doru Petrisor Coliu contra Gemen 81, SL y
Fogasa,por el presente se notifica a Gemen
81, SL, en ignorado paradero y con último
domicilio conocido en Sant Sadurní d'Anoia,
calle Raval, 14, la sentencia dictada en los
presentes autos en fecha 7 de diciembre de
2009, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
Que estimando la demanda formulada por
D. Doru Petrisor Coliu contra la empresa
"Gemen 81, S.L." y el Fogasa, debo condenar
y condeno a dicha empleadora a que abone
al actor la suma de 8.148 EUR, más el 10%
de interés anual sobre dicha cantidad por
mora. El Fogasa responderá de la precitada
suma conforme a las previsiones del art. 33
del ET.
Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que contra la misma cabe
recurrir en suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña en el plazo de cinco días hábiles
por conducto este Juzgado y con designación
de Letrado que ha de interponerlo; siendo
indispensable si recurrente no ostenta el
carácter de trabajador y no goza del beneficio de justicia gratuita que presente resguardo acreditativo de haber ingresado el importe
íntegro de la condena en la cuenta abierta
por este Juzgado en "Banesto", o presentar
aval solidario de entidad financiera por el

mismo importe, y al mismo tiempo para su
formalización deberá presentar resguardo
acreditativo de ingreso del depósito especial
de 150 EUR, sin cuyos requisitos se tendrá
por desistido del recurso anunciado y quedará firme la sentencia.
Y para que sirva de notificación en forma
a Gemen 81, SL, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma
de auto o sentencia, se harán en estrados; y
para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona y tablón de anuncios
de este Juzgado a los efectos pertinentes,
expido el presente edicto.
Tortosa, 7 de diciembre de 2009.
La Secretaria judicial.
032009030054
A

Número 2, de Zaragoza
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Dª. Pilar Zapata Camacho, Secretario/a
Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de
Zaragoza, hago saber:
Que en el procedimiento Ejecucion 150
/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de D./Dª. Rosa Ana Gil Gracia
contra la empresa Tineo Planet S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
«Auto. En Zaragoza, a veintiséis de
noviembre de dos mil nueve.
Hechos
Primero. - En el presente procedimiento
seguido entre las partes, una como demandante D./Dª. Rosa Ana Gil Gracia y otra
como demandada D./Dª. Tineo Planet S.L.,
consta Sentencia de fecha 7 de Mayo de
2009, así como Auto de Extinción de la Relación Laboral de fecha 14 de julio de 2009,
cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que conste que la/s parte/s demandada/s haya satisfecho el importe de la cantidad líquida y determinada que en cuantía de
9.966,38 EUR de principal solicita la parte
ejecutante en escrito presentado en fecha 16
de Noviembre de 2009.
Razonamientos juridicos
Primero. - Existiendo título condenatorio al
pago de una cantidad determinada y líquida,
debe procederse, sin necesidad de previo
requerimiento personal al condenado, a la
ejecución de dicho título y al embargo de los
bienes en cuantía suficiente para cubrir las
responsabilidades derivadas de la presentes
actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la
adecuación del mismo al orden legal cuando
conste la suficiente de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en los
Arts. 235 y 252 de la L.P.L. y Arts. 580 y 592
de la L.E.C.
Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 247 de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o personas que
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legalmente le representen, de la obligación
de hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del presente procedimiento, debiendo indicar las
personas que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos
a otro proceso, concretar los extremos de
éste que puedan interesar a la ejecución. Y
asimismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecutado
que incumpla injustificadamente la condena.
(Art. 239 de la L.P.L.).
Tercero. - El Art. 248-1º de la L.P.L. dispone que "si no se tuviese conocimiento de la
existencia de bienes suficientes, el órgano
judicial deberá dirigirse a los pertinentes
organismos y registros públicos a fin de que
faciliten la relación de todos los bienes o
derechos de deudor, de los que tenga constancia, tras la realización por éstos, si fuere
preciso, de las averiguaciones legalmente
posibles".
Cuarto. - El Art. 274.1ª de la L.P.L. establece que previamente a la declaración de insolvencia si el Fogasa no hubiera sido llamado
con anterioridad, se le dará audiencia por un
plazo máximo de quince días para que
pueda instar la práctica de las diligencias que
a su derecho convenga y designar los bienes
del deudor principal que consten.
Parte dispositiva
Primero. - Proceder a la ejecución del título mencionado en los Hechos de la presente
resolución solicitada por D./Dª. Rosa Ana Gil
Gracia contra Tineo Planet S.L. por un importe de 9.966,38 EUR de principal más 1.195 y
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo. - Trabar embargo sobre los bienes de la/s parte/s demandada/s, y a tal fin, al
efecto de que por la Comisión Judicial se
proceda al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las cantidades, por las
que se despacha ejecución, y a quienes servirá el presente de mandamiento en forma,
pudiendo solicitar, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de
los medios personales y materiales necesarios
para poder acceder a los lugares en que se
encuentran los bienes cuya traba se pretende.
Tercero. - Y, para el caso de que no se
tuviese conocimiento de la existencia de los
bienes suficientes, diríjanse Oficios a los pertinentes Organismos y Registros Públicos con
el fin de que faciliten relación de todos los
bienes y derechos del deudor de que tengan
constancia, autorizándose la utilización de
las aplicaciones informáticas a través del
Punto Neutro Judicial en cuanto a la ejecutada y terceros que pudieran resultar afectos a
la ejecución.
Consultada la D.G.T. por los medios
informáticos del Juzgado no figura ningún
vehículo a nombre de la ejecutada.
Cuarto. - Dar audiencia al Fondo de
Garantía Salarial, y a la parte actora por el
plazo de quince días para que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su dere-

cho convenga y designar los bienes del deudor principal que le consten.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Contra la misma no cabe recurso alguno,
sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez
días, por defectos procesales o por motivos
de fondo (Art. 551 L.E.C. en relación con los
Arts. 556 y 559 del mismo texto legal.) Sin
perjuicio de su ejecutividad.
Así, por este Auto, lo mando y firmo el
Ilmo. Sr./Sra. Magistrado Don/Doña César de
Tomás Fanjul. Doy fe.
El/La Magistrado-Juez. El/La Secretario
Judicial.»
Y para que le sirva de notificacion en legal
forma a Tineo Planet S.L. en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados
de este Juzgado, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Zaragoza, 16 de diciembre de 2009.
La Secretaria, Pilar Zapata Camacho.
032009030461
A

Número 5, de Zaragoza
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. Miguel Ángel Esteras Pérez, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social Número 5,
de Zaragoza,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 372 /2009 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de D. Jose Carlos Castel Navarro contra la empresa Tineo
Planet S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:
Sentencia cuya parte dispositiva dice:
«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por José Carlos Castel Navarro contra
la empresa Tineo Planet SL, debo condenar y
condeno a la demandada a abonar al actor la
suma de 6.207,23 EUR; con más el interés
por mora del 10% respecto de las cantidades
reclamadas salvo la indemnización por fin de
contrato.
Contra la sentencia cabe recurso de suplicación, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que, en
su caso, deberán anunciar ante este juzgado
por comparecencia o por escrito, dentro de
los cinco días hábiles siguientes a su notificación, designando letrado encargado de la
interposición del recurso y señalándose un
domicilio en Zaragoza a efectos de notificación.
Con la advertencia de que, caso de recurrir el demandado esta sentencia, deberá
constituir un depósito de 150,25 EUR en la
cuenta que este Juzgado tiene abierta en la
sucursal del Banco Español de Crédito,
(Banesto), oficina número 8005, sita en C/

Torrenueva 3 de Zaragoza, Cuenta de Abono
en caso de transferencia bancaria: (C.C.C.)
0030 8005 40 0000000000, Concepto: 4895
0000 65......, y en caso de ingreso en efectivo
al número 4895 0000 65 ??., haciendo entrega del resguardo acreditativo en Secretaría al
tiempo de interponer el recurso.
Asimismo el demandado deberá acreditar
en el momento del anuncio del recurso,
haber consignado en la "Cuenta de Depósitos
y Consignaciones" que este Juzgado tiene
abierta en la sucursal del Banco Español de
Crédito (Banesto), en C/ Torrenueva 3, Cuenta de Abono en caso de transferencia bancaria: (C.C.C.) 0030 8005 40 0000000000,
Concepto: 4895 0000 65....., la cantidad
objeto de condena, o asegurarla mediante
aval bancario, en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la
original en el Libro de Sentencias.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados
de este Juzgado, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal
forma a Tineo Planet S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
Zaragoza, 20 de noviembre de 2009.
Miguel Ángel Esteras Pérez.
032009029550
A
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Altres Entitats
CONSORCIS
Consorci del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
ANUNCI
Per resolució de la Direcció General del
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, de data 1 de desembre del
2009, s'aprovà l'adjudicació provisional del
contracte per a les tasques de comissariat de
l'exposició "El Trieste de Magris", la qual es
publica a l'efecte de l'article 135.3 de la Llei
30/2007, del 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic, d'acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
2. Objecte del contracte
Comissariat de l'exposició "El Trieste de
Magris".
3. Procediment
Negociat sense publicitat.
4. Adjudicació provisional
a) Data: 1 de desembre de 2009.
b) Adjudicatari: Giorgio Pressburguer.
c) Import Adjudicació: Trenta-sis mil vuitcents EUR (36.800,00 EUR).
Barcelona, 22 de desembre de 2009.
El Director General, Josep Ramoneda i
Molins.
022009038686
A

Consorci del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
ANUNCI
Per resolució de la Direcció General del
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, de data 10 de desembre
del 2009, s'aprovà l'adjudicació definitiva
del contracte per al servei de manteniment i
desenvolupament de la web del CCCB, la
qual es publica a l'efecte de l'article 135.3 de
la Llei 30/2007, del 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, d'acord amb el
següent detall:
1. Entitat adjudicadora
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
2. Objecte del contracte
a) Descripció: Servei de manteniment i
desenvolupament de la web del CCCB.
b) Butlletí i data de publicació de l'anunci
d'adjudicació provisional: BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA. núm. 278, de 20 de novembre
de 2009.
3. Procediment
Negociat sense publicitat.
4. Pressupost de licitació
Quaranta-cinc mil sis-cents vuitanta-nou

EUR
amb
seixanta-sis
cèntims
(45.689,66EUR), IVA exclòs.
5. Adjudicació Definitiva
a) Data: 10 de desembre de 2009.
b) Adjudicatari: Enfasystem, SCP.
c) Import Adjudicació: d'acord amb els
preus unitaris següents:
Servei: Preu/hora de manteniment tècnic.
Preu unitari ofertat (IVA exclòs):
60,00EUR. 16% IVA: 9,60EUR. Total Preu
unitari ofertat IVA inclòs: 69,60EUR.
Servei: Preu/hora d'assessoria creativa. Preu
unitari ofertat (IVA exclòs): 80,00EUR.
16% IVA: 12,80EUR. Total Preu unitari
ofertat IVA inclòs: 92,80EUR.
Barcelona, 21 de desembre del 2009.
El Director General, Josep Ramoneda i
Molins.
022009038792
A

Consorci Teledigital Maresme Nord
EDICTE
Havent-se aprovat inicialment la modificació núm. 03 del pressupost 2009 del Consorci per a la gestió de la televisió digital local
pública de la demarcació de Mataró - Maresme Nord (Consorci Teledigital Maresme
Nord), en sessió ordinària del ple del Consorci de data 16 de desembre de 2009, pel qual
es suplementa una partida de despesa la qual
es finançarà mitjançant transferència de crèdit del Capítol III.
Aquest expedient es sotmet a informació
pública durant el termini de quinze dies
hàbils comptadors a partir de l'endemà de la
publicació del present edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per tal que els interessats
puguin presentar les al·legacions pertinents.
Transcorregut el termini d'exposició pública i
en cas de no haver-se produït cap al·legació,
l'acord inicial esdevindrà definitiu sense
necessitat d'adopció de cap altre acord
exprés.
L'expedient de modificació de pressupost
núm. 03/2009 romandrà a disposició dels
interessats a la Secretaria del Consorci, c.
Juan Sebastián Elcano, 6,2n. de Mataró, en
horari d'atenció al públic.
Calella, 16 de desembre de 2009.
El President, Josep M. Juhé i Mas.
022009038065
A

DIVERSOS
Notaria d'Àlvar-Josep Espinosa
i Brinkmann
EDICTE
Àlvar-Josep Espinosa i Brinkmann, Notari
de Mataró, amb despatx a la Rambla número
40, 1º C,
Faig constar: Davant meu es segueix acta
de notorietat complementària instada per na
Mercedes Coll Coarasa, en qualitat d'Administrador únic de la societat "Famcora, S.L.",
amb domicili a 08302 Mataró (Barcelona),
carrer Moles, número 34, baixos, per a la inscripció de l'excés de cabuda existent en la
següent finca:
"Porción de terreno, parte rústica y parte
Urbana, de superficie total ocho mil trescientos treinta y ocho metros cuadrados (8.338
m2), de cuya total superficie 7.290 metros
cuadrados son de naturaleza urbana, que
tiene asignada la referencia catastral de urbana número 1587009DF5918N0001WI y los
1.048 metros cuadrados restantes son de
naturaleza rústica, que tiene asignada la referencia catastral de rústica número
1587009DF5918N0000QU, situada en el
término municipal de Argentona, Polígono
Industrial Cros Sur, de procedencia del antiguo Manso denominado de Costavella, juntamente con el derecho de regar de la misma
finca con el agua procedente del molino
denominado también de Costavella. Limita:
Por el Norte, con las siguientes fincas rústicas
ambas de polígono 6, en parte con la parcela
16, finca catastral 080009A007000160
000SM, propiedad de Doña Montserrat Rossell Florit, y en parte con la parcela 15, finca
catastral 080009A007000150000SF, propiedad de Don Salvador Comas Pons; por el
Este, con Ronda de Mataró o Autopista C-32;
por el Oeste, con Torrent de Mada; y por el
Sur, con las siguientes fincas urbanas, en
parte con finca catastral 1587007DF5918N0
001UI, propiedad de "ECA Inspecció de
Vehícles, S.A.", y en parte con finca catastral
1587008DF5918N0001HI, propiedad de
María-Antonia Sagnier de Sentmenat.
Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad número Cuatro de los de Mataró (Barcelona), en el tomo 2960, libro 147 de
Argentona, folio 187, finca número 276, inscripción 8ª.
Referencia catastral: Le corresponde la
número 1587009DF5918N0001WI".
Durant el termini de vint dies a comptar
des del següent al d'aquesta notificació,
podran comparèixer davant meu els interessats i justificar els seus drets.
Mataró, 1 de desembre de 2009.
Àlvar-Josep Espinosa i Brinkmann
062009006503
A

