BUTLLETÍ OFLCLAL
DE LA PROVINCIA DE GIRONA
Núm. 24

Pàgina 1

22 de febrer de 2000

Administració Perifèrica de l'Estat
El Ministeri d'Economia i Hisenda - Delegació de Girona i l'Administració
Principal de Duanes de la Jonquera publiquen notificacions i resolució.
El Ministeri de Treball i Afers Socials - Tresoreria General de la Seguretat
Social - Direccions Provincials de Girona i Barcelona publiquen resolució i
notificació.
La Tresoreria General de la Seguretat Social - Direcció Provincial de
Màlaga publica notificació.
El Ministeri de Treball i Afers Socials - INEM - Direcció Provincial de
Córdoba publica resolució.
La Unitat Administrativa de Foment a Girona publica expedients.

13
14
14
15

Administració de Justícia
L'Audiència Provincial de Girona publica sentència.
Els Jutjats Socials núm. 1, 2 i 3 de Girona i núm. 4 de Vigo publiquen
citacions, resolucions i sentències.
Sentències, citacions, subhasta, notificació i emplaçament dels jutjats de
Girona, provincia, núm. 2 de Melilla i núm. 5 de Granada.

15
16
21

Administració Municipal

U)

Edictes, anuncis i rectificacions de les corporacions locals que es relacionen
a continuació: Aiguaviva, Arbúcies, Banyoles, Besalú, Bordils, Consells Comarcals del Baix Empordà i el Gironès, Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya-Ripollès, Espinelves, Figueres, Girona, Hostalric, Llançà, Lloret
de Mar, Olot, Palafrugell, Rabós, Riells i Viabrea, Ripoll, Sant Feliu de
Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Vall-llobrega, Vilafant i Vilaür, respectivament.
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Administració
Perifèrica de l'Estat
1.191
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN DE GIRONA
Dependencia de Inspección
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria redactada según Ley 66/1997, de 30 de diciembre
(BOE del 31) y al objeto de proceder a la notificación de determinadas actuaciones administrativas, se cita a los obligados tributarios relacionados en el anexo para que comparezcan personalmente o por medio de representante debidamente autorizado en las oficinas de la Secretaria Administrativa de la Inspección de los Tributos situadas en Ctra. Sta. Eugenia, 44 de Girona, en el plazo de 10 días contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, lugar y momento en los que les será entregada la
documentación objeto de notificación.
La notificación por este medio viene motivada por la práctica de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación tributarias,
habiéndose intentado previamente dicha notificación por otros medios al menos en dos ocasiones, tal como previerie el articulo anteriormente mencionado.
Si no se comparece en el plazo establecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del mismo.
Girona, 28 de enero de 2000.— El Jefe de la Secretaria Adminstrativa de la Inspección. Fdo.: Lluïsa Extremera Reig.
ANEXO QUE SE CITA
OBLIGADO TRIBUTARIO

NIF

LAUROCOLOR, S.A.
GUIXOS BAYO, S.L.
EME-97, S.L.
AMETLLER ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.
ESTRUCTURAS HERMANOS CRESPO, S.C.
HABITATGES HOSTALRIC, S.L.
COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO CATALUÑA
ESTRUCTURAS DEC, S.L.
IBERO GERUNDENSE DE CONSTRUCCIÓN, S.L.
PUNTÍ CARBÓ PEDRO
MORÓN ORTIZ ALFONSO
ESTRUCTURAS MONTILIVI, S.L.
CONSTRUCCIONES ESTRA I GÓMEZ, S.L.
TALLER DE FUSTERIA TÈCNICA, S.A.
OTTAP, S.L.
GIRONA D'HABITATGES, S.L.
EXCAVACIONS I ENDERROCS D'ARO
FUDEMON, S.L.
DOMÈNECH RUBAU ALBERTO
SERVEIS I REFORMES R-M, S.L.
CONSTRUCCIONS JOSEP CASAS, S.L.
BAUTISTA MARTÍNEZ FRANCISCO
SPACE 2000, S.C.
CONSTRUCCIONES J. LÓPEZ FARIÑAS, S.L.
RESIDENCIAS DEL SOL D'EMPURIABRAVA, S.A.
TÈNCIQUES ELÈCTRIQUES I CLIMATITZACIÓ, S.L.
GIRO NÀUTIC, S.L.
CANTERO RODRÍGUEZ JOSÉ RAFAEL
SERVEI RÀPID SALATA, S.L.
CURTIDOS AMETLLER, S.A.
CONSTRUCCIONES ANEIROS, S.L.
MON VERD NETEJES FORESTALS, S.L.
SIEBI, S.L.
GONZÁLEZ GÓMEZ TERESA
FUMAROLA, S.L.
BARRIL CUXART JOAN
SELLKE KARIN

A17013467
B17306481
Bl 7497355
B17017724
G17489725
B17245747
A08837965
B17485913
B17358631
40389017M
2782604IC
B17477654
B17418062
Al 7402231
B17119033
A17160813
B17324583
B17435645
40504053H
B17433251
B17224500
40427595N
G17524125
B17459009
A17058140
B17401738
B17505850
40421648E
B17438490
A17001256
B17251158
B17455254
B17452004
70786398B
B17353046
4631135IT
3763618IQ

ÓRGANO ACTUANTE
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
. DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN
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Ref. Sección de II.EE.
Asunto: Expediente de Impuestos Especiales n°. 990000045
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MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL
DE ADUANAS E II.EE. DE
LA JONQUERA
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Sr. Jefe de la Dependencia:
Transcurrido el plazo legal para alegaciones y puesta de manifiesto del expediente, se somete a V.S. la siguiente Resolución.
Visto el expediente n°. 990000045, instruido por la presunta comisión de una~
infracción tributaria de las comprendidas en
la Ley 38/92 de 28 de diciembre de
Impuestos Especiales, contra Aymerich
Busquets, Salvador.
Resultando que en fecha 7-02-99 funcionarios del Cuerpo de la Guardia Civil de
Girona con objeto de comprobar el uso del
gasóleo en el vehículo siguiente:
Marca: Peugeot 505
Matrícula: GI-3447-N. CVF: 14,49
Propiedad: Aymerich Busquets, Salvador
NIF: 40288720B
se descubre la existencia de gasóleo coloreado (tipo reducido) en el depósito del vehículo, habiéndose requisitado las oportunas
muestras e instruyendo la correspondiente
Acta de la que se le entregó copia al conductor.
Resultando que recibida el Acta corrientada en esta Dependencia Provincial de
Aduanas e II.EE. de Girona junto con las
muestras, se o/denó por la misma la remisión de estas últimas al Laboratorio Central
de Aduanas, dando respuesta aquel Departamento a la solicitud efectuada con escrito
n°. 910062B en el que dice textualmente
que la muestra analizada es "Líquido rojo.
Se trata de un gasóleo que contiene los trazadores correspondientes al gasóleo B en la
proporción indicada en la O.M. de 15-1093".
Resultando que notificado el expediente
con formulación de Pliego de Cargos y
puesto de manifiesto el mismo, el interesado no presentó alegaciones.
Visto la Ley 38/92 de 28 de diciembre
de Impuestos Especiales (BOE 29-12-92),
el Real Decreto 1165/95 de 7 de julio (BOE
28-7-95) por el que se aprobó el Reglamento de Impuestos Especiales, así como
otras disposiciones de pertinente aplicación.
Considerando que el art. 54.2, párrafo
segundo dé la Ley 38/92 de 28 de diciembre dispone de forma rotunda que "estará
prohibida la utilización como carburante del

gasóleo al que, conforme a lo que reglamentariamente se establezca, le hubieran
sido incorporados los correspondientes trazadores y marcadores..." y por ende, a tenor
del dictamen emitido por el Laboratorio
Central de Aduanas, resulta obligado concluir que se ha cometido la infracción contemplada en el apartado 1°. del art. 55 de la
Ley 38/92, teniendo la consideración de
autores, a tenor del punto 2.b) del mismo
artículo "Los titulares de vehículos autopropulsados, embarcaciones y maquinarias
que utilicen o contengan en sus depósitos
carburantes no autorizados expresamente
para su funcionamiento, aún cuando los
mismos no sean conducidos o patroneados
por el propio titular...".
Considerando que la sanción, calificada
como de tributaria simple, es sancionable,
de conformidad con el apartado 4 del art.
55 anteriormente citado "...con multa de
100.000 a 2.000.000 de pesetas, decretándose simultáneamente, en los supuestos a
que se refiere las letras b) y c) del apartado
2, el precintado e inmovilización de la
maquinaria, vehículo o embarcación por un
período comprendido entre un mes y un
año", estableciéndose, sin embargo que la
inmovilización podrá sustituirse por la
duplicación de la multa impuesta con carácter principal, cuando de su imposición se
dedujere grave perjuicio para ej interés
público general, situación que, por
supuesto, no cabe entrar a considerar en el
presente caso al tratarse de un particular.
Considerando que el Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas e II.EE. de
Girona, es competente para conocer del
expediente y sancionar como en Derecho
proceda, en razón de la naturaleza de los
hechos que han motivado su incoación.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta
Administración de Aduanas entiende que
procede dictar la siguiente
Resolución
1°. Declarar cometida una infracción
tributaria simple al art. 54 de la Ley 38/92
de 28 de diciembre de Impuestos Especiales.
2°. Declarar responsable de la misma a
Aymerich Busquets, Salvador, NIF
40288720B.
3°. Imponer la siguiente sanción prevista en el art. 55.4 de la Ley 38/92, graduada de acuerdo con lo establecido por el
art. 119 del Reglamento de Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/95 de 7 de julio (BOE n". 179 de 28
de julio), en concordancia con los criterios
de graduación del art. 82 de la Ley General
Tributaria, según la redacción dada por la
Ley 25/95 de 20 de julio (BOE n°. 174 de
22 de julio):
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-300.000 pesetas de multa y 2 meses de
inmovilización del vehículo marca Peugeot
505, matricula GI-3447-N.
4°. El ingreso de la sanción impuesta
deberá realizarse al Tesoro en la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de la provincia o
mediante entidad colaboradora, en los plazos previstos en el art. 20 del Reglamento
General de Recaudación: Si la presente
notificación la recibe entre los días 1 y 15
del mes, desde la fecha de notificación
hasta el 5 del mes siguiente o el día inmediato hábil posterior, si la notificación la
recibe entre los días 16 y último de mes,
desde la fecha de la notificación hasta el 20
del mes siguiente o el día inmediato hábil
posterior. Transcurrido el plazo de ingreso
en periodo voluntario se hará efectiva la
deuda por vía de apremio.
5°. Contra la presente resolución podrá
interponerse recurso de reposición ante el
Sr. Jefe de la Dependencia Provincial de
Aduanas e II.EE. de Girona o bien interponer reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Catalunya, en Barcelona, ambos en el plazo de
quince días hábiles contados desde el
siguiente al recibo de esta notificación.
Ambos recursos son compatibles, pero no
simultáneos, interpuesto el EconómicoAdministrativo no es posible el de Reposición.
La Jonquera, a 2 de noviembre de
1999.— El Jefe de la Sección de II.EE. La
Instructora. Fdo.: Ana Rita Diez Alvarez.

1.365
MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
GIRONA
M. Antònia Estebanell i Ferrer, Cap de
Secció de la Direcció Provincial de Girona
de la Tresoreria General de la Seguretat
Social^ de conformitat amb allò que disposa
l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Juridic de les Administracions Publiques i del Procediment
Administratiu Comú (B.O.E. 27.11.92),
procedeix a notificar la resolució següent a
les empreses i/o treballadors responsables
del pagament de deutes compresos en la

relació que segueix, epigrafíats d'acord amb
el Règim de la Seguretat Social en el qual
estan enquadrats, atès que no se'ls ha pogut
comunicar les reclamacions emeses contra
ells per descobert de quotes de la Seguretat
Social mitjançant correu certificat amb justificant de recepció, per absència, perquè
han estat refusades o perquè els interessats
es troben en indret desconegut. Se'ls fa
saber que, tal com determina l'article 30 de
la Llei General de la Seguretat Social, de 20
de juny de 1994 (B.O.E. 29.6.94), d'acord
amb l'article 29 de la Llei 42/1994, de
Mesures fiscals, administratives i d'ordre
social de 30 de desembre (B.O.E.
31.12.94), podran acreditar davant de
l'Administració de la Seguretat Social
corresponent, que han ingressat els recursos
objecte de la present reclamació, en el termini d'un mes comptat des del dia següent
.al d'aquesta publicació, d'acord amb l'article 90.1 del Reglament General de Recaptació dels Recursos del Sistema de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret
1637/95, de 6 d'octubre (B.O.E. de 24.10),
o bé presentar l'oportú recurs ordinari, de la
manera i dins els terminis que s'indiquen
més avall.
En cas de no actuar d'aquesta manera,
d'acord amb l'article 30 de la Llei abans
esmentada, incorreran automàticament en la
situació de constrenyiment, amb aplicació
dels recàrrecs establerts a l'article 28 de la
Llei indicada.
Contra aquesta resolució, i dins el termini d'un mes a partir de la seva publicació
al Butlletí Oficial de la Província, pot interposar-se recurs ordinari, d'acord amb allò
que disposa l'article 114 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, que no suspendrà el
procediment recaptatori, a no ser que es
garanteixi l'impert del deute d'acord amb el
que disposa l'article 34 de la Llei General
de la Seguretat Social de 20.6.94 d'acord
amb l'article 29 de l'esmentada Llei
42/1994.
Girona, 8 de febrer de 2000.— Fdo.: M.
Antònia Estebanell Ferrer.
Relació per sol·licitar la publicació al
BOP
Classe de document: 06 Reclamació de
deute per altres recursos
Règim: 01 Règim General
Sector: 11 Règim General
•Número de reclamació: 1799015133162
•Identificador del S.R.: 17100142932
•Nom / R. social: Contr. Tismat, S.L.
•Domicili: Franc. Macià, 3
•Localitat: Salt
•Des de: 03/99 - Fins a: 10/99
•Import: 3.655.227.-
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L363
MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
BARCELONA
M". Mercedes Luesma Sáez, Jefa de
Sección de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
27-11-92) y en el artículo 105.1 del Real.
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña
y epigrafiados de acuerdo con el Régimen
de la Seguridad Social en el que se
encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por-ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social emitidas contra ellos, se les hace
saber que, en aplicación de lo previsto en
el artículo 30 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994
(BOE 29-6-94), según redacción dada al
mismo por el artículo 34 de' la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
fiscales, administrativas y de orden social
(BOE 31-12-97)'y en la disposición adicional quinta de la Ley''42/1997, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 14 de noviembre (BOE
15-11-97) podrán acreditar ante la Administración de la Seguridad Social que han
ingresado los importes que figuran en los
documentos de deuda de acuerdo con' los
siguientes plazos:
a) En el caso de que se trate de reclamaciones de deuda:
-Si la presente publicación se produce
entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
-Si esta publicación se produce entre los
días 16 y último del mes hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
b) en el caso de que se trate de actas de
liquidación, actas de infracción y reclamaciones de deuda por recargo sobre prestaciones por responsabilidad empresarial:
-Hasta el último día del mes siguiente al
de su publicación.
Igualmente, los sujetos responsables del
pago que se citan en la relación qué se
acompaña, podrán presentar el oportuno
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recurso ordinario, en forma y plazos que
más abajo se indica.
Se previene de que, caso de no obrar
así, conforme a lo dispuesto en los artículos
citado.s anteriormente, se incidirá automáticamente en la situación de apremio, con la
aplicación de los recargos establecidos en el
artículo 27 de la Ley General de la Seguridad Social, en redacción dada por la Ley
42/1994 y en el artículo 70 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del
plazo de un mes siguiente a su jjublicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá
interponerse recurso ordinario, conforme se
establece en el artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General de
Recaudación. Transcurridos tres meses
desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse desestimado, según dispone el art. 183.1a) del
Reglamento General de Recaudación, lo
que se comunica a efectos de lo establecido
en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. La interposición del referido
recurso no suspenderá el procedimiento
recaudatorio salvo que se garantice el
importe de la deuda reclamada conforme a
lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
General de Seguridad Social de 20-6-94,
según redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, de
30 de diciembre (BOE 31-12-94) y en el
artículo 105.3 del referido Reglamento
General.
Advertencia: El tipo de documento de
deuda se corresponde con las siguientes claves:
.01 Actas de liquidación
02 Reclamación de deuda sin presentación de boletín
03 Reclamación de deuda con presentación de boletín
04 Actas de infracción
06 Reclamación de deuda por otros
recursos
07 Reclamación de deuda por recargo
de mora
09 Expediente reclamación de deuda
acumulada
10 Reclamación de deuda por derivación responsabilidad
11 Acta liquidación por responsabilidad
solidaria
Barcelona, 14 de enero de 2000.— La
Jefa de Sección. Fdo.: M". Mercedes
Luesma Sáez.
Relación para solicitar la publicación en
BOP/BOCA
Régimen: 01 Régimen General
Sector: 11 Régimen General
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•Número de reclamación:
08 02 99 019824614
•Identifícador del S.R.
' 0 7 080115899161
•Nombre / Razón social: Clara Busca,
Alfonso
•Domicilio: Cl. Sant Sebastià, 9
•C.P.: 17780
•Localidad: Garriguella
•P. Liquidación:
Desde 01-98-Hasta 05-98
•Importe: 164.093.-

1.364
TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE MÁLAGA
El Jefe de la Unidad competente de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Málaga,
comunica que, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 2711-92) a los sujetos responsables del pago
de deudas comprendidos en la relación que
se acompaña e inscritos en el Régimen
General de la Seguridad Social, ante la
imposibilidad de comunicarles las reclamaciones de descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les
hace saber que, en aplicación de lo previsto
en el art. 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE
del 29-6-94) según la redacción dada al
mismo por el art. 34 de la Ley 66/1997, de
Medidas fiscales, administrativas y de
orden social, de 30 de diciembre (BOE 3112-97) deberán hacerse efectivas en los
siguientes plazos:
a) Si la presente publicación se produce
entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil,
en su caso.
b) Si la presente publicación se produce
entre los días 16 y el último de cada mes,
hasta el 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil.
Se previene de que, caso de no obrar
así, conforme a lo dispuesto en el art. 30 de
la Ley citada anteriormente, se incidirá
automáticamente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el art. 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto y dentro del
plazo de un mes siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia / tablón
de anuncios del Ayuntamiento, podrá interponerse recurso ordinario, conforme se

establece en el art. 114 de 1 Ley 30/1992, de
26 de noviembre, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deuda reclamada
conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social de 206-94, según la redacción dada al mismo por
el art. 29 de la citada Ley 42/1994.
Málaga, 26 de enero de 2000.— El Jefe
de Sección del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones. Fdo.: D. Antonio Trillo Martos.
•Reclamación:
29 99 020999561 y 29 99 020999662
•Identificador: 29 106378354
•Nombre: Comercial Giromauris, S.L.
•Domicilio: Ultónia, 5, 17002 Girona
•Periodo: 09/98 a 12/98 y 01/99 a 03/99
•Régimen: General
•Importe: 95.472 ptas. y 74.358 ptas.

1344
MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
INSTITUTO NACIONAL
DE EMPLEO
DIRECCIÓN PROVINCIAL
CÓRDOBA
Resolución sobre
responsabilidad empresarial
Córdoba, a 28 de diciembre de 1999.
Ref.: SPP. Sección de Control Resp.
Empresarial.
N°. Expte.: 17101551553
Masocol, S.L.
Doctor Vilaseca, 58
17251 -Calonge
Examinada la documentación referente
al asunto de que se trata, y en atención a los
siguientes:
Hechos
1°. Con fecha 02/12/99, se le notificó la
posible responsabilidad empresarial respecto al trabajador . D. Espinosa Pozo,
Pablo, por existir descubierto de cotización
absoluta durante los periodos de 09/1996 a
11/1996 y de 08/1997 a 11/1997.
2°. En dicha notificación se le concedía
el plazo de 10 días para que formulara las
alegaciones pertinentes, a tenor de lo dispuesto en la letra b) del n°. 1 del artículo 32
del Real Decreto 625/85, de 2 de abril
(BOE n°. 109 de 7 de mayo).
3°. Que NO presenta alegaciones en el
plazo legalmente establecido.
Fundamentos de derecho
r . La letra c) del número 1 del artículo
32 del citado Real Decreto 'autoriza al

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 22/02/2000, n. 24, p. 14.

B. 0. P. de Girona núm. 24 - 22 de febrer de 2000

INEM a dictar Resolución sobre esta matetraciones Públicas y del Procedimiento
ria.
Administrativo Común, por el presente
edicto se hace saber que los cargos que
Esta Dirección Provincial resuelve
resultan de la denuncia formulada por lá
reconocer la responsabilidad empresarial de
Red Nacional dé los Ferrocarriles Españoesa empresa en la cuantía de 402.360 ptas.
les -R.E.N.F.E.-, se encuentran a su dispopor existir descubierto de cotización absosición en las Dependencias de esta Unidad
luta durante los períodos de 09/1996 a
Administrativa de Fomento, Plaza Josep
11/1996 y de 08/1997 a 11/1997.
Pla, 14, de Girona, en días y horas hábiles,
Se le comunica que en aplicación de la
con apercibimiento de que si no compareletra c) del n°. 1 del art. 32 del Real Decreto
ciere en un plazo de quince días, se tendrá'
625/85 deberá, en el plazo de 30 días, desde
por efectuado el trámite continuándose el
la notificación de esta Resolución, ingresar
procedimiento.
la cantidad citada en la Caja Postal, c/c de
Recursos diversos Provinciales de la DirecGirona, \\ de febrero de 2000.— El
ción Provincial de la Tesorería General de
Director del Área Funcional de Fomento,
la Segundad Social, y comunicar tal ingreso
P.D. El funcionario instructor. Fdo.: Monta la Dirección Provincial del INEM
serrat Rodríguez Ferrer. Conforme. El Submediante el correspondiente justificante de
delegado del Gobierno.
la Caja Postal.
Transcurrido este plazo sin que haya
efectuado la liquidación de la deuda se emitirá la correspondiente certificación de descubierto, con lo que se iniciará la vía de
apremio.
Se advierte que de no estar conforme
con el acuerdo adoptado, dispone de 30 días • 1.398
contados desde la recepción de la presente
SUBDELEGACIÓN DEL
Resolución, para interponer ante este OrgaGOBIERNO EN GIRONA
nismo, la preceptiva Reclamación Previa a
UNIDAD ADMINISTRATIVA
la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en
DE FOMENTO EN GIRONA
el artículo 71 del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobada
Edicto .
por el Real Decreto Legislativo 2/95 de 7
de abril (BOE n°. 86 de 11 de abril).
No habiéndose podido practicar la notificación de inculpación dirigida a Francisco
El Director Provincial del INEM. Fdo.:
Fernández Molina, con domicilio en 08009
Luis Barrena Cabello.
Barcelona Travessia Auriga, 5, 2-2, en el
Expediente sancionador número DP-GI001/00, incoado por esta Unidad Administrativa por presunta infracción de disposiciones vigentes sobre Policía de
Ferrocarriles contenidas en la Ley 16/1987
de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres y en su Reglamento de
1J97
desarrollo aprobado por el Real Decreto
SUBDELEGACIÓN DEL
1211/90 de 28 de setiembre por concurrir
GOBIERNO EN GIRONA
las circunstancias a que se refiere el artículo
, UNIDAD ADMINISTRATIVA
59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviemDE FOMENTO EN GIRONA
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Edicto
Administrativo Común, por el presente
edicto se hace saber que los cargos que
No habiéndose podido practicar la notiresultan de la denuncia formulada por la.
ficación de inculpación dirigida a Joaquín
Red Nacional de los Ferrocarriles EspañoRamírez Gutiérrez, con domicilio en 11640
les -R.E.N.F.E.-, se encuentran a su dispoBomos (Cádiz) Áv. de la Paz, D I 1, en el
sición en las Dependencias de esta Unidad
Expediente sancionador número DP-GIAdministrativa de Fomento, Plaza Josep
012/00, incoado por esta Unidad AdminisPla, 14, de Girona, en días y horas hábiles,
trativa por presunta iníracción de disposicon apercibimiento de que si no compareciones vigentes sobre Policía de
ciere en un plazo de quince días, se tendrá
Ferrocarriles contenidas en la Ley 16/1987
por efectuado el trámite continuándose el
de 30 de julio de Ordenación de los Transprocedimiento.
portes Terrestres y en su Reglamento de
desarrollo aprobado jjor el Real Decreto
Girona, 11 de febrero de 2000.— El
1211/90 de 28 de setiembre por concurrir
Director del Área Funcional de Fomento,
las circunstancias a que se refiere el artículo
P.D. El funcionario instructor. Fdo.: Mont59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviemserrat Rodríguez Ferrer. Conforme. El Subbre, de Régimen Jurídico de las Adminisdelegado del Gobierno.
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Administració
de justicia
L318
AUDIENCIA PROVINCIAL
DE GIRONA
Edicto
Sección 1
Rollo n°. 809/1997 Menor cuantía-l°.
Autos n". 444/1995
Juzgado de 1°. Instancia n". 1 de Girona
D°. Roser Gusiñer Mir, Secretarío de la
Sección Prímera de la Audiencia Provincial
de Girona.
Hago saber:
Que por dicha Sección y en el rollo n°.
809/1997 correspondiente al recurso de
apelación de los autos de menor cuantía n°.
444/1995 del Juzgado de W Instancia n°. 1
de Girona, promovidos por Ángel Frigola
Pedro contra Joaquim Frigola Pedro e ignorados hó-ederos o herencia yacente de José
Frigola Bartí, se ha dictado en 17 de
noviembre de 1999 la sentencia que contiene los siguientes encabezamiento y parte
dispositiva:
limos. Sres.:
Presidente: D. Miguel Pérez Capella
(Ponente)
Magistrados:
D. Femando Ferrero Hidalgo
D. Ignacio Farrando Miguel
Girona, a diecisiete de noviembre de
mil novecientos noventa y nueve.
Visto, ante esta Sala el rollo de apelación n°. 0809/97, en él que ha sido parte
apelante Joaquim Frigola Pedro, representada ésta por la Procuradora D°. Gregorià
Tuébols Martínez, y dirigida por la Letrada
D°. Ágata Moner Salvador; y como parte
apelada Angela Frigola Pedro, representada
por el Procurador de los Tribunales D. Joaquim Sendra Blanxart, y dirigidos por la
Letrada D°. Marta Fuentes Cruz y también
parte apelante ignorados herederos o herencia yacente de José Frigola Bartí, no comparecido ante esta alzada.
Antecedentes de hecho
Primero: Por el Juzgado de T. Instancia e Instrucción n°. I de Girona, en los
autos de menor cuantía n". 0444/95, seguidos a instancias de D°. Angela Frigola
Pedro, representada por el Procurador D.
Joaquim Sendra Blanxart, y bajo la dirección de la Letrada D°. Marta Fuentes Cruz,
contra D. Joaquim Frigola Pedro, represen-

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 22/02/2000, n. 24, p. 15.

16
tado por la Procuradora D". Gregorià Tuébols Martínez, bajo la dirección dò la
Letrada D°. Ágata Moner Salvador y contra
ignorados herederos o herencia yacente de
José Frigola Bartí, no comparecidos en primera instancia y declarados en rebeldía
procesal, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así:
"Fallo:

Fallamos
Que estimando el recurso de apelación
formulado por la representación de Joaquim Frigola Pedro, contra la sentencia de
30-10-97 y auto acl. 07-11-97, dictados por
el Juzgado de 1°. Instancia e Instrucción n".
1 de Girona, en los autos de menor cuantía
n°. 0444/95, de los que este rollo dimana,
debemos revocar y revocamos dicha sentencia y dando lugar en parte a la demanda
deducida por D°. Angela Frigola Pedro
contra D. Joaquim Frigola Pedro y contra
la herencia yacente de D. Josep Frigola
Bartí, debemos declarar y declaramos que
los contratos de compraventa, celebrados
en 23 de febrero de 1991, entre el fallecido
D. Josep Frigola Bartí y el demandado D.
Joaquim Frigola Pedro, fueren simulados,
encubriendo donaciones del padre, D. José
Frigola Bartí a su hijo, D. Joaquim Frigola
Pedro, siendo, por lo tanto, computables
los valores de dichas fincas para la determinación del caudal relicto y de la legítima
que corresponde a D°. Angela Frigola
Pedro, declarándose restituido a la herencia
yacente de D. Josep Frigola Bartí, condenando a los demandados, solidariamente, al
pago de la cantidad que, én ejecución de
sentencia, se termine corresponda a la legítima de D°. Angela Frigola Pedro, tras
computarse el valor de las fincas de referencia al tiempo del fallecimiento de D.
Josep Frigola Bartí, todo ello sin hacer
expresa imposición de las costas en ninguna de las dos instancias. Contra esta sentencia y a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.687 r . y 1.694 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil cabe recurso de casación ante la Sala 1°. de lo Civil del Tribunal Supremo, el cual podrá prepararse en el
plazo de diez días ante esta Audiencia Provincial.
Notifíquese esta sentencia a los apelados no comparecidos en la forma determinada en los arts. 283 y 769 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, si dentro de cinco
días no se solicita la notificación personal.
Líbrense testimonios de la presente
resolución para su unión al rollo de su
razón y remisión al Juzgado de procedencia, junto con las actuaciones originales.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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Y para que sirva de notificación en
forma a ignorados herederos o herencia
yacente de José Frigola Bartí, expido el
presente edicto en Girona, a veinte de
enero de dos mil.— El Secretario. El Presidente.

1.423
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 1 DE GIRONA
Edicte de citació
En virtut del que ha acordat el/la
Magistrat/adá-Jutge en les actuacions núm.
53/2000, promogudes per Joan Bramón Pla
contra Expabas, S.L., en reclamació d'acomiadament, amb aquest edicte es fa públic
que l'acte de judici se celebrarà el dia 14 de
març de 2000, a les 12 hores, al local del
Jutjat Social núm. 1 de Girona. Així mateix,
es prevé que l'acte no se suspendrà per falta
d'assistència de les parts.
I perquè serveixi de citació en forma a
Expabas, S.L., el parador actual de la qual
es desconeix, expedeixo aquest edicte.
Girona, 3 de febrer de 2000.— El/La
Secretari/ària.

1.351
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 2 DE GIRONA
Edicto
Por esta cédula, dictada en méritos de
lo acordado en el proceso de ejecución
número 144/99, instruido por este Juzgado
de lo Social número 2 de Girona a instancia
de Gerardo Borrego Macias contra Luis
Rodríguez Velázquez, se notifica a Luis
Rodríguez Velázquez, en ignorado paradero
(artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en
el indicado proceso, cuyo tenor literal en su
parte dispositiva dice:
Ejecución n°. 144/1999
Parte ejecutante: Gerardo Borrego
Macias.
Parte ejecutada: Luis Rodríguez Velázquez.
Auto extinguiendo la relación laboral
En Girona, a veintiséis de enero de dos
mil.
Antecedentes de hecho
Primero.- Por sentencia de este Juzgado

de fecha 8-6-99, se declaró la improcedencia del despido acordado por Luis Rodriguez Velázquez, respecto del trabajador
Gerardo Borrego Macias, con las consecuencias legales propias de tal declaración,
sentencia que ganó firmeza.
Segundo.- Por la parte actora.se presentó escrito alegando su no readmisión,
pidiendo se extinga la relación laboral, con
sustitución de aquélla por la que pagarle
una indemnización y salarios de tramitación
dejados de percibir, acordándose la comparecencia de las partes para el día de hoy, a
la que compareció la parte actora pero no la
demandada que estaba citada, con el resultado que consta en el acta levantada al
efecto.
Fundamentos de derecho
Primero.- De las actuaciones que se han
practicado en los presentes autos, ha quedado acreditada la no readmisión de los trabajadores en su puesto de trabajo así como
la imposibilidad de llevarlo a efecto.
Segundo.- Dada la circunstancia anterior y de confoqnidad con lo preceptuado
en el art. 278 de la L.P.L. debe declararse la
extinción de la relación laboral desde la
fecha de esta resolución, acordando que se
abonen al trabajador las indemnizaciones y
los salarios dejados de percibir expresados
en el ordinal 2° del anterior precepto en
relación con el IIO.I de la L.P.L. en las
cuantías previstas en el art. 56.1 aptdo. a) y
b) del E.T.
Parte dispositiva
Se declara extinguida, con esta fecha, la
relación laboral que ligaba a las partes, condenando a la empresa demandada a que
abone al actor Gerardo Borrego Macias, la
cantidad de 61.083,- ptas. en concepto de
indemnización y la suma de 1.740.880,ptas. por el concepto de salarios de tramitación.
Notifiquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma, cabe
recurso de reposición en el término de tres
días, conforme establece el art. 184 de la
L.P.L. en relación con el 376 y ss. de la
L.E.C.
Así lo ha dispuesto, manda y firma el
Iltmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo
Social n°. 2 de Girona D. Ramón Gimeno
Lahoz, de lo que yo, el Secretario, doy fe.
El Secretario. El Magistrado.
Lo que se hace público por medio de
Boletín Oficial de la Provincia, 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.
En Girona, a 26 de enero de 2000.— El
Secretario Judicial.
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1.490
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 2 DE GIRONA
Edicte de citació
Procediment: Reclamació de quantitat
610/1999 •
Part actora: Ana M°. Chamizo Contreras.
Part demandada: Saturnino Aguilera
Granados i FOGASA.
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat en virtut de la resolució de data d'avui
en les actuacions núm. 610/99 que aquest
Jutjat ha seguit a instància d'Ana M°. Chamizo Contreras contra Saturnino Aguilera
Granados i FOGASA, per reclamació-de
quantitat,. se cita l'empresari esmentat,
Saturnino Aguilera Granados, de parador
desconegut, perquè comparegui davant la
sala d'audiències d'aquest organisme, a
Avda. Ramon Folch 4-6 de Girona, el dia
• 16 de març dè 2000 a les 9,20 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 lina 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 Provincia, als efectes
pertinents, amb l'advertimçnt 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.
Girona, 8 de febrer de 2000.— El
Secretari Judicial. Signat: José Fco. Escudero Moratalla

1.491
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 2 DE GIRONA
Edicte de citació
Procediment: Invalidesa permanent per
accident laboral 540/1999
Part actora: Abdelilah Boulaich Chakraoun.
Part demandada: INSS, Mutual Cyclops
i TGSS.
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat en virtut de la resolució de data d'avui
en les actuacions núm. 540/99 que aquest
Jutjat ha seguit a instància d'Abdelilah
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Boulaich Chakraoun contra INSS, Mutual
Cyclops i TGSS, per invalidesa permanent
•per accident laboral, se cita l'empresa
esmentada. Excavacions i Enderrocs d'Aro,
S.L., de parador desconegut, perquè comparegui davant la sala d'audiències d'aquest
organisme, a Avda. Ramon Folch 4-6 de
Girona, el dia 2 de maig de 2000 a les
10,30 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, seguida-'
ment 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.
Girona, 2 de febrer-de 2000.— El
Secretari Judicial. Signat: José Fco. Escudero Moratalla.

L493
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 2 DE GIRONA
Edicte de citació
Procediment: Invalidesa permanent per
accident laboral 310/1999
Part actora: Apolonio Adamuz Cobos.
Part demandada: INSS, . Mutual
Cyclops, TGSS i Excavacions i Enderrocs
d'Aro, S.L.
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat en virtut de la resolució de data d'avui
en les actuacions núm. 310/99 que aquest
Jutjat ha seguit a instància d'Apolonio Adamuz Cobos contra INSS, Mutual Cyclops,
TGSS i Excavacions i Enderrocs d'Aro,
S.L., per invalidesa permanent per accident
laboral, se cita l'empresa esmentada. Excavacions i Enderrocs d'Aro, S.L., de parador
desconegut, perquè comparegui davant la
sala d'audiències d'aquest organisme, a
Avda. Ramon Folch 4-6 de Girona, el dia
14 de març de 2000 a les 12,50 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 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.
Girona, 8 de febrer de 2000.— El
Secretari Judicial. Signat: José Fco. Escudero Moratalla.

1.492
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 2 DE GIRONA
Edicto de citación
En virtud de lo acordado por el Ilmo.
Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social n°. 2 de Girona, en autos de juicio
promovidos por Rachid Hadra, en reclamación de cantidad, contra Clan 300, S.L.,
bajo autos número 606/99, se ha acordado
celebrar el acto de juicio, el próximo día 13
de abril de 2000 a las 10,20 horas, en el
local del' Juzgado de lo Social n°. 2 de
Girona, con la prevención de que no se suspenderá el acto, por falta de asistencia de
las partes.
Y para que sirva de citación en forma a
Clan 300, S.L., cuyo actual paradero se
ignora, se expide el presente edicto, en
Girona, a 27 de enero de 2000.— El Secretario.

1.494
JUTJAT SOCIAL
NÚM.,2 DE GIRONA
Edicte de citació
Procediment: Reclamació de quantitat
99/1999
Part actora: Ramon Albiol Ponsi.
Part demandada: Manufacturats Akront,
S.A., FOGASA i Industrial de Components
Manufacturats, S.A.
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat en virtut de la resolució de data d'avui
en les actuacions núhi. 99/99 que aquest
Jutjat ha seguit a instància de Ramon Albiol
Ponsi contra Manufacturats Akront, S.A.,
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FOGASA i Industrial de Components
Manufacturats, S.A., per reclamació de
quantitat, se cita l'empresa esmentada,
IndustriaWe Components Manufacturats,
S.A., de parador desconegut, perquè comparegui davant la sala d'audiències
d'aquest organisme, a Avda. Rampn Folch
4-6 de Girona, el dia 6 d'abril de 2000 a
les 9,20 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 fprma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de Procediment Laboral.
Girona, 1 de febrer de 2000.— El
Secretari Judicial. Signat: José Fco. Escudero Moratalla.

1.337
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 3 DE GIRONA
Edicto de notificación
En méritos de lo acordado por el Ilmo.
Sr. Magistrado-Juez de lo Social n°. tres de
Girona, en autos seguidos a instancia de D.
Mohamed Ajnan contra European Tràiler
Factory, S.A. y tres más, en materia de despido, bajo expediente n°. 420/99 se ha dictado la siguiente resolución:
Autos n°. 420/99
Despido (Incidente de no readmisión)
Auto
En la ciudad de Girona, a dos de
febrero de dos mil.
I. Hechos
Único.- En las presentes actuaciones se
dictó sentencia de fecha 15-9-1999, por la
que se declaró improcedente el despido de
que había sido objeto en fecha 5-7-1999 el
actor D. Mohamed Ajnan, por parte de las
demandadas, European Tràiler Factory,
S.A., de Geest Partner, S.L. y Walter de

Geest, a cuyo servicio había ingresado el
13-2-1997, de las que percibía un salario
diario en cómputo anual de 7.233,- pesetas,
condenándose a las demandadas a que, a su
elección, readmitieran al actor o le abonaran en concepto de indemnización la suma
de 759.500,- pesetas más los salarios
devengados desde la fecha del despido
hasta que la readmisión tuviera lugar. Notificada la sentencia al actor en fecha 11-101999 y a la demandada en fecha 23-111999. Se presenta por la actora escrito el día
27-12-1999 solicitando se declare, extinguida la relación laboral con la empresa
demandada y, le sea concedida la máxima
indemnización legal y el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta la extinción de la relación
laboral, citándose a las partes de comparecencia que tuvo lugar el día de hoy y a la
que ha comparecido el Letrado D. Lluís
Vázquez Carrera, en representación del
actor, no compareciendo las demandadas a
pesar de estar citadas en legal forma.
II. Razonamiento jurídico
Único.- El art. 56.3 del Estatuto de los
Trabajadores establece en el supuesto de
despido improcedente, caso de no optar la
empresa por la readmisión o indemnización,
que procede, aquella, lo que no obsta sin
embargo a que la parte actora pueda pedir
la ejecución del fallo, conforme determina
el articulo 277 del Texto Articulado de la
LPL, con los efectos que establece el artículo 279.2 del mismo, lo que obliga a estimar la ejecución solicitada.

Y para que sirva de notificación al
demandado: European Tràiler Factory,
S.A., De Geest Partner S.L. y Walter de
Geest de ignorado domicilio, advirtiendo
que en esta Secretaria queda a su disposición copia simple de dicha resolución y que
las siguientes comunicaciones se harán en
estrados salvo las que deban revestir forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Girona, a dos de febrero de dos mil.—
El Secretario.

1J38
JUTJAT SOCIAL
NÚM. 3 DE GIRONA
Edicto de notificación
En méritos de lo acordado por el limo.
Sr. Magistrado-Juez de lo Social n°. tres de
Girona, en autos seguidos a instancia de D°.
Concepción Clara Sarget, contra INSS,
TGSS, Bodegas Trobat, S.A., Organismo
Autónomo de Correos y Juan Torres
Pedrós, en materia de invalidez, bajo expediente n°. 91/99 se ha dictado la siguiente
resolución:
Autos: 91/99
Asunto: Prestaciones (incapacidad permanente)
En nombre del Rey

III. Parte dispositiva
Dispongo:
Debo declarar y declaro con efectos del
día de la fecha extinguida la relación laboral entre D. Mohamed Ajnan y las empresas
European Tràiler Factory, S.A,, de Geest
Partner S.L. y Walter de Geest, con obligación por parte de éstas de indemnizar al
actor en la cantidad de 976.500,- pesetas.
Y asimismo, procede condenar a las
citadas empresas a abonar salarios de tramitación desde la fecha del despido 5-7-1999
hasta el día 2-2-2000 en la cantidad de
1.540.629,- pesetas (213 díasx7.233,- pesetas).
Notifiquese esta resolución a las partes
con entrega de copia simple de la misma,
advirtiéndoles que contra ella cabe recurso
de reposición dentro del plazo de tres días a
partir del siguiente al de la notificación,
ante este Juzgado.
Así por este Auto, lo pronuncia, manda
y firma el limo. Sr. D. Francisco Javier
Sánchez Icart, Magistrado del Juzgado de lo
Social n°. 3 de los de Girona y provincia.
Diligencia.- Seguidamente se cumplió
lo acordado. Doy fe.

Sentencia núm. 38/00
En la ciudad de Girona, a veintiséis de
enero de dos mil.
Vistos por el limo. Sr. D. Francisco
Javier Sánchez Icart, Magistrado del Juzgado de lo Social n°. 3 de los de Girona y
su provincia los presentes autos, instados
por D". Concepción Clara Sarget, contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social,
Bodegas Trobat, S.A., Organismo Autónomo de Correos y Juan Torres Pedrós,
sobre prestaciones (incapacidad permanente).
Antecedentes de hecho
r . - Con fecha 24-2-1999 tuvo entrada
en este Juzgado de lo Social demanda suscrita por la parte actora, que correspondió
por tumo de reparto, y en fecha 18-5-99
ampliación de la misma, en la que, tras los
hechos y fundamentos legales que estimó
de aplicación en derecho, terminaba suplicando que se dictara sentencia que acogiera
sus pretensiones.
2°.- Admitida la demanda y ampliación,
se señaló día y hora para la celebración del
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acto de juicio el cua! fue suspendido
teniendo lugar finalmente el día 25-1-2000,
compareciendo la parte actora, el INSS y el
Abogado del Estado Sr. Fernández en
repreentación del Organismo Autónomo de
Correos, no compareciendo TGSS, Bodegas
Trobat, S.A. ni Juan Torres Pedrós, pese a
estar citados en legal forma, según consta
en la correspondiente acta de juicio obrante
en autos.
3°.- Abierto el juicio, la parte actora se
afirmó y ratificó en su demanda y ampliación, con las aclaraciones pertinentes, contestando a la misma las partes demandadas,
en los términos que se recogen en la mencionada acta de juicio.
4°.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral debe especificarse que el
debate se centró en los siguientes estremos:
El actor se afirmó y ratificó en su demanda
y ampliación. El INSS se opone en base al
expediente. Faltan días de cotización. Si no
hay carencia no debe estudiarse el gtado de
incapacidad. El Abogado del Estado se
opone y alega falta de legitimación pasiva
de su representada.
5°.- Recibido el juicio a prueba, todas
las partes propusieron documental.
Admitidas las pruebas, se practicaron
en los términos que constan en el acta de
juicio mentada.
6°.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones
legales.
Hechos probados
Primero.- E)°. Concepción Clara Sarget,
nacida el 5-3-1944, con núm. 17/375.09628 de afiliación a la Seguridad Social en el
Régimen General, siendo su profesión
habitual la de Repartidor de cartas de
Correos.
Segundo.- La parte actora inició el
coaespondiente expediente administrativo
en solicitud de una declaración de Incapacidad Permanente, lo que motivó que fuera
examinada por la UVAMI el día 2-9-1998
que originó la propuesta de la misma comisión de evaluación de fecha 9-9-98, con el
siguiente cuadro residual: "Trastorno
ansioso-depresivo. Fibromialgia. Cervicalgia y lumbalgia, sin radiculopatía. Histerectomía total con doble anexectomía".
Tercero.- La Dirección Provincial del
INSS dictó resolución de fecha de salida
24-9-98 por la que denegaba la prestación
a la actora, por no reunir el período
mínimo de cotización exigido para causar
pensión de incapacidad permanente, y no
alcanzar las lesiones que padece un grado
suficiente de disminución de su capacidad
laboral.
Cuarto.- Interpuesta el día 7-10-98 la
preceptiva reclamación previa, fue desestimada por la Dirección Provincial del INSS
en fecha 12-1-99.

Quinto.- Las lesiones, que presenta
efectivamente la parte actora defivadas de
enfermedad común son las siguientes:
"Trastorno ansioso-depresivo. Fibromialgia. Cervicalgia y lumbalgia, sin radiculopatía. Histerectomía total con doble anexectomía".
Secto.- La actora acredita a lo largo de
toda su vida laboral un total de 2.317 días
de cotización, de los que 325 días corresponden a días de pagas extraordinarias, y 7
días a Incapacidad Temporal".
(Informe de cotización de Tesorería
General de la Seguridad Social que obra en
autos".
Del informe de vida laboral que aporta
la actora y que sólo constan periodos de
alta pero no cotización hasta el 19-1-2000,
se señala un total de 2.465 días de alta.
Séptimo.- Para la pretensión solicitada
D°. Concepción Clara Sárget, debe acreditar un total de 3.100 días cotizados a la
fecha 21-5-98.
Octavo.- La base reguladora de la Incapacidad Permanente Total es de 67.094,ptas. y la fecha de efectos el 21-5-98.
Fundamentos de derecho
Primero.- Se declara la competencia de
este Juzgado, tanto por razón de la condición de los litigantes, como por la materia
y territorio, de conformidad a lo que determinan los artículos 1.2,b), 6 y 10.2,a) del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
legislativo 2/1995, de 7 de abril en relación
con el art. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de 1 de julio de 1985.
Segundo.- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2
de la precitada Ley de Procedimiento
Laboral aprobada por R.D. Legislativo
núm. 2/95 de 7 de abril se declara que los
hechos declarados probados en el ordinal
anterior se han deducido de los siguientes
medios de prueba: Del expediente administrativo aportado por el INSS así como la
documental aportada por el actor, que a
tenor de lo establecido en el artículo 632
L.E.C. ha sido valorado conforme a los
cánones de la sala critica.
Tercero.- Alega el Organismo de
Correos a través del Abogado del Estado,
la excepción de falta de legitimación
pasiva. Excepción que debe cogerse, por
cuanto estamos estudiando una pretensión
solicitada por la actora consistente en reconocimiento de una incapacidad Permanente
Total derivada de Enfermedad Común,
siendo en consecuencia responsable de
dicha pretensión el INSS, no acreditándose
tras la prueba practicada que haya incurrido
en infracotización, o falta de alta o cualquier, otro incumplimiento.
Cuarto.- El motivo de oposición alegado por el INSS, consistente en que no
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reúne el periodo de carencia exigido para la
prestación solicita-de IPT, debe ser estudiado. El reconocimiento del derecho a las
prestaciones de Incapacidad Permanente
requiere en algunos casos el cumplimiento
de un período mínimo de cotización previo
al hecho causante. Como regla general
(arts. 124.4 y 138.1 de la L.G.S.S.), se esta• blece que no se exigirá período previo de
cotización en los casos de Incapacidad Permanente derívada de accidente sea o no
laboral. De esta manera, cuando la Incapacidad Permanente deriva de una enfermedad común si será preciso acreditar un periodo mínimo de cotización. En las presentes
actuaciones, la cuestión litigiosa estriba en
determinar si la actora D°. Concepción
Clara cumplía el requisito contemplado en
la forma sustantiva de acreditar 3.100 días
de cotización. En el informe de cotización
que obra en autos consta los siguientes
periodos cotizados:
Días de cotización real: 1.985 días.
Periodos de I.TT:- 7 días.
Pagas extras: 325 días.
Total = 2.317 días.
Èn consecuencia no cumple el requisito
de carencia exigido, ya que sólo acredita
2.317 días, por lo que no alcanza los citados 3.100 días que le son necesarios para
poder generar el grado de Incapacidad Permanente Total.
Quinto.- No es posible en consecuencia
declarar la existencia de grado alguno de
Incapacidad Permanente pero sin derecho a
prestación, tal cpmo hace el INSS, en
correcta aplicación de la doctrina unificada
del Tribunal Supremo de 14-10-91, reiterada después en múltiples sentencias, entre
las que destacamos entre otras la de 30-1091, 12-5-92, y 6-5-92. En ellas se advierte
que el cumplimiento del período de cotización es un requisito entre los que concurren
para la declaración de Incapacidad Permanente derivada de enfermedad común sin
que su falta permita declarar una situación
de Incapacidad Permanente carente de contenido protector.
Sexto.- Según dispone el art. 189.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral y por
razón de la materia, contra la presente resolución cabe Recurso de Suplicación.
Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación.
Fallo:
Que deseestimando la demanda interpuesta por D". Concepción Clara Sarget,
con DNI n°. 40.459.899, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social,
Bodegas Trobat, S.A., Organismo Autónomo de Correos y Juan Torres Pedrós,
debo absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos de la presente
demanda.
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Notifíquese esta sentencia a las partes,
con advertencia de frente a la misma cabe
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya -Sala de
lo Social- en el plazo máximo de cinco días
'y por conducto de este Juzgado, designado
Letrado que ha de interponerlo.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notifícasión al
demandado: Bodegas Trobat, S.A. de ignorado domicilió, advirtiendo que en esta
Secretaría queda a su disposición copia simple de dicha resolución y que las siguientes
comunicaciones se harán en estrados salvo
las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Girona, a veintiséis de enero de dos
mil.— El Secretario.

1.333
JUZGADO DE LO SOCIAL
N°. 4 DE VIGO
Edicto
Ejecución n°. 8/2000
D°. Marta Lamas Alonso, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social n°. 4 de
los de Vigo.
Hago saber: Que en la ejecución n°.
8/2000 acumulada a la 130/99 seguida a
instancia de Josefa Díaz Cancelas contra
Conorsa y otros, por cantidades, se dictó el
siguiente:
"Auto.- En Vigo, a doce de enero de
dos mil. (Siguen antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho). S.S". lima. D".
Carmen López Moledo, Magistrada del Juzgado de lo Social n°. 4 de Vigo, digo: procédase, en pieza separada, a la ejecución de
la sentencia se decreta, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes de la
parte ejecutada Comercial de Pescados del
Noroeste, S.A. (Conorsa), con la responsabilidad solidaria de Arotex 3000, S.L. y
Jonkoping, S.L., suficiente para cubrir la
cantidad principal de ciento setenta y ocho
mil cuatrocientas dos pesetas (178.402,ptas.) incluido el 10% por mora, más la de
treinta y una mil doscientas veinte pesetas
(31.220,- ptas.) provisionales para intereses
y gastos, total doscientas nueve mil seiscientas veintidós pesetas (209.622,- ptas.)
comisionándose al Agente Judicial para la
diligencia de embargo a practicar asistido
del Secretario u ofidial habilitado, y sirviendo esta resolución de mandamiento
judicial en forma para la práctica del
embargo acordado, así como para solicitar

auxilio de la Fuerza Pública y cerrajero, si
preciso fuere, guardándose en la traba el
orden y limitaciones que establecen los artículos 1.447 y 1.449 de la LEC, fijándose
para el embargo el día 30 de noviembre de
1999 a las 11 horas de su mañana.- Notifíquese al Fondo de Garantía Salarial, a los
efectos prevenidos en la Ley de Procedimiento Laboral. Y a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de
reposición ante este Juzgado de lo Social en
el plazo de tres días siguientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.Oficiese al Juzgado de 1°. Instancia n°. 9 de
Vigo, a fin de que incluya en la lista de
acreedores de Conorsa, quiebra necesaria
n°. 730/95 a la ejecutante Josefa Díaz Cancelas reseñada en .el presente auto, por un
importe total de 209.622,- ptas.- No obstante, si antes de que se lleve a cabo la diligencia de embargo el ejecutado quisiera
hacer efectivo el importe adeudado, podrá
ingresarlo en la c/c de Depósitos y Consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya, a nombre de este Juzgado de lo Social número
cuatro para el n°. de procedimiento
3629000064013099, sucursal de la c/
Urzáiz, n°. 7 de Vigo.- Requiérase al ejecutante para que, en el plazo de tres días,
manifieste si de las cantidades reclamadas
corresponde alguna a los 30 últimos días de
salarios.- De acuerdo con lo previsto en el
art. 36.1 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, se acuerda de oficio la acumulación de la presente ejecución a la que
con el n°. 130/99 se sigue en este Juzgado
con las mismas ejfecutadas.- Así por este
Auto, lo pronuncio, mando y firmo.- Sigue
la firma".
Y para que conste y sirva de notificación a Arotex 3000, S.L., actualmente en
parader desconocido, expido, firmo y sello
el presente en Vigo, a doce de enero de dos
mil.— El Secretario Judicial.

1.334
JUZGADO DE LO SOCIAL
N°. 4 DE VIGO
Edicto
Ejecución n". 6/2000
D°. Marta Lamas Alonso, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social n°. 4 de
los de Vigo.
Hago saber: Que en la ejecución n°.
6/2000 seguida a instancia de Dolores
Casal Alfonso y otros, contra Conorsa y
otros, por cantidades, se dictó el siguiente:

"Auto.- En Vigo, a doce de enero de
dos mil.- (Siguen antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho).- S.S°. lima. D°.
Carmen López Moledo, Magistrada del Juzgado de lo Social número 4 de Vigo, digo:
precédase, en pieza separada, a la ejecución
de la sentencia se decreta, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes de
la parte ejecutada Comercial de Pescados
del Noroeste, S.A. (Conorsa), con la responsabilidad solidaria de Arotex 3000, S.L.
y Jonkoping, S.L., suficiente para cubrir la
cantidad principal de ochocientas noventa y
nueve mil doscientas sesenta y nueve pesetas (899.269,- ptas.) incluido el 10% por
mora, más la de ciento cincuenta y siete mil
trescientas setenta y dos pesetas (157.372,ptas.) provisionales para intereses y gastos,
total un millón cincuenta y dos mil seiscientas cuarenta y una pesetas (1.052.641 ,ptas.), comisionándose al Agente Judicial
para la diligencia de embargo a practicar
asistido del Secretario u Ofidial habilitado,
y sirviendo esta resolución de mandamiento
judicial en forma para la práctica del
embargo acordado, así como para solicitar
auxilio de la Fuerza Pública y cerrajero, si
preciso fuere, guardándose en la traba el
orden y limitaciones que establecen los artículos 1.447 y 1.449 de la LEC, fijándose
para el embargo el día 30 de noviembre de
1999 a las 11 horas de su mañana.- Notifíquese al Fondo de Garantía Salarial, a los
efectos prevenidos en la Ley de Procedimiento Laboral. Y a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de
reposición ante este Juzgado de lo Social en
el plazo de tres días siguientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.Ofíciese al Juzgado de 1°. Instancia n°. 9 de
Vigo, a fin de que incluya en la lista de
acreedores de Conorsa, quiebra necesaria
n°. 730/95 a los ejecutantes María Dolores
Casal Alfonso, Julio Samanta González
Casal, Patricia González Casal, Vanesa
González Casal y Enrique González Casal,
reseñados en el presente auto, por un
importe total de 1.052.641,- ptas.- No obstante, si antes de que se lleve a cabo la diligencia de embargo al ejecutado quisiera
hacer efectivo el importe adeudado, podrá
ingresarlo en la cuenta corriente de Depósitos y Consignaciones del Banco Bilbao
Vizcaya, a nombre de este Juzgado de lo
Social número cuatro para el n°. de procedimiento 3629000064013099, sucursal de la
c/ Urzáiz, n°. 7 de Vigo.- Requiérase al ejecutante para que, en el plazo de tres días,
manifieste si de las cantidades reclamadas
corresponde alguna a los 30 últimos días de
salarios.- De acuerdo con lo previsto en el
art. 36.1 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, se acuerda de oficio la acumulación de la presente ejecución a la que
con el n°. 130/99 se sigue en este Juzgado
con las mismas ejecutadas.- Así por este
Auto, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que conste y sirva de notificación a Arotex 3000, S.L., actualmente en
parader desconocido, expido, firmo y sello
el presente en Vigo, a doce de enero de dos
mil.— El Secretario Judicial.

1.360
JUTJAT DE r . INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE GIRONA

fueron declarados en rebeldía, haciéndolo
saber al actor, quien solicitó el recibimiento'
del pleito a prueba.
Tercer:. Que abierto el periodo de
prueba, se practicaron las declaradas pertinentes-cori el resultado que obra en autos y
que en aras a la brevedad se dan por reproducidos.
Cuarto: Que el resultado de las pruebas
se puso de manifiesto a las partes para instrucción, presentando el actor escrito de
resumen de pruebas.
Quinto: Que en la tramitación de los
presentes autos se han observado las reglas
y prescripciones legales.

Edicto
Procedimiento: Declarativo menor
cuantía 121/1998
Parte demandante: Easy Work Empresa
de Trabajo Temporal, S.A.
Procurador: Joaquim Garcés Pedresa
Parte demandada: Cristóbal Flores Fernández
Secretaria: Laura Noguer Barrabés
En Girona, a siete de febrero de dos
mil.
Se hace saber:
Que en el procedimiento de referencia
se ha dictado la resolución con el siguiente
tenor literal:
Sentencian". 17/2000
En la ciudad de Girona, a uno de
febrero de dos mil.
D. Vicente Tovar Saíio, MagistradoJuez de 1°. Instancia n°. 3 de esta ciudad y
su partido judicial, ha examinado los autos
de juicio de menor cuantía, seguidos en este
Juzgado bajo el núm. 121/98, entre partes,
de una y como demandante, el Procurador
D. Joaquim Garcés Pedresa, en nombre y
representación de la entidad Easy Work,
Empresa de Trabajo Temporal, S.A., bajo la
dirección del Letrado Sr. Martínez Miguel,
frente a Cristóbal Flores Fernández, declarado en rebeldía.
Antecedentes de hecho
Primero: Que per la representación procesal aludida se formuló demanda de juicio
de menor cuantía, en la que por párrafos
separados exponía los hechos en que fundaba su pretensión, acompañando los documentos pertinentes, y hacía las alegaciones
de los fundamentos de derecho que entendía aplicables al caso, y finalizaba con la
súplica de que tras los trámites oportunos se
dicte sentencia en la que se condene al
demandado al pago de la cantidad de
5.735.504 pesetas más los intereses legales
y al pago de las costas procesales.
Segundo: Conferido traslado a la parte
demandada en legal forma, éstos no comparecieron dentro del término legal, por lo que

Fundamentos de Derecho
Primero: De los documentos aportados
por la parte actora, y no inipugnados de
contrario, así como de la prueba de confesión judicial del demandado (quien no
comparecido para absolver el pliego de
posiciones presentado por la actora) se ha
acreditado de forma cumplida por la
actora, en el ejercicio de sus funciones,
puso a disposición del demandado varios
trabajadores para cubrir las necesidades
derivadas de las obras que éste tenía que
ejecutar, estipulándose un precio por hora,
según la categoria profesional de cada trabajador.
Igualmente ha quedado demostrado que
el demandado no ha abonado al actor el'
precio estipulado por estos servicios, adeudándose en la actualidad la suma de
5.735.504 pesetas (como consta en las facturas aportadas) por lo que, ante está evidencia, procede la estimación de la
demanda.
La cantidad a abonar se verá incrementada en el interés legal del dinero desde la
fecha de la demanda, según disponen los
arts'. 1.100 y 1.108 CC.
Segundo: Al ser estimada la demanda,
ep su integridad, el art. 523 LEC dispone
qué las costas procesales ocasionadas en
esta instancia serán impuestas al demandado.
Vistos los preceptos legales aplicados y
demás de general y pertinente aplicación,
' Fallo
Que estimando íntegramente la
demanda formulada por la entidad Easy
Work Empresa de Trabajo Temporal, S.A.,
frente a Cristóbal Flores Fernández, declarado en rebeldía'en estos autos, debo condenar y condeno al citado demandado a que
abone a la entidad actora la suma de cinco
millones setecientas treinta y cinco mil quinientas cuatro pesetas (5.735.504 ptas.) más
el interés legal que se devengue desde la
fecha de la interpelación judicial, y el pago
de las costas procesales causadas en esta
instancia.
Póngase esta sentencia en el Libro de
Resoluciones definitivas de este Juzgado, y

21
expídase testimonio de la misma para su
unión a los autos de su razón.
Notifíquese a todas las partes en forma
legal, haciéndolo en la forma prevenida en
el art. 769 LEC, para los demandados rebeldes.
Contra esta sentencia cabe formular
recurso de apelación ante la lima. Audiencia Provincial de Girona, en el plazo de
cinco días.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Firmado y rubricado. Vicente Jesús
Robar Sabio.
Publicación.- La anterior sentencia ha
sido leída, pronunciada y publicada por "el
limo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe
en el día de la fecha, doy fe. Fdo.: Laura
Barrabés Nogués.
Y para que 'sirva de notificación en
forma a Cristóbal Flores Fernández, en
ignorado paradero, se extiende el presente.
En Girona, a siete de febrero de dos
mil.

1317
JUTJAT DE 1°. INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 6 DE GIRONA
Edicto
Procedimiento: Desahucio 305/1999
Parte demandante: Placa Palau, S.L.
Procuradora: M". Gregorià Tuébols
Martínez
Parte demandada: Sergio Baena Rodríguez
Secretaria: M. Teresa Bernal Ortega
En Girona, a veintiocho de enero de dos
mil.
Se hace saber:
Que en este Juzgado se tramitan bajo el
núm. 305/99 actuaciones de desahucio a
instancia de Placa Palau, S.L., representada
por la Procuradora Sra. Gregorià Tuébols
contra Sergio Baena Rodriguez, en los que
en resolución dictada el día de la fecha se
ha acordado notificar por edictos a Sergio
Baena Rodríguez, por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y
fallo es del tenor literal siguiente:
Sentencian". 16/2000
En Girona, a veintiocho de enero del
año dos mil, el Sr. D. Basilio Miguel García
Melián, Magistrado-Juez titular del Juzgado
de r . Instancia n°. 6, habiendo visto los
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presentes autos seguidos en este Juzgado
como "juicio de desahucio" con el número
indicado, entre partes, como demandante
Placa Palau, S.L., domiciliada en Barcelona, C/ Gerona, n°. 133, representada por
la Procuradora D". Gregorià Tuébols, y
como demandada D. Sergio Baena Rodríguez, mayor de edad, vecino de Girona,
calle Auriga, n°. 5, sobre acción de desahucio por falta de pago de la renta; dicta, en
nombre del Rey, la siguiente sentencia
Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda
de desahucio por falta de pago de la renta,
ejercitada por la entidad mercantil Placa
Palau, S.L., representada por la Procuradora
D°. María Gregorià Tuébols Martínez, contra D. Sergio Baena Rodríguez, y, en consecuencia, debo declarar y declaro resuelto
el contrato de arrendamiento a que los presentes autos se refieren (12 de abril de
1998) relativo a la vivienda ubicada en
Girona, calle Auriga, número cinco, cuarta
planta, y que transcurrido que sea el término de apercibimiento legal, el citado
demandado deberá desalojar dicha vivienda,
pues de no hacerlo se procederá a su lanzamiento. Las costas procesales se satisfarán
por el demandado.
Pronuncíese esta sentencia en audiencia
pública y notiflquese a las partes haciéndoles saber que contra ella puede interponerse
recurso de apelación en el plazo de tres días
en este Juzgado y para ante la Audiencia
Provincial, debiendo justificar, en el
momento de interponerlo, estar al corriente
en el pago de las rentas, o consignar en el
juzgado o notarialmente, las que debieren.
Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.
Y para que sirva de notificación de la
sentencia al demandado D. Sergio Baena
Rodriguez, en ignorado paradero, se
extiende el presente, en Girona, a veintiocho de enero de dos mil.— La Secretaria
Judicial.

1.361
JUTJAT DE 1'. INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE FIGUERES
Edicto
• Procedimiento:
Juicio
cognición
256/1997
Parte demandante: Comunidad de propietarios Sto. Domingo IV ( M". Francisca
Vives Cabot)

Parte demandada: Antonio García Quesada
La Secretaria, Carmen Climent Juhé,
del Juzgado de 1°. Instancia n°. 1 de Figueres.
Hago saber:
Que en el juicio de cognición de referencia y para garantizar el principal de condena de 82.759 pesetas más otras 50.000
pesetas calculadas para intereses y costas,
se ha procedido al embargo de la siguiente
finca registral 15.571, inscrita al tomo
2.568, libro 236 de Castelló d'Empúries,
folio 127, sita en bajos letra I del edificio
Sto. Domingo IV, Sector Muga de Castelló
d'Empúries, parcela B, conocida como IVB.
Y para que sirva de notificación al
demandado D. Antonio García Quesada, del
que se ignora su actual paradero, libro el
presente que firmo en Figueres, a veintiséis
de enero de dos mil.— La Secretaria.

a instancia de Caixa d'Estalvis dé Girona y
en su representación el Procurador de los
Tribunales D. Luis Illa Romans y en su
defensa el Letrado D. Caries Clapera Castany, contra M°. Isabel Abeijón torralbo y
Manuela Torralbo Reyes.
Fallo
Que estimando íntegramente la
demanda interpuesta por la entidad Caixa
d'Estalvis de Girona, contra D". María Isabel Abeijón Torralbo y contra D. Manuel
Torralbo Reyes, condeno a las demandadas
a abonar solidaríamente a la actora la suma
de sesenta y nueve mil trescientas ochenta y
una (69.381) pesetas, más el interés legal
previsto en el artículo 921 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Se imponen las costas de este procedimiento a la parte demandada.
Contra la presente resolución no podrá
interponerse recurso alguno.- La Magistrada-Juez.
Y para que sirva de notificación a la
demandada M°. Isabel Abeijón Torralbo,
Manuela Torralbo Reyes en ignorado paradero libro el presente, en Figueres, a veintiséis de enero de dos mil.

1.306
JUTJAT DE 1°. INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE FIGUERES
Edicto
Procedimiento juicio verbal 123/1999
Parte demandante: Caixa d'Estalvis de
Girona.
Procurador: Luis Maria Illa romans.
Parte demandada: María Isabel Abeijón
Torralbo y Manuela Torralbo Reyes.
D°. Ana María Ninot Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de 1°. Instancia n°. 2
de Figueres
Hago saber:
Que en este Juzgado se tramitan bajo
núm. 123/1999 actuaciones de juicio verbal
a instancia de Caixa d'Estalvis de Girona,
representada por el Procurador Sr. Luis
María Illa Romans, contra María Isabel
Abeijón Torralbo y Manuela Torralbo
Reyes, sobre juicio verbal 123/99 en los
que en resolución dictada el día de la fecha
se ha acordado notificar por edictos a M",
Isabel Abeijón Torralbo y Manuela
Torralbo Reyes por ignorarse su paradero,
la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es
del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Figueres, a diecisiete de diciembre
de mil novecientos noventa y nueve.
Ana M". Ninot Martínez, MagistradaJuez del Juzgado de 1°. Instancia n°. 2 de
Figueres, de los de ésta capital, ha visto los
presentes autos de juicio verbal n°. 123/99,.
sobre reclamación de cantidad promovidos

1J08
JUTJAT DE 1°. INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE FIGUERES
Edicto
Procedimiento: Juicio de cognición
127/1992
Parte demandante: Maurici Armengou
Iglesias
Procuradora: Teresita Puignau Puig
Parte demandada: José María Sitjas
Puig
La Secretaria del Juzgado de 1°. Instancia n°. 2 de Figueres (Girona).
Hace saber:
Que en este Juzgado se tramita bajo
núm. 127/1992 el juicio de cognición que
se dirá, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallp es del tenor literal
siguiente:
"Sentencia.- En la ciudad de Figueres, a
trece de mayo de mil novecientos noventa y
cuatro.- La lima. Sra. D". Ana Maria Ninot
Martínez, Juez del Juzgado de 1°. Instancia
n°. 2 de los de Figueres; habiendo visto los
presentes autos de cognición n". 127/92,
promovidos a instancia de Maurici Armengou Iglesias, y en su representación la Procuradora de los Tribunales Teresita Puignau
Puig, y en su defensa el Letrado D. Antonio
Erena, contra José María Sitjas Puig, declarado en rebeldía, y... Fallo: Que estimando
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la demanda interpuesta por D. Maurici
Armengou Iglesias contra D. José Maria
Sitjas Puig, debo declarar y declaro resuelto
el contrato celebrado por las partes en fecha
11 de mayo de 1991, condenado al demandado a devolver a la actora la cantidad de
ciento cincuenta mil pesetas (150.000) más
los intereses legales correspondientes. Se
imponen las costas de este procedimiento a
la parte demandada.- Contra esta sentencia
podrá interponerse en este Juzgado recurso
de apelación en el plazo de cinco días a
contar desde su notificación, que se efectuará del modo y forma que prevé el art.
769 de la LEC, dada la rebeldía de la parte
demandada.- Así por esta mi sentencia, de
la que se expedirá testimonio para su unión
a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
(Firma y sello del Juzgado)".
Y para que sirva de notificación al
demandado D. José Mana Sitjas Puig, en
ignorado paradero, libro el presente en
Figueres, a veinticuatro de enero de dos
mil.

1.421

JUTJAT DE 1*. INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Edicto

Procedimiento: Proc. sumario hipot. art.
131 Ley Hipotecaria 157/1999
Parte actora: Crédhipoteca, S.A. (Platja
d'Aro)
Parte demandada: Luisa Colomer Trias
Maria de los Ángeles Aragón Diez,
Secretaria del Juzgado de 1°. Instancia e
Instrucción n°. I de La Bisbal d'Empordà.
Hago saber:
Que en este Juzgado y con el núm.
157/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la
Ley Hipoteca a instancia de Crédhipoteca,
S.A. (Platja d'Aro), contra Luisa Colomer
Trías, en reclamación de crédito hipotecario, eri el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta por
primera vez y término de veinte días, los
bienes que luego se dirán. Se señala para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el día 11 de
abril próximo, a las 10,30 horas, con las
prevenciones siguientes:
Primera: No se admitirán posturas que
no cubran el tipo de la subasta.
Segunda: Los/Las licitadores/as, para
tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao-Vizcaya, S.A.

núm. 1650.000.18.0157-99, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos/as.
No se aceptará entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Tercera: Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarta: En todas las subastas, desde el
anuncio hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se ha
hecho referencia anteriormente.
Quinta.- Los autos y la certificación del
registro a que se refiere la regla 4°. del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de
manifiesto en la Secretaria del Juzgado; se
entenderá que todo/a licitador/a acepta
como bastante la titulación existente; y las
cargas o los gravámenes anteriores y los
preferentes -si los hubiere- al crédito del/de
la actor/a continuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rematante los acepta y
queda subrogado/a en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el
precio del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores/as en la primera subasta se señala para
la celebración de una segunda el día 11 de
mayo próximo, a las 10,30 horas, sirviendo
de tipo el 75 por 100-del señalado para la
primera subasta, siendo de aplicación las
demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores/as en la segunda
subasta se señala para la celebración de una
tercera el día 13 de junio próximo, a las
10,30 horas. Esta subasta se celebrará sin
sujeción a tipo, debiendo consignar quien
desee tomar parte en la misma el 20 por
100 del tipo que sirvió de base para la
segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en
el día y hora señalados, se entenderá que se
celebrará el siguiente día hábil; a la misma
hora, exceptuando los sábados.
El présente edicto servirá de notificación al/a los deudor/es para el caso de no
poder llevarse a efecto en la finca o fincas
subastadas.

general del inmueble. Inscrita al tomo
2.794, libro 167 de Palamós, folio 202,
finca 8.904, insc. 2\

Bienes que se sacan a subasta y valor:
Entidad número uno. Local destinado a
restaurante, con sus correspondientes instalaciones y servicios, desarrollado en las
plantas baja y altillo, del edificio señalado
con el n°. 61 de gobierno, en la Av. Onze
de Setembre, de la villa de Palamós. La
planta baja tiene una superficie útil de
308,11 m2; y la planta altillo tiene una
superficie útil de 323,47 m2, siendo por
tanto la total superficie útil del local de
631,58 m2. Ambas plantas se comunican
entre sí por escaleras interiores, accediéndose asimismo a la planta altillo por la

1.343

Tipo de subasta:
Ciento cincuenta y seis millones de
pesetas (156.000.000 ptas.).
En La Bisbal d'Empordà, a dieciocho
de enero de dos mil.— La Secretaria.

1.342

JUTJAT DE 1*. INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Edicto
Procedimiento
JUICIO
ejecutivo
154/1996
Parte demandante: Banco Bilbao Vizcaya, S.A.
Parte demandada: Francisco Gaus Casanovas y Francisco Gaus..Suñé.
Secretaria, María de los Angeles Aragón Diez del Juzgado de 1°. Instancia n°. 1
de La Bisbal d'Empordà
Por el presente hago saber:
Que, en el procedimiento de referencia
se ha acordado notificar la vertencia del
procedimiento y el embargo trabado sobre
la finca registral 4249, del Registro de la
Propiedad de Palafrugell, a Ricardo Pericay
Caballé y María Gaus Gironella, como titulares regístrales del usufhícto vitalicio de
una mitad indivisa de la referída finca.
Y para que sirva de notificación a los
expresados Ricardo Pericay Caballé y
Maria Gaus Gironella, extiendo y firmo la
presente en La Bisbal d'Empordà,a vein-.
tiocho de enero de dos mil.— La Secretaria.

JUTJAT DE 1°. INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Edicto
Secció: Civil
Actuacions: Exp. de domini núm.
7/2000
Marta García Ferrer, Secretària Judicial
del Jutjat de Primera Instància i Instrucció
núm. quatre de la Bisbal d'Empordà
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Faig saber que en aquest Jutjat se
segueix l'expedient de domini promogut pe\
Procurador Sr. Miquel Jornet Bes,.en nom i
Representació de M°. Carme Vicens MaruU,
sobre reanudado del tracte, en relació amb
la finca:
"Peça de terra cultiu, situada al veïnat
de Canet del terme del poble de la Tallada,
i partida coneguda en el dia per Camp Petit,
de cabuda total quaranta-tres àrees, setantaquatre centiàrees, o sigui, dues vessanes, i
afronta a l'Est amb el senyor José Costa veí
de la vila de Torroella de Montgrí; al Sud
amb el senyor Toribio de Ametller de la
vila de Banyoles, a l'Oest amb Ginés Feliu
del poble de Servia, i al Nord, amb
l'excel·lentíssima senyora baronessa de
Foixà, veïna de Barcelona".
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de La Bisbal d'Empordà, al tomo
207, libro 3, folio 78 vuelto, finca núm.
143.
I, mitjançant aquest edicte, de conformitat amb el que ha acordat el/la Sr./a.
Jutge/essa en resolució de data 4'avui, convoco les persones ignorades a les quals
pugui perjudicar la inscripció sol·licitada a
fi que, en el termini dels deu dies següents
a la data de publicació d'aquest edicte,
puguin comparèixer al Jutjat per al·legar el
que creguin convenient al seu dret.
La Bisbal d'Empordà, vint de gener de
dos mil.— El/La Secretari/ària Judicial.

1.340
JUTJAT DE 1". INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Edicto
En este Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo 336/93, en reclamación- de
1.375.744,- ptas. de principal más 280.000,ptas. de intereses y costas, a instancias de
Caja de Ahorros Laietana, representada por
la Procuradora D". Claudia Dantart Minué,
contra Eurocable Girona, S.L., Inmobiliaria
Faitx Molto, D. Francisco Gaitx Presas y
D°. Isabel Moltó Mas, en los que en el día
de la fecha se ha practicado diligencia de
mejora de embargo sobre la 1/3 parte indivisa de la siguiente finca: "Urbana.- Propiedad número 5, piso primero, puerta
segunda, en esta ciudad, calle Santo
Domingo, esquina a la calle Mayor, que
tiene su entrada mediante la escalera A por
el portal. Mide setenta y cinco metros cuarenta decímetros cuadrados de vivienda y
nueve metros noventa decímetros cuadrados
de terrazas. Consta de recibidor, pasillo.

comedor, cocina, aseo, cuarto de baño, tres
dormitorios, balcón en la fachada y galería
lavadero posterior. Linda al frente, con la
calle de Santo Domingo; por la izquierda
entrando, patio de luces y hueco de ascensor y propiedad número cuatro; derecha,
propiedad número seis, por fondo con casa
número veinticuatro de la callé Mayor, propiedad de D. José Rigau, por debajo propiedad número uno y por encima propiedad
número nueve. Finca registral n°. 10.652-N,
inscrita al tomo 2682, libro 316, folio 28,
inscripción 9°".
Y para que sirva de notificación a la
demandada en ignorado paradero D". Isabel
Molto Mas, expido el presente en Sant
Feliu de Guíxols, a diez de enero de dos
mil.— El Secretario Stto.

1.372
JUTJAT DE 1'. INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

1.406
JUTJAT DE r . INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Edicto
Cédula de citación.
En virtud de lo acordado en autos del
procedimiento verbal civil seguidos en este
Juzgado y registrados con el n°. 169/1995, a
instancias de D. Pedro Coca Toro y Benaltour, S. A., representados por el Procurador
D. Josep Àngel Sarís Serradell contra D.
José Antonio Valle Sánchez y Mudespa,
por la presente se le cita a D. José Antonio
Valle Sánchez, en la actualidad en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en este
'Juzgado de 1°. Instancia e Instrucción n°. 1
el día 6 de abril del presente año, y hora de
las 11, al objeto de asistir a la celebración
del juicio con apercibimiento de en caso de
incomparecencia le parará el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de citación a D. José
Antonio Valle Sánchez, en la actualidad en
ignorado paradero, expido la presente en
Sant Feliu dé Guíxols, a veintiocho de
enero de dos mil.— El Secretario Judicial.

Edicto
En méritos de juicio de faltas n°.
199/97, seguidos entre las partes que se
dirán, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:
"Sentencia n°. 202/97.- En Sant Feliu
de Guíxols, a siete de noviembre de mil
novecientos noventa y siete.- Vistos por
Maria Teresa Iglesias i Carrera, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
n". uno de los de esta ciudad, los presentes
autos de juicio de faltas n°. 199/97 sobre
insultos entre partes, de una como denunciante Antonio Vicente Díaz Rodríguez y
de otra como denunciado Antonio Navarro
Castillo... Fallo.- Que debo absolver y
absuelvo a Antonio Navarro Castillo, de los
hechos que se le imputaban, declarándose
las costas de oficio. Notifiquese a las partes,
haciéndoles saber que contra esta sentencia
cabe recurso de apelación ante este Juzgado
en el plazo de cinco días, siguientes al de su
notificación, ante este Juzgado en el plazo
de cinco días, siguientes al de su notificación, ante este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Girona, quedando
durante este período las actuaciones en
Secretaría a disposición de las partes".
Y para que sirva de notificación • en
legal forma a Antonio Vicente Díaz Rodríguez, en ignorado paradero, expido el presente edicto.
En Sant Feliu de Guíxols, a siete de
febrero de dos mil.— El Oficial Sustituto
de Secretarío. '

1J05
JUTJAT DE 1*. INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE BLANES
Edicte
Procediment: Judici de cognició
24/1999
Part demandant: Job Vermeulen, Maria
Inés Font Félix i Carmen Castelló Pujol
Procurador: Sr. Ferran Janssen
Part demandada: Herència jacent de
Josefa Soler Gómez
Maria García Magaz, Secretària del Jutjat de 1°. Instància núm. 2 de Blanes.
Faig saber:
Que en aquest Jutjat es tramiten amb el
núm. 24/1999 les actuacions de judici de
cognició, a instància de Job Vermeulen,
Maria Inés Font Félix i Carmen Castelló
Pujol, representats pel Procurador Ferran
Janssen, contra herència jacent de Josefa
Soler Gómez, sobre reclamació de quantitat, en què en resolució dictada avui s'ha
decidit notificar per edictes a herència
jacent de Josefa Soler Gómez, perquè
s'ignora el seu parador, la sentència,
l'encapçalament i la resolució de la qual
són del tenor literal següent:
"Vistos por S.S°. D. Gonzalo Pérez Fernández, Juez titular del Juzgado de 1°. Ins-
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tancia e Instrucción n°. 2 de Blanes, los presentes autos de juicio de cognición registrados con el número 24/99 y promovidos a
instancia de D. Job Vermeulen, D°. María
Inés Font Félix y Carmen Castelló Pujol,
representados todos ellos por el Procurador
de los Tribunales D. Ferran Janssen Cases,
y asistidos por el Letrado D. Jordi Castelló
Busquets, contra la herencia yacente de D".
Josefa Soler Gómez, declarada en situación
procesal de rebeldía, en reclamación de
cantidad; y a la vista de los siguientes..."
" Fallo: Que estimando la demanda
interpuesta por D. Job Vermeulen, D°.
María Inés Font Félix y Carmen Castelló
Pujol, representados todos ellos por el Procurador de los Tribunales D. Ferran Janssen, y asistidos por el Sr. Letrado D. Jordi
Castelló Busquets contra la herencia
yacente de D". Josefa Soler Gómez, declarada en situación procesal de rebeldía, debo
condenar y condeno a dicha entidad deman-.
dada a pagar la suma de ciento treinta mil
trescientas setenta y siete pesetas (130.377
ptaSv_ más los intereses legales de la misma
desde la fecha de la interpelación judicial
de la parte demandada hasta la de esta sentencia, y los previstos en el art.. 921 de la
LEC, correspondiendo la mitad de dicha
suma al matrimonio formado por D. Job
Vermeulen y D°. María Inés Font Félix, y la
otra mitad a D°. Carmen Castelló Pujol; y
todo ello con expresa imposición de las costas procesales ocasionadas a la parte
demandada".
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a ia pena de multa de treinta días a 1.000
pesetas diarias, condenándole asimismo al
pago de las costas de este procedimiento,
por imperativo legal.
Notiflquese la presente resolución a las
partes, contra la cual podrán interponer
recurso de apelación por escrito en el plazo
de cinco días desde la notificación de la
presente resolución, ante este Juzgado, para
ante la Audiencia Provincial de Girona.
Así, por esta mi sentencia de la que se
unirá certificación a las actuaciones, definitivamente juzgando en primera instancia, la
pronuncio, mando y firmo.
Contra esta sentencia cabe recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de
Girona en el término de cinco días hábiles,
contados desde el día siguiente a la notificación, que se formalizará y se sustanciará
de acuerdo con el que disponen los artículos 795 y 796 de la L.E.Cr.
Y para que conste y sirva de notificación al Sr. Ziegler (jerd Heinz Bruno, en
parador desconocido, firmo este edicto.
En Olot, a 31 de enero de 2000.—
El/La Secretario/a Judicial.

1.229
JUTJAT DE 1". INSTÀNCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 2 D'OLOT
Edictos
Sección: Penal
Actuaciones: Juicio de faltas 132/1998
Mediante este edicto hago público que,
en las actuaciones de juicio de faltas n°.
132/1998 que se siguen en este Juzgado
sobre falta contra el orden público el/la Juez
ha dictado-sentencia con fecha 14 de octubre de 1999, la decisión de la cual es la
transcribe literalmente a continuación:
Fallo
Que condeno a Ziegler Gerd Heinz
Bruno, como autor penalmente responsable
de una falta prevista en el art. 636 del C.P.

1.252
JUZGADO DE 1*. INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N°. 2 DE MELILLA
Edicto
Cédula de notificación y emplazamiento

1.374
JUTJAT DE 1*. INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚM. 2 D'OLOT
Edicto

I perquè serveixi de notificació al
demandat herència jacent de Josefa Soler
Gómez, en parador desconegut, lliuro
aquest escrit.
Blanes, divuit de gener de dos mil.—
La Secretària.

calle Lorenzana, n°. 2, para la celebración
de la Junta General de Acreedores, apercibiéndose a los mismos que podrán comparecer personalmente o por medio dé representante con poder suficiente, sin cuyo
requisito no serán admitidos, teniendo a disposición de los acreedores o sus representantes, en la Secretaría de este Juzgado, el
Dictamen elaborado por la Intervención
Judicial, y además documentación establecida en los artículos 15 y 22 de la vigente
Ley de Suspensión de Pagos, así como la
proposición del convenio presentada, a fin
de que puedan obtener las copias o notas
que estimen oportunas.
Y para que conste y publicidad a los
acreedores y demás personas a quienes
pueda interesar, libro y firmo el presente en
Olot, a veintiséis de enero de 2000.— El
Secretario.

Autos n°. 189/98
D. Jacinto Vicente Hernández, Secretario del Juzgado de 1°. Instancia n". 2 de los
de Olot, por medio del presente
Hago saber:
Que conforme a lo dispuesto por el Sr.
Juez del Juzgado de 1°. Instancia n°. 2 de
los de Olot, en el expediente de suspensión
de pagos instado por el Procurador D. Joan
Pons Arau, en nombre y representación de
la mercantil Anionic, S.L., por medio del
presente se hace público que por auto de
esta misma fecha se ha declarado a la citada
mercantil en estado legal de suspensión de
pagos e insolvencia definitiva, al ser el
pasivo superior al activo en la cantidad de
124.194.129 pesetas, y en el que igualmente
se ha acordado que una vez transcurra el
plazo de cinco días desde la notificación del
citado auto, que se conoce para que la compañía mercantil suspensa o los acreedores
que representen los dos quintos del total
pasivo puedan solicitar el sobreseimiento
del expediente o la declaración de quiebra,
sin que ello se haya solicitado, citar a los
acreedores de dicha mercantil para que
comparezcan el día 4 de abril de 2000, a las
11 horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en Olot,

Núm. de Identificación Único: 52001 1
0200204/1999
Procedimiento: Cognición 1000002 /
1999
Sobre cognición
De D. Ramón Compán García
Procuradora: Sra. Cristina Cobreros
Rico
Contra D°. Rosalía Cedeño Rivas
En autos de referencia se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:
Propuesta de Providencia del Secretario
Judicial D. Rafael Regalón López
En Melilla, veintiocho de enero de mil
novecientos noventa y nueve.
Por recibido en este Juzgado el anterior
escrito de demanda, documentos y poder
debidamente bastanteado y copias simples,
regístrese en el libro de su clase, numérese,
y fórmese correspondiente juicio de cognición, teniéndose como parte en el mismo a
Ramón Compán García y en su nombre a la
Procuradora D°. Cristina Cobreros Rico,
representación que acredita ostentar con la
copia de escritura de poder general para
pleitos, que en su caso, le será devuelta una
vez testimoniada en autos, entendiéndose
con la referida Procuradora las sucesivas
diligencias en el modo y forma previsto en
la Ley, y examinada la comp)etencia de este
Juzgado y - capacidad de las partes, se
admite a trámite la misma, que se sustanciará de conformidad con lo preceptuado en
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el Secreto de 21 de noviembre de 1952,
entendiéndose dirigida la misma frente a
Rosalía Cedeño kivas, a quien, y dado su
paradero desconocido, se emplazará en
legal forma para que, si le conviniere, dentro del plazo de nueve días quince días,
comparezca por escrito y con firma de
Letrado, bajo apercibimiento que de no
verificarlo será declarado en situación legal
de rebeldía procesal, dándose por contestada la demanda, siguiendo el juicio su
curso.
Para que tenga lugar, publíquense edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado
y Boletín Oficial de la Provincia, expidiéndose los despachos necesarios.
Lo que así se propone y firma, doy fe.
El Secretario. Conforme. El/La Magistrado/a.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de la demandada Rosalía Cedeño
Rivas, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación y emplazamiento
en Melilla, a veintisiete de enero de dos
mil.— El Secretario.

1.459
JUZGADO DE 1". INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N°. 5 DE GRANADA
Cédula de citación
Procedimiento: J. Faltas 535/99-R
Por la presente se cita en legal forma a
Alfonso Luis Peinado Campos, a fin de que
comparezca en la Sala de Audiencias de
este Juzgado "Edificio la Caleta" 6° planta,
para asistir ajuicio oral el próximo día 7 de
marzo de 2000 a las 10,10 horas, como
denunciante y denunciado en una falta de
lesiones.
En Granada, a 3 de febrero de 2000.—
El Secretario Judicial.

Administració
Municipal
1.367
AJUNTAMENT
D'AIGUAVIVA
Anunci
Narcís Quintana i Feliu, ha sol·licitat
d'aquesta Alcaldia, llicència per a l'establiment, obertura i funcionament d'una activitat per magatzem i venda de pinsos i seus
derivats, i material per instal·lacions ramaderes, l'emplaçament de la qual és al c/
. Tarragona, 74 del Polígon Industrial Casa
Nova d'aquest Terme Municipal.
D'acord amb allò que disposen la Llei
3/1998, de 27 de febrer,, de la intervenció
integral de l'Administració Ambiental
(DOGC núm. 2.598, de 13.3.1998), el
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1997, de 27 de febrer, de
la intervenció integral de l'Administració
Ambiental, i s'adapten els seus annexos,
l'Ordenança reguladora de la Llicència
Municipal d'Activitats, i la resta d'ordenances municipals, l'expedient se sotmet a
informació pública per un termini de 20
dies hàbils a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquest edicte en el BOP, per
tal que tots els interessats puguin examinarlo i presentar les reclamacions que considerin escaients.
Dit expedient pot ésser consultat a la
Secretaria d'aquest Ajuntament, en horari
d'oficina.
Aiguaviva, 9 de febrer de 2000.—
L'Alcaldie. Signat: Ramón Martínez i Trill.

1.322
AJUNTAMENT
D'ARBÚCIES
Edicte
Atès que els Srs. que a continuapió es
relacionen no recullen la documentació de
les notificacions que se'ls hi envia, el present, serveix per que siguin notificats:
"Impost sobre l'increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana, expedient 990059/1999. Finca transmesa:
Magatzem, situació: carrer Agudes. Total a
ingressar; 172.729,- ptes. Subjecte passiu:
Construccions Segures. Adquirent; Grupo
Preyco 44, S.A."
"Impost sobre l'increment del valor

dels terrenys de naturalesa urbana, expedient 990060/1999. Finca transmesa: Habitatge, situació: carrer La Farga, 1. Total a
ingressar: 20.568,- ptes. Subjecte passiu:
Construccions Segures. Adquirent: Grupo
Preyco 44, S.A."
• "Impost sobre l'increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana, expedient 990061/1999. Finca transmesa: Habitatge, situació: carrer La Farga, 2. Total a
ingressar: 20.568,- ptes. Subjecte passiu:
Construccions Segures. Adquirent: Grupo
Preyco 44, S.A."
"Impost sobre l'increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana, expedient 990062/1999. Finca transmesa: Habitatge, situació: carrer La Farga, 3. Total a
ingressar: 20.568,- ptes. Subjecte passiu:
Construccions Segures. Adquirent: Grupo
Preyco 44, S.A."
"Impost sobre l'increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana, expedient 990090/1999. Finca transmesa: Solar,
sijtuació: carrer Fogueres de Montsoriu, 38.
Total a ingressar: 50.365,- ptes. Subjecte
passiu: Albert Toda i Fontanals. Adquirent:
Albert Figuerola i Gimeno."
"Impost sobre l'increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana, expedient 990121/1999. Finca transmesa: Habitatge, situació: carrer Sorrall, 52, Ir. Total a
ingressar: 54.796,- ptes. Subjecte passiu:
Josep Fontanellas i Masó. Adquirent: Lídia
Busquets i Pesaferrer."
"Impost sobre l'increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana, expedient 990206/1999. Finca transmesa: Habitatge, situació: carrer Canigó, 17. Total a
ingressar: 78.861,- ptes. Subjecte passiu:
Braulia Contreras i Ramos. Adquirent:
Manuel Tarradellas i Viñas."
"Impost sobre l'increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana, expedient 990123/1999. Finca transmesa: Habitatge, situació: carrer Camprodon, 22. Total
a ingressar: 78.125,- ptes. Subjecte passiu:
Rosa M. González i González. Adquirent:
Lluís Ribera i Sitges."
El que us comunico pel vostre coneixement i efectes fent-vos saber que contra
aquesta liquidació podeu interposar els
recursos que figuren al dors de l'escrit.
L'ingrés de la quantitat liquidada
s'haurà d'efectuar en el lloc i dins els terminis que s'indiquen també al dors de
l'escrit.
Terminis d'ingrés:
Les notificacions entre els dies 1 i 15
del mes, fins el dia 5 del mes següent o
inmediatament hàbil posterior. Les notificades entre els dies 16 i últim del mes, fins el
dia 20 del mes següent o immediatament
hàbil posterior.
Forma de pagament:
A l'Oficina de Recaptació de l'Ajuntament d'Arbúcies (horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores).
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A les següents entitats bancàries:
-Banc Bilbao Bizcaya:
0182.5595.40.0010009006
-Central Hispano:
0049.3434.09.2214002136
-Banesto:
0030.2150.00.0375100273
-Banc Popular:
0076.0983.85.0663000133
-Banc Sabadell:
0081.0429.55.00010050006
-Banca Catalana:
0015.4129.77.0010010002
-La Caixa:
2100.0045.86.0200176196
-Caixa de Girona:
2030.0067.57.3110000035
Transcorreguts els terminis indicats
sense haver fet efectiu l'import de la present notificació, incorreran en el recàrrec
d'apremi corresponent, interessos de
demora i costes reglamentàries.
Recursos:
Contra la present liquidació podrà interposar recurs de reposició davant la Tresoreria, previ Contenciós Administratiu en el
termini d'un mes a partir del dia següent a
la recepció de la present. L'interposició de
recurs no paralitza en cap cas els terminis
d'ingrés, excepte que sol·liciti dins el termini per interposar el recurs, la suspensió
de l'execució de l'acte impugnat per efecte
del qual serà indispensable acompanyar
garantia que cobreixi el total del deute tributari tal i com determina l'art. 14 de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Arbúcies, 31 de gener de 2000.— El
Recaptador.

1.323
AJUNTAMENT
D'ARBÚCIES
Edicte
Atès que els Srs. que a continuació es
relacionen no recullen la documentació de
les notificacions que se'ls hi envia, el present, serveix per que siguin notificats.
Notificació de denúncia:
Infractor: Ramon Moner i Llorà
Núm. Exp.: 14.448
Vehicle Marca: Fiat Uno
Matricula: GI-6487-AM
Fet denunciat: Estacionament en zona
de càrrega i descàrrega
Lloc de la infi^cció: Camprodon
Data de la denuncià: 13-7-99
Hora: 10,20
Precepte infringit: 93
Agent: 0008
Import: 4.000

Infractor: Carles Masferrer i Rosell
Nú. Exp.: 14.654
Vehicle Marca: Seat
Matricula: GI-5001-BB
Fet denunciat: Estacionament en zona
de càrrega i descàrrega
Lloc de la infracció: Camprodon
Data de la denúncia: 05-11-99
Hora: 10,45
Precepte infringit: 93
Agent: 0008
Import: 4.000
Infractor: Maria Rovira i Pujolràs
Núm. Exp.: 14.653
Vehicle Marca: BMW
Matricula: GI-5278-BK
Fet denunciat: Estacionament en zona
de càrrega i descàrrega
Lloc de la infi^cció: Camprodon
Data de la denúncia: 5-11-99
Hora:. 10,45
precepte infringit: 93
Agent: 0008
Import: 4.000
Infractor: Elisenda López i Serra
Núm. Exp.: 14.556
Vehicle Marca: Wolkswagen
Matricula: GI-0570-AV
Fet denunciat: Estacionament en lloc
oficial
Lloc de la infracció: Camprodon
Data de la denúncia: 2-12-99 ,
Hora: 11,10
Precepte infringit: 93
Agent: 0008
Import: 4.000
', Infracto?: Albert López i gento
Núm. Exp.: 3.973
Vehicle Marca: Nissan
Matricula: GI-4926-BM
Fet denunciat: Estacionar en zona blava
sense disc o disc il·legible
Lloc de la infracció: Camprodon
Data de la denúncia: 2-12-99
Hora: 10,40
Precepte infringit: 93
Agent: 0008
Import: 1.000
Infractor: Carles Albó i Cortina
Núm. Exp.: 3.975
Vehicle Marca: Peugeot
Matricula: GI-7480-AN
Fet denunciat:. Estacionar en zona blava
sense disc o disc il·legible
Lloc de la infracció: Camprodon
Data de la denúncia: 2-12-99
Hora:'10,45
Precepte infringit: 93
Agent: 0008
Import: 1.000

Infractor: Carles Albó i Cortina
Núm. Exp.: 3.958
Vehicle Marca: Peugeot
Matricula: GI-7480-AN
Fet denunciat: Estacionar en zona blava
més temps de l'autoritzat
Lloc de la infracció: Camprodon
Data de la denúncia: 29-9-99
Hora: 10,45
Precepte infringit: 93
Agent: 0008
Import: 1.000
. Informació per al denunciat:
1.- Inici de l'expedient:
D'acord amb el que disposa l'article 10
del Reglament del procediment aplicador de
sancions en matèria de trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat viària, aprovat
pel R.D. 320/94 de 25 de febrer, com a conseqüència d'haver-se-li formulat la denúncia amb el número d'expedient que figura a
la part superior, es va iniciar el procediment, l'òrgan instructor del qual és la Regidoría delegada en matèria de circulació, i
l'organ competent per a la seva resolució,
de conformitat amb l'article 68 de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor
i seguretat viària, és l'alcalde.
2.- Escrit d'al·legacions:
El denunicat disposa d'un termini de 14
dies per formular per escrit davant l'Alcaldia les al·legacions que estimi convenients
conforme a dret i proposar les proves que
consideri pertinents.
L'escrit s'haurà d'adreçar al regidor
delegat en matèria de circulació, s'hi ha
d'indicar les dades següents: el número de
la denúncia, la data de la denúncia i la
matricula del vehicle.
El termini es compta a partir del dia
següent a la data d'aquesta notificació. Si
no presenta al·legacions, aquesta notificació
serà considerada proposta de resolució tal i
com assenyala l'article 13.2 del Reglament
de procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat per R.D. 1398/93,
de 4 d'agost, amb els efectes previstos en
els articles 18 i 19 de l'esmentat Reglament.
3.- Molt important:
En el cas que el titular d'aquesta notificació no fos l'autor de la infracció, queda
requerit perquè en el termini de 15 dies,
comuniqui a aquest Ajuntament la identificació i adreça de l'infractor, d'acord amb
l'obligació que imposa als titulars dels vehicles, l'article 72 del RDL 339/90 de 2 de
març, amb l'advertiment que l'incompliment d'aquesta obligació és sancionable de
conformitat amb el mateix article.
4.- Pagament de la multa:
Amb reducció del 50% del seu import
si es fa efectiu dintre dels 200 dies següents
a la data d'aquesta notificació. Nó procedeix la reducció si el fet està tipificat en les
Lleis Penals.
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5.- Forma de pagament:
a) Recaptació municipal a l'Ajuntament.
b) Gir postal dirigit a l'Ajuntament, en
el qual es farà constar el número de l'expedent i nom i cognoms del denunciat.
c) Ingrés a "La Caixa" o Caixa de Girona,
en el qual es farà constar el número de l'expedient i nom i cognoms del denunciat.
Arbúcies, 31 de gener de 2000.— El
Recaptador.

1.324
AJUNTAMENT
D'ARBÚCIES
Atès que els Srs. que a continuació es
relacionen no recullen la documentació de
les notificacions que se'ls hi envia, el present, serveix per que siguin notificats.
Notificació de sanció:
Destinatari: Josep Badia i Vila
Núm. Exp.: 4.851
Fet denunciat: Estacionar en zona blava
sense disc o disc il·legible
Lloc de la infracció: Carrer Camprodon
Data de la denúncia: 18-11-1999
Hora: 00,00
Vehicle Marca: Seat
Matrícula: GI-8472-BB
Precepte infiingit: 93
Agent: 0008
Import: 1.000
Destinatari: Josep Badia i Vila
Núm. Exp.: 4.859
Fet denunciat: Estacionar en zona blava
sense disc o disc il·legible
Lloc de la infi-acció: Carrer Camprodon
Data de la denúncia: 24-11-1999
Hora: 10,35
Vehicle Marca: Seat
Matrícula: GI-8472-BB
Precepte infringit: 93
Agent: 0008
Import: 1.000
Destinatari: Marc Gràcia i Lirón
Núm. Exp.: 3.955
Fet denunciat: Estacionar en zona blava
sense disc o disc il·legible
Lloc de la infracció: Carrer Camprodon
Data de la denúncia: 29-9-1999
Hora: 10,25
Vehicle Marca: Fiat Uno
Matrícula: B-6504-NS
Precepte infringit: 93
Agent: 0008
Import: 1.000
Destinatari: Josep Pagès i Soler
Núm. Exp.: 3.905
Fet denunciat: Estacionar en zona blava
més temps de l'autoritzat
Lloc de la infi-acció: Carrer Camprodon
Data de la denúncia: 7-10-1999

Hora: 10,40
Vehicle Marca: Ford
Matricula: GI-7445-AV
Precepte infringit: 93
Agent: 0008
Import: 1.000
Destinatari: Alfonso Morón i Ortiz
Núm. Exp.: 14.394
Fet denunciat: Estacionar obstaculitzant
la circulació
Lloc de la infracció: PI., de la Pietat
Data de la denúncia: 26-9-1999
Hora: 18,00
Vehicle Marca: Renault
Matricula: GI-7948-AS
Precepte infringit: 93
Agent: 0008
Import: 25.000
1.- Recursos:
Contra aquest acte, que és definitiu en
la via administrativa, podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant del
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a partir de la
data de la seva notificació.
Tot això, sense perjudici que pugueu
axercitar qualsevol altre recurs que estimi
procedent.
2.- Pagament de la multa:
El seu import ha de ser satisfet dins del
termini dels 15 dies següents a la data de
notificació de la sanció, Transcorregut
aquest termini sense haver-se fét efectiva,
es procedirà a la seva exacció pel procediment de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i costes.
3.- Forma de pagament:
. a) Recaptació municipal a l'Ajuntament.
b) Gir postal dirigit a l'Ajuntament, en
el qual es farà constar el número de l'expedent i nom i cognoms del denunciat.
c) Ingrés a "La Caixa", o Caixa de
Girona, en el qual es farà constar el número
de l'expedient i nom i cognoms del denunciat.
Arbúcies, 31 de gener de 2000.— El
Recaptador.

1.362
AJUNTAMENT DE
BANYOLES
Àrea d'Urbanisme
Edicte
Atès que no s'ha pogut notificar a
l'empresa Comercial Anònima Internacional, S.A. la sol·licitud de llicència del Consell Comarcal del Pla de l'Estany
d'instal·lació d'una deixalleria comarcal a
Puigpalter de Baix, s/n, procedeix a la noti-

ficació subsidiària prevista a l'article 59.4
de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de procediment
administratiu comú.
Es notifica a l'empresa Comercial Anònima Internacional, S.A. que el Consell
Comarcal del Pla de l'Estany ha sol·licitat
llicència per a la instal·lació d'una deixalleria comarcal a Puigpalter de Baix, s/n
d'aquest municipi.
L'expedient se sotmet a informació
pública, d'acord amb l'art. 30, núm. 2,
apartat a) del Reglament d'activitats molestes, nocives, insalubres' i perilloses de 30 de
novembre de 1961.
Aquelles persones que es considerin
afectades per causa de l'activitat que hom
pretén establir i tothom que tingui interès a
examinar-lo, ho podran fer en hores d'oficina a la Secretaria d'aquest Ajuntament.
Dins el termini de deu dies, a partir de
la data d'exposició d'aquest edicte, podran
adduir-hi allò que tinguin per convenient",
mitjançant un escrit que presentaran a la
Secretaria d'aquest Ajuntament.
Banyoles, 8 de febrer de 2000.—
L'Alcalde. Signat: Pere Bosch i Cuenca.

1J69
AJUNTAMENT DE
BANYOLES
Edicte
En compliment del que disposen l'article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals i la base
novena de les Bases del concurs-oposició
lliure per la provisió de 2 places de l'escala
d'Administració General, subescala Auxiliar, grup D, aprovades pel Ple de la Corporació del dia 25 de febrer de 1999, es fa
públic que:
A) les senyores Isabel Carbones Bosch
i Olga Busquets Grabulosa han estat nomenades, per Resolució d'Alcaldia núm. 14,
del dia 5 de gener de l'any 2000, funcionàries de carrera per ocupar el lloc de treball
d'Administrativa, enquadrada en el Grup
C , escala d'Administració General, sotsescala Administrativa.
B) Les senyores Imma Bassols i Abellí
i Esther Gironès i Alabau, han estat nomenades, per Resolució d'Alcaldia núm. 15,
del dia 5 de gener de l'any 2000, funcionàries de carrera per ocupar el lloc de treball
d'Auxiliar Administrativa, enquadrada en el
Grup D, escala d'Administració General,
sots-escala Auxiliar.
Banyoles, 24 de gener de 2000.—
L'Alcalde. Signat: Pere Bosch i Cuenca.
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1.370

AJUNTAMENT DE
BANYOLES
Edicte
Sobre la plantilla de personal
En compliment del que disposa l'article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei
de les Entitats locals, es'fa pública la plantilla de l'any 2000 en la qual s'integra el personal funcionari, laboral i eventual d'aquest Ajuntament, aprovada, juntament amb el pressupost municipal, pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 24 de gener de 2000.
FUNCIONARIS DE CARRERA
1.1

1.2

Habilitats de caràcter nacional
Sots-escala Secretaria
Secretària

Grup
A

Nivell CD
30

Places
1

Vacants
. 1

• Sots-esc. Intervenció-Tresoreria
Interventor
Tresorer

Grup
A
A

Nivell CD
30
27

Places
1
1

- Vacants
0
0

Grup
A
A
A
A

Nivell CD
23
23
23
• 23

Places
1
1
1
1

Vacants
0
0
1
1

Escala Administració General
2.1
Sots-escala Tècnica
Tècnic d'Administració
Tècnic d'Administració
Tècnic d'Administració
Tècnic d'Administració

General
General
General
General

2.2

Sots-escala Administrativa
Administratius

Grup
C

Nivell CD
19

Places
6

Vacants
0 .

2.3

Sots-escala Auxiliars
Auxiliars

Grup
D

Nivell CD
17

Places
6

Vacants
0

2.4

Sots-escala Subalterna
Subalterns

Grup
D

Nivell CD
12

Places
3

Vacants
1

Grup
A

Nivell CD
22

Places
1

Vacants
0

A. Sots-escala Serveis Especials
Comeses Especials
Coordinador/a General Cultura
Recaptador
Coordinador/a hisenda/adminsitració

Grup
A
B
B

Nivell CD
20
23
22

Places
1
1
1 .

Vacants
0
1
0

3.2

B. Policia Local
Inspector policia local
Sargents
Caporal
Caporal
Agents

Grup
B
C
D
D
D

Nivell CD
26
18
18
16
19

Plgçes
1
2
1
3
20

Vacants
0
0
0
0
3

3.2

C. Personal d'oficis
Capatàs
Conserges

Grup
D
E

Nivell CD
15
12

Places
1
2

Vacants
0
0

3.1 Escala d'Administració Especial
Sots-escala Tècnica
Tècnics superiors
Conservador de museus
3.1
3.2

Total funcionaris

56

PERSONAL LABORAL
Titular superiors
Enginyer .
Arquitecte

C. indef.
•

I

0

C.temp.
0
0

Places
1
1
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C. indef
1
1

C.teipp,
0
0

Places
1
1

Vaç9nts

Arxiver
Conservadora museus
Titulats Mitjos
Arquitecte Tècnic
Professors Escola Música
Professors Escola Adults
Tècnic mig Centre Obert
Tècnic mig esports
Bibliotecària

C. indef
1
4
3
3
1
2

C.temp.
0
0
1
0
0
0

Places
1
4
4
• 3
1
2

Vacants
0
0
1
0
0
0

Batxiller Superior i FP 2n. Grau
Tècnic especialista urbanisme
Tècnic especialitsta d'informàtica
Delineants
Tècnic Oficina Turismç
Ajudant de Museus
Administratiu urbanisme
Administratiu
Responsable so i il·luminació
Responsable escenari

C. indef.
1
1
2
1
1
1
0
0
0

C.temp.
0
0
0
0
0
0
1
1
1

Places
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Vacants
0
0
0
0
0
0
1
1
1

Graduat Escolar i FP Ir. Grau
Auxiliars Tècnics Ràdio
Auxiliars Administratius
Auxiliar Informàtic
Auxiliar Turisme
Auxiliar Telefonista
Auxiliar Museus

C. indef
3
3
0
0
0
2

C.temp.
0
7
1
1
1
0

Places
3
12
1
1
1
2

Vacants
0
9
1
1
1
0

Certificat Escolaritat
Encarregat Brigada
Oficials la.
Oficials 2a.
Peons
Ordenança
Conserges escoles
Conserges esports
Conserges Ajuntament

C: indef
0 ^
7
4
3
1
3
2
3

C.temp.
0
1
0
2
0
0
0
0

Places
1
8
5
5
1
3
2
3

Vacants
1
1
1
2
0
0
0
0

Total personal laboral

0
0

77

PERSONAL EVENTUAL
Coordinador de les Àrees

C. indef
0

C.temp.
1

Places
1

Vacants
0

Total personal eventual
Banyoles, 2 de febrer de 2000.— L'Alcalde. Signat: Pere Bosch i Cuenca.

1J68
AJUNTAMENT DE
BESALÚ
Edicte '
La Comissió de Govern municipal reunida en sessió ordinària del proppassat dia 7

de febrer va acordar entre altres aprovar
l'actualització dels preus corresponents al
"Projecte de pavelló polivalent", redactat
pels arquitectes Sr. Pere Fina i Segura i
David Bancells Juncà, corresponent als desglossats següents:
Capítol 4: Tancaments prefabricats.
Grades

Capítol 5: Coberta plana no practicable.
Parets interiors. Paviments. Xarxa vertical
de sanejament.
Capítol 6: Tancaments exteriors. Tancaments i divisions exteriors.
Capítol 7: Instal·lacions.
Capítol 8: Mobiliari interior: Pavimentació pista. Complements. Senyalització.
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Capítol 9: Pintura.
Atès el que disposa l'art. 45 en relació al
37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals s'exposa al públic
per termini de 30 dies durant els quals es pot
examinar a la Secretaria d'aquest Ajuntament i formular-hi les al·legacions que es
considerin oportunes. En cas que no s'en
presentin quedarà l'acord elevat a definitiu
sense necessitat d'ulterior acord essent suficient per a la seva acreditado el certificat de
Secretaria amb el vistiplau del Sr. Alcalde;
ordenant-se per l'Alcaldia la publicació de
l'aprovació definitiva.
Besalú, 9 de febrer de 2000.—
L'Alcalde. Signat: Lluís Guinó Subiros.

1.347
AJUNTAMENT DE
BORDILS
Edicte
Per Decret de l'Alcaldia de data 4 de
febrer de 2000, es va resoldre contractar per
raó de màxima urgència, en règim laboral
temporal, a temps parcial, a Coral·lí Jou Pi
(DNI 40349558-Z) com a Auxiliar de Llar
d'Infants, dins del programa de suport a la
integració dels immigrants, essent la durada
del contracte del dia 4 de febrer fins el 25
dejunyde2000.
Es fa públic encompliment i d'acord
amb el que disf)Osa l'article 298.3 de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Bordils, 7 de febrer de 2000.—
L'Alcalde. Signat: Albert Serrats Llach.

1.696
CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EMPORDÀ
Edicte
Aprovat per la corporació el plec de
clàusules particulars que ha de regir el concurs públic per a la contractació del subministrament que es detalla al continuació, i
atès l'article 270 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, s'exposa al públic pel termini de
vuit dies a l'efecte de presentació de possibles reclamacions.
Simultàniament, s'anuncia el concurs
públic, si bé condicionat al que disposa
l'article 79 de la Llei 13/1995, de 18 de
maig, de Contractes de les Administracions
Públiques, d'acord amb el que disposa
l'article 24 del Reial Decret 390/1996, d'l
de març, de desenvolupament parcial de
l'esmentada Llei.

.

1. ENTITAT ADJUDICATÀRIA
a) Organisme: Consell Comarcal del
Baix Empordà
b) Dependencia que tramita l'expedient:
secretaria
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció de l'objecte: contractació
de la redacció d'un estudi d'identificació i
propostes de restauració de punts d'impacte
visual a la comarca del Baix Empordà
b) Termini per a la redacció de la projecte: 8 mesos posteriors a la rebuda de la
notificació de l'adjudicació.

31
ginin per la present licitació i també els de
la seva formalització.
La Bisbal d'Empordà, 16 de febrer de
2000.— El President.

1.613
CONSELL COMARCAL
DEL GIRONÈS
Edicte

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I
FORMA D'ADJUDICACIÓ
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import total: 1.774.800 pessetes, IVA
vigent inclòs
5. GARANTIES
Provisional: 2 % del tipus de licitació
Definitiva: 4% del preu d'adjudicació
6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ
I INFORMACIÓ
a) Entitat: Consell Comarcal del Baix
Empordà
b) Domicili: C/ Tarongers, 12
c) Localitat i codi postal: 17100 - La
Bisbal d'Empordà
d) Telèfon: 972/64 23 10
e) Telefax: 972/64 10 03
7. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL.LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
a) Data límit de presentació: 13 dies
naturals comptats des del següent al de la
última publicació de l'anunci de licitació en
el DOGC o BOP
b) Documentació a presentar: La que es
detalla en el punt 7 del plec de clàusules
economicoadministratives
c) Lloc de presentació: El que s'indica
en el punt 8.
9. OBERTURA DE LES OFERTES
a) Entitat: Consell Comarcal del Baix
Empordà
b) Domicili: C/Tarongers, 12
c) Localitat: La Bisbal d'Empordà
d) Data: El primer dia hàbil següent al
de la finalització de presentació de proposicions
e) Hora: 12 del migdia
10. DESPESES D'ANUNCIS
Aniran a càrrec del contractista tots els
anuncis, les despeses i els tributs que s'ori-

El Ple del Consell Comarcal del
Gironès del dia 10 de febrer de 2000 ha
aprovat la convocatòria de licitació i el plec
de clàusules tècniques i econòmico-administratives particulars que ha de regir la
contractació del servei de neteja viària a la
comarca del Gironès.
L'esmentàt plec s'exposa al públic pel
tennini de 20 dies hàbils, comptats a partir
del dia següent al de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, per tal que es puguin presentar
reclamacions.
Simultàniament s'anuncia concurs
públic, si bé la licitació quedarà ajornada en
el supòsit que es formulin reclamacions
contra el Plec.
Objecte: Prestació del Servei de Neteja
Viària, en règim de concessió administrativa, en els municipis de la comarca del
Gironès que han delegat la competència al
Consell Comarcal del Gironès
Forma d'adjudicació: per concurs i procediment obert
Garantia provisional: el 2% del pressupost de li<:itació
Presentació de proposicions: a la Secretaria del Consell Comarcal del Gironès, de.
9 del matí a 2 de la tarda, en el termini de
26 dies -naturals, comptats a partir de
l'endemà de la-darrera publicació de
l'anunci al BOP de Girona o al DOGC:
Si el darrer dia fos inhàbil o caigués en
dissabte, es traslladarà al dia hàbil posterior.
Documentació: s'haurà de presentar
tota la documentació especificada en la
clàusula 24° del Plec
Obertura de pliqúes: A les 12 h del
migdia del primer dia hàbil següent al de la
finalització del termini de presentació de
proposicions (excepte si fos dissabte o festiu que es farà el primer dia hàbil següent).
Girona, 14 de febrer del 2000.— El
President. Signat: Gabriel Casas i Soy
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1.499
CONSELL COMARCAL
DEL GIRONÈS
Edicte
Es fa pública la Plantilla de Personal del Consell Comarcal del Gironès i de l'organisme autònom local Escola de Música del Gironès
aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Gironès en la seva sessió ordinària del proppassat dia 10 de febrer del 2000.
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
A. Funcionaris de carrera
Denominació places

Nombre places Grup

Escala

Subescala

Cla?ge

Categoria

Secretari general
Intervenció
Tresoreria

1
1 vacant
Autorització
especial
1

A
A

Habilitació nacional
Habilitació nacional

Secretaria
Intervenció-Tresoreria

1
1

Superior
Superior

A
A

Habilitació nacional
Administració especial

Intervenció-Tresoreria
Tècnica

1

Superior
Superior

C

Administració general

Administrativa

D
D

Admiiiistració general
Administració especial

Auxiliar
Serveis especials

E

Administració general

Subalterna

Arquitecte
Administratius
2
d'administració general
Auxiliar administratiu
d'administració general
1
Auxiliar tècnic, recaptador 1
Subaltern

1

Comeses
especials

B. Funcionaris eventuals o d'ocupació
Denominació lloc de treball

Nombre de llocs
1

Gerent

Característiques
Gerència comarcal

C. Personal laboral d'activitat continuada
Denominació lloc de treball

Nombre de llocs

Enginyer
Tècnic superior d'administració general
Dinamitzador laboral
Dinamitzador cultural
Assistent social (coordinador)
Assistents socials
Aparellador
Educadors especialitzats
Delineant
Administratiu d'administració general
Auxiliar administratiu d'administració general
Subaltern

Titulació exigida
Llicenciat universitari
Llicenciat universitari
Diplomat universitari
Diplomat universitari
Diplomat en treball social
Diplomat en treball social
Arquitecte tènic
Diplomats en educació social
Batxiller, FP II o equivalent
Batxiller, FP II o equivalent
Graduat escolar, FP I o equivalent
Graduat escolar, FP I o equivalent

D. Personal laboral d'activitat temporal o durada determinada
Denominació lloc de treball
Assistents socials
Educadors especialitzats
Educador especialitzat (mitja jornada)
Delineant
Auxiliars Administratius
Subaltern
Xofer
Netejadora

Nombre de llocs

Titulació exigida
Diplomat universitari
Diplomat en treball social
Diplomat en treball social
Batxiller, FP II o equivalent
Graduat escolar, FP I o equivalent
Graduat escolar, FP I o equivalent
Graduat escolar, FP I o equivalent
Graduat escolar, FP I o equivalent
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ORGANISME AUTÒNOM LOCAL ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS
Personal laboral d'activitat temporal o durada determinada
Denominació lloc de treball
Professor de música
Administratiu

Nombre de llocs

Titulació exigida
Professor de música
Batxiller, FP II o equivalent

14
1

Girona, 11 de febrer del 2000.— El President. Signat: Gabriel Casas i Soy.

1.S29
CONSORCI
SERVEI DE RECAPTACIÓ
CERDANVA-RIPOLLÈS
Anunci

Eduard Ruiz i Fonté, recaptador del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-RipoUès,
Fa saber: que no s'han pogut notificar als subjectes passius següents les respectives providències de constrenyiment dictades davant de
l'impagament en període voluntari de diferents deutes tributaris i d'altres ingressos de dret públic del/s Ajuntament/s que és detalla/en:
AJUNTAMENT: CAMPRODON
SUBJECTE PASSIU

N U M . EXPEDIENT

EXERCICIS

ALARCÓN GUIRAO GABRIEL
ALBA ALONSO JAVIER
„
ARANA PUIG ALBERTO
BAEZA BERMÚDEZ ALBERTO
BAR FRANKFURT ELS ARCHS CB
BILLIARD SL
BLANCH MARFA VÍCTOR
CABRE LLORENS CRISTRINA
CALLIS OLIVA JAUME
CAROLA PULÍ FRANCISCO
CARRILLO LÓPEZ ANTONIO
CASTELLS QUINTANA JORGE
CAVITRANS SA
CENTRO DE ESTANDARIZACIÓN DE VENENOS
CLOSA-SOLNEU SL
COLOM COLOM VICENTE
CORNEJO MOLINA MANUEL
CORNET ROCA CARLOS
DE LUCAS PRATS JOSÉ MARIA
DERP GABRIELLE
DERRAZ MILIHI NOUREDDINE
DIEZ DE LOS RÍOS BURRUECOS ANTONIO
EDELGAS SL
EGEA GUARDIOLA LUIS ENRIQUE

9902000433
9902000435
9902000476
9902000510
9902000055
9920000065
9902000587
9902000665
9902000674
9920000097
9920000445
9920000103 .
9902000747
9920000109
9920000122
9902000814
9902000860
9902000861
9902000930
9902000935
9902000936
9902000168
9920000173
9902000966
9971000153
9920000176
9902000974
9902001010
9902001031
9920000193
9972000217
9902001070
9902001077
9902001083
9902001140

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999 .
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1998-1999
1999
1999
1999
1998-1999
1998-1999
1996-1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
t
1998-1999
1999
1999
1998-1999
1999
1999 '
1999

EHLERT DIETER:

EHLERT PERIS FRANK
ESCOBEDO AUBANELL FRANCISCO
FERNANDEZ HOYO NATIVIDAD
FONT FONTDEVILA JUAN ANTONIO
FORCADELL MARTI MARIA CARMEN
FREIXAS PARAROLS PEDRO
GALERIA SEGLE XXI
GALLETAS PUJOL SA
GARCIA BRUNET ROSA MARIA
GERMANS MASARDO BONADA
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SUBJECTE PASSIU

NUM. EXPEDIENT

EXERCICIS

GERMANS SERRA PEREZ-PORTABELLA
GONZÁLEZ CAMPRUBÍ JORDI
GUILLAMET BOIX JAVIER
HERRERA VELADO JULIA
HIDALGO GILABERT FRANCISCO
IGLESIAS PUJOL JOSEP
IGLESIAS PUJOL JUAN
INMOBLES CAMPRODON SL
JORDÁN AVILA SANTIAGO
JUNCA BARRI CRISTÓBAL
JUNCA SALIS FRANCISCO
LARA SURIÑACH JORDI
LEIRO SANIN ROSALIA
LLANARS SOLNEU SL
LLOP FONTCUBERTA JOSEFA
LLOVELL OLIVER JOSEP
LUQUE RAMOS MANUEL ,
MAJADA GATIUS JOAQUÍN
MARCE VIDAL EVA
MARTÍNEZ ARBIOL FRANCISCO JOSÉ
MARTRET REDRADO JUAN ALBERTO
MAS DE XAXAS PRAT CARMEN
MASARDO BON ADA PEDRO
MASIP ARANA FERNANDO
MEJIAS MUÑOZ DE LEÓN MANUEL
MELCION BLANCH J JOSÉ
MELCION VÁZQUEZ DE CASTRO JUAN JOSÉ
MILLAN REYES NICOLASA
MOLINS VILANOVA JUAN
MONTBLANCH MATUT ISIDORA
MORALES RUIZ JOSÉ LUIS
MORER PIZARRO RICARDO
NAVARRO ZAMORA RAMON
NO TROBEM NOM SL
NOGUÉ BONAMAISON MONTSERRAT
OCASO SA
OLIVA JUNCA NIEVES
PAPELL BLANCH VÍCTOR
PAY CARO ESPERANZA
PAZ GARCIA JOSÉ LUIS
PICOLA VILARRASA JUAN
PIELLA PLANAS JOSÉ
PINTANELL VILA MANUEL
PONSI COSTA JOAQUÍN
PONT NOU SL
PRADA MATEO ANTONIO
PRATS DE ALÒS MONER ROSALIA
PUIGMAL RIGAT JOAN
PUIGVERT RICART JOSÉ MARIA
REMS SA
RS-3 RESIDENCIAL 98 SL
SÁNCHEZ COSTA ÀNGEL
SEGURA GIL VICENTE
SEGURA LÓPEZ CLOTILDE
SERRA PÉREZ-PORTABELLA JORDI
SERRA TEIXIDOR ERNEST
SOLA BENÍTEZ CARLOS
SOLA CADENA MA DEL REMEDIO
SOLA LAFUENTE GISELA
SOLARI PI DANIEL FLORENCIO
SOY PUYO FERNANDO
TAQUET ALEXANDRE DANIEL JEAN
TARRUELLA FEBRER JUAN
TEIXIDÓ MARANGES GERARDO
TORRENTE CUENCA ISABEL

9902000157
9918000048
992000023Ò,
9902001231
9902001235
9972000282
9902001255
9902001258
9902001276
9972000301
9972000319
9920000246
9918000054
9902001342
9902001356
9902001360
9902001381
9902001416
9902001437
9902001465
9920000273
9972000357
9902001484
9902001493
9902001505
9902001506
9920000280
9972000374
9972000386
9972000389
9902001576
9920000024
9902001611
9920000454
9902001617
9872000406
9972000410
9972000433
9902001713
9902001715
9902Ó01753
9920000331
9972000458
9920980007
9920000340
9902001819
9902001833
9914002548
9920000357
9902001925
9920000381
9902002059
9902002092
9902002094
9918000044
9918000056
9918000057
9972000590
9920000456
9920000400
9902002200
9902002223
9902002226
9920000409
9902002261

1998-1999
1999
1999
1999
1999
1998-1999
1999
1998-1999
1999
1999
1999
1999
1999
1998-1999
1999
1998-1999
1999
1999
i 999
1998-1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1996-1999
1996-1999
1997-1999
1999
1996-1999
1997-1999
1999
1999
1998-1999
1999
1992-1999
1999
1999
1998-1999
1998-1999
1998-1999
1998-1999
1998-1999
1998-1999
1998-1999
1996-1999
1998-1999
1999
1998-1999
1998-1999
1999
1998-1999
1998-1999
1999
1999
1992-1999
1999
1999
1999
1997-1999
1997-1999
1998-1999
1999
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SUBJECTE PASSIU

N U M . EXPEDIENT

EXERCICIS

TRUY MARTI JAVIER
TRUY PIQUERAS XAVIER
VALENTÍN LABACA JORGE
VERGE DELS REMEIS SCCL
VINYETA LEYES MARCELO
VIVES PI ENRIC

9902002281
9920000420
9902002289
9920000423
9902002411
9902002420

1999
1998- 1999
1999
1998-1999
1999
1999

SUBJECTE PASSIU

N U M . EXPEDIENT

EXERCICIS

ALVAREZ RODRÍGUEZ JOSÉ ÀNGEL
ANADÓN SOLÉ MIGUEL ÀNGEL
APARTMONT SL
ASTOR BALAGUER DOLORES
BADIA TORRES NURIA
BAQUE MIRO MERCÈ
BARRIOS LAURENT
BATLLE DURO JOSÉ
BELMONTE MARTÍNEZ RICARDO
BERRIER JOUARY JEANNE
BERTRAN HERNÁNDEZ ROMAN
BERTRAN MARTI ELISABETH
BOIXADERA ANDRIEU ANTOINE
BOLLA CASTELLS CLAUDIA
BOVER QUIROGA PEDRO
BUSQUETS BERENGUER MARIA CONCEPCIÓN
BUSQUETS BUENGALL BENJAMÍN
CAL RITA PORTA SL
CALZADO MORALES FRANCISCO
CAMP BASE SC
CANO CASTILLO JOSÉ
CANYELLAS ROBERT MONTSERRAT
CAPON GASSO ALBERTO
CÁRDENA MAYORAL ANA MARIA
CÁRDENA MAYORAL MA. TERESA
CARLIT 92 SL
CARRERAS M ANTONIA
CASALS TORRA MAGNA
CASANOVA VERDES ALBERTO CARLOS
CASTELLANA VALERI ALBERTO
CASU JULIA DOLORES
CIURO RIBA ROSALIA
CO GINESTA ENRIQUE

9901000032
9914000089
9920000016
9901000049
9901000051
9901000055
9920000230
9914000243
9914000255
9914000266
9918000032
9914000280
9914000342
9902000270
9920000055
9901000122
9914000391
9920000064
9901000133
9920000068
9901000145
9902000361
9914000436
9901000153
9901000154
9920990006
9914000453
9920000083
9914000458
9914000493
9915000078
9901000187
9901000003
9920000091
9914000594
9920990008
9901000202
9914000638
9901000203
9901000213
9914000683
9914000701
9901000223
9915000099
9902000677
9914000718
9901000236
9752000654
9901000242
9901000243
9902000718
9915000111
9902000726

1999
1997-1999
1998-1999
1996-1999
1995-1999
1999
1999
1999
1999
1999
1998-1999
1998-1999
1998-1999
1997-1999
1998-1999
1999
1999
1998-1999
1993-1999
1999
1993-1999
1999
1994-1999
1999
1998-1999
1999
1999
1995-1999
1999
1998-1999
1999
1997^1999
1999
1996-1999
1999
1999
1993-1999
1999
1999
1993-1999
1996-1999
1998-1999
1995-1999
1999
1994-1999
1999
1998-1999
1997
1997-1999
1999
1996-1999
1993-1999
1999

AJUNTAMENT: LLÍVIA

C O M P A Ñ Í A G E N E R A L D E CONSTRUCCIONES SA

COMUNITAT L'HORT DEL CANONGE SL
COMUNITAT DEL RIU "A.GUINART'
CORDERO COUSO IGNACIO
CORONAS ALONSO JOSÉ MARIA
CORTIZO COSP GUILLERMO LEONARDO
COTS GUASCH JOAN
CUTCHET MINGARRO JUAN ANTONIO
DE ALFONSO DE JANER CARLOS
DE DALMASES DE OLABAZA PABLO
DE FIGAROLAS NURI JUAN
DE VILALTA VILADACH ÀNGEL
DEL VALLE VICENS JUAN
DELGADO BRAVO JOSÉ MARIA
DESELAERS ALFONS
DÍAZ ORTEGA VICENTE
DINARES COMA MIGUEL
DORDAL MILLAN TERESA
DURAN POCULL GIL
EL GALL DE LA CERDANYA
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SUBJECTE PASSIU

NUM. EXPEDIENT

EXERCICIS

ENLORSA
ESQUIROL MALLOL RAMON
EXOR SL
FERRUSOLA LLADOS JOSEP
FONT SERRA EDUARDO
FORNES FERNANDEZ GENARO
FORT PUIG MARIA
FUENTES PINA VIRTUDES
G.L.C. INTERNACIONAL KITS SL
GARCIA FITE DIEGO
GIBERT ENRIQUE
GIBERT JUAN
GINGAUME JOSÉ
GODINA BARBANY ANTONIO
GONZÁLEZ GÓMEZ ROQUE
GRACIA VALLES RAMON
HEDMAN TONI PETTERI
HOSTA SOLDEVILA LLUÍS
INMOBILIARIA EOLO SA
JAJIEL SL
JANE SÀBAT MANUEL
JORDANA MARGINET JORGE
JOVER DÍAZ CARMEN-ANA
KOLNOY SL
LAMARCA TRESENS.JOSE M
LECUMBERRI MARTI ENRIQUE
LLENSE BERNARD LUCIEN
LÓPEZ DOMÈNECH FERNANDO
LÓPEZ MARTÍNEZ ADELAIDA
LUCHA MARTÍNEZ JUAN PEDRO
MARCIELO SL
MARTI JORCANO DAVID
MARTIN GONZÁLEZ ANTONI
MARTÍNEZ PIÑÓN JOSÉ
MITJAVILA JOSÉ HDOS DE
MOBLES CERDANYA SL
MORERA SOTERAS JUAN
MUÑERA GUIRADO AMBROSIO
MUÑERA MARCET ROSET
MUÑOZ GIMÉNEZ ENCARNA
NOVOA LÓPEZ CONSTANTINO
OLIANO MOLINER M DOLORES
P.M. ANDAMIOS SL
PADRÓS REBOLLO JOSÉ
PALMERO LUNA ALBERTO
PALMERO LUNA FRANCISCO
PATAU GRAU JUAN
PENADES VICEDO JOSÉ
PÉREZ COSTA JAIME
PLANTALECH MEY^ JAIME
POMAR LÓPEZ MIGUEL
PONS CARDONER ENRIQUE
R. TORRELLA Y CIA SL
RAMON RAMON GREGORIO
REOLID RUIZ JOSEFINA
RIBA FONT RAMON
RIO COLL DEL JORGE
RIU BERGES LLUÍS
RIU CAROL SA
RIVERA FORASTE MARIANO DE
RODNEY LUTTY
RODRÍGUEZ CÉSPEDES ILDEFONSO
ROIG VILARDAGA MANEL
SANMIGUEL JUAN
SANT GUILLEM TROC SL

9914000775
9914000788
9914000806
9914000833
9752000760
9914000871
9915000127
9902000838
9920000119
9914000913
9914000958
9914000959
9914000977
9914000985
9920000128
9914001028
9901000351
9914001110
9914001202
9914001217
9914001219
9901000387
9752001016
9914001246
9914001258
9902001111
9920000150
9902001132
9915000176
9901000409
9914001335
9901000419
9901000420
9801000423
9915000197
9920000162
9914001491
9901000451
9914001495
9914001511
9901000475
9914001555
9920000171
9914001579
9901000495
9901000497
9915000222
9901000511
9914001609
9914001647
9914001651
9914001653
9914001730
9914001740
9901000566
9902001537
9914001797
9914001802
9918000036
9915000245
9914001826
9914001831
9918000037
9914001908
9920990010

1994-1999
1999
1998-1999
1997-1999
1997
1999
1999
1999
1993-1999
1999
1996-1999
1998-1999
1998-1999
1995-1999
1998-1999
1998-1999
1999
1998-1999
1994-1999
1999
1998-1999
1996-1999
1997
1997-1999
1999
1999
1997-1999
1999
1994-1999
1995-1999
1996-1999
1998-1999
1994-1999
1998-1999
1999
1996-1999
1994-1999
1999
1999
1997-1999
1995-1999
1997-J999
1998-1999
1999
1996-1999
1998-1999
1993-1999
1998-1999
1999
1997-1999
1998-1999
1998-1999
1999
1999
1999
1997-1999
1998-1999
1999
1997-1999
1998-1999
1999
1999
1999
1996-1999
1999
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SUBJECTE PASSIU

N U M . EXPEDIENT

EXERCICIS

SEREJA SA
SOLANES BERTRAN MARGARITA
SOLDEVILA BRAGULAT ANGELINA
SOLDEVILA ROCA CONSUELO
SOLER SANTAEULARIA JORGE
SORT CASALS JOSEP
TADI 2000 SL
TÓR OLIU CARLES
TORMOS BOSCÀ FRANCISCO
TORO CABALLERO ROBERTO
TORO PUJOL SERGIO
TORRENTBO BERTRAL ENRIQUE
VERA JIMÉNEZ MANUEL CARLOS
VERN DE LLÍVIA SA
VICENS ESPINÓLA JOSÉ
VIDAL CARRETA PEDRO
VILA ROSELL MERCÈ
VILALDACH ORRIOLS TERESA
VILASECA GARRIGA IGNACIO
VILLAVERDE LANDA ANTONIO
VIU SANTALIESTRA PABLO DIEGO
VIVES R. DE HINOJOSA J

9914001939
9902001707
9915000262
9915000263
9914001998
9901000642
9920000212
9901000660
9901000662
9914002045
9901000667
9914002049
9901000694
9914002102
9901000705
9901000709
9914002143
9915000295
9901000727
9902001878
9914002182
9902001889

1992-1999
1999
1993-1999
1999
1999
1998-1999
1999
1999
1996-1999
1998-1999
1996-1999
1997-1999
1998-1999
1993-1999
1999
1998-1999
1998-1999
1995-1999
1997-1999
1992-1999
1999
1999

SUBJECTE PASSIU

N U M . EXPEDIENT

EXERCICIS

AMIGO BALBOA MANUEL ANTONIO
AYATS CAMPS JOAN
BALSACH CASBLANCAS ALFONS
BARCANS MOSELLO JOSEP M
BAYOT JUAN
BUIRA GUILLAMET ANTONIO
CAMPS FAJULA ISIDRO
CAMPS SERRA JAIME
COMAS MARTIN JESÚS M
CORMENZANA BARDAS ENRIQUE
DEL PUERTO ANGORRILLA MANUEL
DEL PUERTO ANGORRILLA MARIA
ESPELT VIÑAS PERE
FERNANDEZ HIPÓLITO ANTONIO
GARCIA I DURANT JOSEP MIQUEL
IGUALADA PORCEL JAVIER
JUBANY CLADELLAS JOAN
MARÍN VIZCAÍNO JULIA
ORTEGA PUJOL JOSÉ
PLANA SALA J i F, SL
RODELLAS MASO JOAN
RUSINYOL SIMÓN JOSEP
SÁNCHEZ GARZÓN ARACELI
TORNES SANCHO JOAN
TURA CÁRDENAS JUAN
USÓLES CHAVANEL MARJA
VALCARCEL ARIAS JULI
VELASCO GARCIA OCTAVIA
VIDAR, ISHMAEL
VILA PORTABELLA JUAN

9677000004
9875000015
9952000018
9914000035
9524000014 ,
9914000050
9915000014
9111000029
9901000057
9987000003
9880000007
9980000007
9814000096
9820000013
892'2000012
9614970064
9980000008
9914000133
9614970128
9506000089
9914000182
9974000014
9914000200
9975000136
9180960402
9901000145
9977000129
9975000139
9457000145
9901000148

1996
1995-1999
1998-1999
1998-1999
1995 .
1999
1997-1999
1987-1991
1997-1999
1999
1994-1998
1999
1998
1997-1998
1989
1994-1996
1998-1999
1996-1999
1996
1995
1999
1995-1999
1998-1999
1994-1999
1991
1999
1999
1997-1999
1991-1994
1998-1999

SUBJECTE PASSIU

NUM. EXPEDIENT

EXERCICIS

BALADIA GIMÉNEZ FRANCISCO JAVIER

9914000053

1999

AJUNTAMENT: OGASSA

AJUNTAMENT: PLANOLES
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SUBJECTE PASSIU

N U M . EXPEDIENT

EXERCICIS

ESTADELLA TORRENT JUAN
FERNANDEZ CARBONELL JESÚS
PALAU ARASA
PALAU SURROCA DIONISIO
RIBEROLA SOPRANIS ANNA
SUBIRÁ PALAU DIONISIO
VILA SABORIT JÓSE

9914000246
9914000259
9914000396
9914000405
9952000312
9952000359
9914000586

1991-1999
1999
1999
1998-1999
1998-1999
1998-1999
1999

SUBJECTE PASSIU

N U M . EXPEDIENT

EXERCICIS

AGE-89 SA
ALCOMASA PATRIMONIAL SL
ALMEIDA SOARES AGOSTINHO
ANDORRANA CATALANA DE CONSTRUCCIONES
ARAN LÓPEZ JAUME
AUGE ARRO JULIA
BALADO GARCIA JOSÉ CAMILO
BALLUT MARTIN CHRISTIAN-ALAIN
BAR RESTAURANT SANT JORDI SL
BEJERANO ORTEGA M JOSÉ
BOULEAU ISABELLE
BUCHACA SEGON JOSÉ
CAL FUSTER SCP
CANO MUNILLA JOSÉ EUGENIO
CAPDEVILA NAVAS EMILIO
CARNS LA CLOSA SL
CARRERA MOXO JOVITA
CASTRO DELGADO JUAN JOSÉ
CASTRO PARERAS MARIA LUISA
CENTRO MÉDICO DE REHABILITACIÓN ÀNGEL
CERDANYA MOBEL SCP
CERDANYA MOTORS SL
CERETANA DE OBRAS SL
CERETANA EMPRESA CONST
CERETANA SA
CESTER GARCIA JOSÉ LUIS
CIRIA MARTIN ALBERTO
COELLO COELLO JULIO
COLORS SABORS 1 OLORS SL
CONDE BALTANAR FÈLIX
CONSTRUCCIONES ELCOVI SL
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN GENERAL MA
CONSTRUCCIONS CASES DE CERDANYA SL
CONSTRUCCIONS SALLENT DE CERDANYA SL
CÓOP AGROPECUARIA DE LA CERDANYA S C
DELLANO AUGE JOSEP
DOMÍNGUEZ GREGORIO JOSÉ MANUEL
EMBOTITS I CARNS CERETANIA
ESTAÑOL PRAT ENRIQUE
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCIONES CERDANYA SL
EXPÓSITO CARNICERO ALFONSO
EXPÓSITO GONZÁLEZ MARIA INÉS
FERNANDEZ PÉREZ MARIA JESÚS.
FERNANDEZ RODRÍGUEZ JOSÉ
FERNANDEZ VALIÑAS JOAN MANUEL
FUENTES SERGIO ANTONIO MARIANO
GARCIA RODRÍGUEZ ÁNGEL
GROS CASALS M CARMEN
GRUP GEA SDAD COOP.

9920000125
9918000389
9920000139
9920000152
9920000165
9920000195
9920000205
9920000207
9180000318
9920000237
9920000269
9918000322
9920000301
9920000320
9920000324
9920000331
9920980022
9920000354
9920000357
9920000369
9920000376
9920000377
9920000383
9972990024
9920000388
9918000392
9901900004
9920001382
9920000405
9920000422
9920000425
9920000428
9920000430
9920000440
9920000444
9920000486
9920000501
9920000520
9920000557
9920000568
9920000579
9920000581
9920000597
9920000598
9920000600
9920000639
9920000667
9971000598
9920000732
9920000890
9918000349

1994-1999
1999
1996-1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1998-1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1998-1999
1999
1999
1998-1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

AJUNTAMENT: PUIGCERDÀ

MARTI M A Í L L O SC

MELUS SOLANA RAFAEL

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 22/02/2000, n. 24, p. 38.

B. 0. P. de Girona núm. 24 - 22 de febrer de 2000

39

SUBJECTE PASSIU

NUM. EXPEDIENT

EXERCICIS

MOFRANA SL
MORILLAS JIMÉNEZ FERNANDO
MUNUERA GUIRADO AMBROSIO
NATURAL FACTORY SL
NAVAS OLMO ANTONIO
NUÑEZ ZAFRA PIEDAD
OLIVA ALCALDE RAMON
PARRA SOTELO LORENZO
PEDRO PÉREZ MAESTRA-ROSALIA LORCA
PERIS GAVAÑACH NURIA
PETTOELLO ALENJANDRO CARLOS
PINTURAS CERDANYA SL
PLESOL SA
PORTA CASALS JOAN
POZUELO REINA JESÚS EULALIO
PRADO SORGA JOSÉ
PRODUCCIONS CRT SL
PROJECT-POL SL
PROMOCIONS PUIGBO
PUA FUENTES DIEGO
PUIGBO CANAL MANUEL
PUIGBO CANAL LUIS
REFORMAS I OBRAS MAME SL
RESIDENCIAL PUIGCERDÀ SA
ROCACANAL SÜ
ROCHELA SARK SL
RUBIRALTA SL
RUIZ CRUZADO JOSÉ
SENTENAC WILLIAM GEORGES
SOUTO PRADO MANUEL
TOP MOBEL SCP
TRAÇA SKI I ESPORTS DE MUNTANYA SL
TROLLAT CERDANYA SL
VÁZQUEZ GARCIA XAVIER
VIA VISCONTI SL
VIDUEIRA VILLANOVA ANTONIO
VILA COMENSAÑA JOSÉ LUIS
XARCUTERIA DE LA CERDANYA SL
ZAMBRANO MERCHAN JOSÉ

9918000445
9918000416
9920000948
9920000954
9920000956
9920000977
9920000983
9920001017
9920001022
9920001036
9920001041
9920001042
9920001049
9918000420
9920001417
9920001058
9920001060
9920001061
9920001063
9920001064
9920001076
9920001078
9920001106
9920001113
9920001132
9920001133
9920990031
9920001421
9920001212
9920001262
9920001289
9920001303
9920001311
9920001332
9920001343
9920001349
9920001351
9920001364
9920001370

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
.
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1996-1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999 •
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

SUBJECTE PASSIU

NUM. EXPEDIENT

EXERCICIS

A M LIMITED SL
AUZMENDl FOLCH MIQUEL
BOIX LLORENÇ
BONADA TUBAU NURIA
BONET MUSTE HERMINIA
CASAS CASAS MARIA
COLERA GIRO JULIO
COMA PUIG JOAN
ESCALE CASAS JAUME
FELEZ TORREGROSA JOAQUIM
HERRERO SALAS NURIA
MONTJO BURCET JOSÉ
PONS FERRER CANDIDA
POUS GISBERT RITA
RODRÍGUEZ GATELL ALVARO
ROSA SEIFERMELD SOFIA
•
SALHl MOHAMED
SAN SEGUNDO SAN SEGUNDO SONIA

9918000020
9952000019
9971000011
9952000034
9918000027
9871000027
9507000054
9971000039
9701000082
9952000090
9952000112
9914000266
9914000316
9914000324
9914000371
9914000375
9901000125
9914000383

1999
1999
1999
1999
1999
1994- 1999
1995
1999
1993-1999
1999
1997-1999
1998-1999
1995-1999
1997-1999
1997-1999
1998-1999
1998-1999
1999

AJUNTAMENT: QUERALBS
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AJUNTAMENT: RIPOLL
SUBJECTE PASSrU

NUM. EXPEDIENT

EXERCICIS

LAFUENTE COMINO OLGA
LAINEZ NIETO DANIEL
LÁZARO LÓPEZ ISAÍAS
LEANTI CUTRUFU RENATO
LEÓN NUÑEZ ANTONIO
LLAGOSTERA ARXE RICARDO
LEÓN COMA EUDALDO
LLAGOSTERA DACHS JOSEP
LLAGOSTERA PERRETTE JUDIT
LLOPART CUBELLS RAMON
LLOPIS MECINAS SALVADOR
LÓPEZ GARCIA ELOÍSA
LÓPEZ GÓMEZ JAVIER
LÓPEZ GONZÁLEZ JOSÉ
LÓPEZ MARCER ALEJANDRO
LÓPEZ MORENO MARC
LÓPEZ RAMOS JOSÉ
LÓPEZ RAYA JOSÉ
LÓPEZ SÁNCHEZ JOSÉ
L O P E Z SÁNCHEZ JUAN ANTONIO
MAFASC
MAGARIÑO FERNANDEZ JOSÉ
PRAT ISERN MAGDALENA
MAJADA GATIUS JOAQUÍN
MALDONADO GOMARIZ JOAQUÍN
MALDONADO SENGLER ANDRÉS
MANSO CUNILL MONTSERRAT
MANTENIMENT 95 SL "
MAÑA DANÈS PEDRO
MARBRES RIPOLLÈS SA
MARCE DORCA ENRIC
MARÍN ARTEAGA IMMACULADA
MARÍN GUTIÉRREZ REYES
MARISCAL GARCIA MANUEL
MÁRQUEZ GONZÁLEZ PEDRO
MÁRQUEZ MASEGOSA M. ANGELES
MÁRQUEZ NART JAVIER"
MÁRQUEZ VOLANTE SIMÓN
MARTIN CÓRDOBA MANUEL
MARTIN ESPINOSA JOSÉ ANTONIO
MARTIN EXTREMERA EMILIO
MARTIN GÓMEZ MARCELINO
MARTÍNEZ PANDOS DAVID
MARTÍNEZ ARRIAGA JOSEP
MARTÍNEZ CANO FERNADO
MARTÍNEZ DOMÈNECH JORGE
MARTÍNEZ PÉREZ MARIA
MARTÍNEZ RECHE ANDRÉS
MARTÍNEZ RECHE ROSARIO MARTÍNEZ SORIA ANTONI
MAS ANFRUNS JORDI
MASCARELLA ROVIRA JORDI
MASDÉU RODES JORGE
MASLLORENS DANTI CARLOS
MASPLA FUENTES JOSÉ
MASSIAS CAMPOS MERCÈ
MATABOSCH GIRARDOT JOSÉ
MATEU GARRIDO RAMON
MAYORAL ROVIRA JOSÉ
MAZOUARIIKHLEF
MBALLOW MALIK
MC-12SL
MECÀNIQUES DEL FRESER SL

9901003069
9914003378
9901003083
9920000722
9914003398
9993200295
9901003099
9901003127
9993200298
9993100411
9993200300
9914003463
9993200285
9993200286
9914003487
9993100401
9993200289
9901003227
9901003232
999320029Ó
9920000751
9901003285
9902003551
9901003322
9901003326
9901003330
9902002536
9920000762
9920000765
9902005388
9901003355
9902002553
9901003375
9901003384
9901003389
9993200312
9993200313
9971001276
9993200318
9901003441
9902005395
9901003445
9993200322
9901003465
9901003469
9901003474
9971001308
9993200327
9901003517
9901003528
9901003535
9901003563
9901003568
9901003577
9902002685
9901003591
9902002689
9901003611
9902002700
9901003627
9993200332
9920000804
9920000805

1991-1999
1997-1999
1995-1999
1998-1999
1999
1999
1995-1999
1994-1999
1999
1999
1999
1999
1999
1991-1999
1999
1998-1999
1999
1995-1999
1995-1999
1997-1999
1998-1999
1996-1999
1993-1999
1999
1999
1998-1999
1999
1995-1999
1999
1994-1999
1999
1999
1999
1996-1999
1999
1998-1999
1998-1999
1996-1999
1999
1999
1998-1999
1997-1999
1998-1999'
1997-1999
1996-1999
1995-1999
1999
1998-1999
1994-1999
1996-1999
1994-1999
1997-1999
1997-1999
1996-1999
1996-1999
1995-1999
1993-1999
1996-1999
1999
1997-1999
1999
1997-1999
1999
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StJBJECTF. PASSIU

N U M . EXPEDIENT

EXERCICIS

MÉNDEZ AMBROSIO CONCEPCIÓN
MERA LARA M.CARMEN
MERCADO ARROM JOSÉ
MERCED EXPÓSITO ANTONIO
MERCHAN NEVADO EUGENIO
MESTRE FRAÜCA ANTONIA
MEYER NICOLE CLAUDINE
MÍAS POBLET CARMEN
MÍGALES RUIZ JULIA
MILLAN CARMONA FABIÁN
MIRO ALMOYNER JUAN
MOCHALES COLLADO JOSEFA
MOGEDANO CORCHADO CLEMENTE
MOJEDA GONZÁLEZ BENITO
MOLAS LAPLANA ORIOL
MONTENEGRO GALISTEOJUAN
MONTERO MATOS JUAN
MONTERO PELAEZ DAVID
MONTERO SANDE ALEJANDRO
MONTERO SERRANO NATIVIDAD
MONTES GARCIA JUAN
MOlilTMAJOR PARES JOSÉ
MORATÓ PINTOR ANA MARIA
MORENO BARQUERO MARIA ISABEL
MORENO COLOM LUISA
MORENO FERNANDEZ EVARISTO
MORENO FUERTES MIGUEL
MORENO GONZÁLEZ JOSÉ
MORENO LÓPEZ EUGENIO
MORENO MARCOS M MONTSERRAT
MORENO MONTORO ANTONIO
MORENO MOROTO JUAN PEDRO
MORENO ÑIGUEZ CARMEN
MORENO ÑIGUEZ EDUARDO
MORENO ORTEGA JUAN
MORENO PEREA ANTONIO
MORERA REY JAVIER
MORILLO JIMÉNEZ FRANCISCO
MORODO ALVARES OSCAR
MOSQUEDA RODRÍGUEZ JOSEP A
MOYANO ROMERO JOSÉ
MUNELL SÁNCHEZ M. PILAR
MUÑOZ AGUILAR DOLORES
MUÑOZ DÍAZ TOMAS
MURILLO MUÑOZ JUAN FRANCISCO
NARANJO QUINTANA AURELIA
NATUR PEDRA SA
NAVARRO TORRENTS JAVIER
NAVAS GONZÁLEZ MARIA CARMEN
NIETO SIERCO JAIME
NOVAL MARTÍNEZ GERARD
NOYA TORMO F. XAVIER
ÑIGUEZ JORDA CARMEN
ÑIGUEZ RUEDA JORDI
OBRES I PROJECTES DEL RIPOLLÈS SL
OLIVA CRUZ CARME
OLIVENCIA BALTANAR MANUEL
OLIVERA BARRIO SANTIAGO
OLMEDO MOLINA TERESA
OLMO ESTEBAN ANTONIO
ORRIOLS BLANCH ENRIC
ORRIOLS FREIXA ELISABETH
ORTEGA PESTAÑA ASCENSIÓN
ORTEGA RUIZ FERNANDO
ORTES BAUTISTA ANGELA

9993200335
9901003651
9901003653
9902005414
9920000812
9901003664
9993100456
9901003668
9993200337
9993200338
9971001373
9901003691
9920000817
9901003692
9993200342
9993200345
9914003866
9993100468 '
9901003737
9901006572
9901003742
9901003754
9901003782
9901003791
9993100476
9901003801
9914003923
9902002844
9914003934
9920000832
9920000833
9901003836
9901003839
9901003840
9902005432
9914003960
9901003889
9993200358
9901003900
9901003903
9901003915
9901003934
9901003953
9920000852
9901003985
9971001447
9993200370
9914004072
9901004019
9993200371
9993200372
9901004043
9993200373
9901004051
9993160513
9901004064
9993200375
9993200376
9993100517
9993200377
9914004150
9993200381
9993200382
9993200383
9902000864

1998-1999
1998-1999
1993-1999
1992-1999
1997-1999
1999
1997-1999
1992-1999
1999
1998-1999
1998-1999
1995-1999
1994-1999
1995-1999
1999
1999
1998-1999
1991-1999
1995-1999
1998-1999
1998-1999
1998-1999
ï998-1999
1998-1999
1998-1999
1996-1999
1998-1999
1994-1999
1995-1999
1999
1998-1999
1999
1996-1999
1996-1999
1998-1999
1995-1999
1999
1999
1998-1999
1997-1999
1999.
1997-1999
1999
1999
1997-1999
1999
1999
1997-1999
1997-1999
1999
1999
1997-1999
1998-1999
1993-1999
1999
1998-1999
1998-1999
1999
1996-1999
1999
1999.
1999
1999
1998-1999
1999
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SUBJECTE PASSIU
OSCO LEÓN CARLOS O
OUFTOUH HASSAN
OUKABIR SAID
PAEZ JURADO JUAN
PAEZ SACRISTÁN JOSÉ
PALAU GIL SILVIA
PALOMERAS MARSAL MARINA
PALOMERO A L V A R E Z LÁZARO
PANIAGUA MORAN PURIFICACIÓN
PARDO PARDO YOLANDA
PARES GARCIA ANTONIO
PARRA TUBERT MONTSERRAT
PARRAMON ORRA JOAQUÍN
PASAMONTES ANTAS JORDI
PASAMONTES ANTAS JUAN
PASCAL JORDÀ JUAN
PASCUAL TEIXIDOR JAIME
PATERNA PLAJATS ISIDRO
PEINAJE HILATURA DE LANA
PEIX BASAGAÑA MONTSERRAT
PEIX ROQUE JOSÉ
PELAEZ ORTERO ÀNGEL
PERARNAU CORONADO JORDI
PÉREZ BARRAGAN MARIA
PÉREZ CANO MIGUEL
PÉREZ DIESTRE GREGORIÀ
PÉREZ GONZÁLEZ JOSÉ
PÉREZ LÓPEZ M. TRINITAT
PÉREZ MATA RICARDO JOSÉ
PÉREZ MORAL MARIA
PÉREZ PALLARES MARIA
PÉREZ RUIZ JOSÉ ANTONIO
PÉREZ TELLEZ JUAN CARLOS
PÉREZ VIDAL MARIANO
PEYPOCH ARIÑO MONTSERRAT
PICOLA PICOLA PEDRO
PICOLA SOLER JAIME
PIGRÁU COCH LUIS
PINEDA SÁNCHEZ ANSELMA
PINEDA SÁNCHEZ MANUEL
PINTURA DECORATIVA DEL RIPOLLÈS
PIRINEUS 85 SL
PLANA MALLARACH ESTHER
PLANADECURSACH MIR JORDI
POMES DOMÈNECH PATRICIA
PONCE MOLINE ALBERTO
PONS PARRAN ALBERT
PONS FERRAN CRISTINA
PONS GOMILIA ANTONIO
PONS RIGAT MARTA
PONS VIÑAS JOSÉ
PONT FAJA RAMON
PONT PARRA SUSANA
PORTELL ORRIOLS EUDALDO
PORTELL PUIG PEDRO
POZAS SÁNCHEZ ALBERTO
PRADELL PLANAS JOSÉ
PRADELL PLANAS ANTONIO
PRAT COSTA NURIA
PRAT COSTA RAMON
PRAT VILARÓ HERMENEGILDO
PREMSA D'OSONA SA
PRIETO RAMOS ANTONIO LUIS
PROMOTORA MEDITERRANEA-2 SA
PUERTAS BAÑO MARIA CARMEN

B. O. P. de Girona núm. 24 - 22 de febrer de 2000

NUM. EXPEDIENT
9901004174
9993200384
9901004181
9914004243
9993200386
9901004215
9914004291
9971001538
9901004247
9993200389
9901004280
9993200390
9902003215
9993200393
9901004299
9901004307
9971001567
.9920000889
9902003245
9901004328
9901004342
9901004343
9993200398
9914004440
9993100563
9902003303
9901004417
9901004420
9901004433
9901004434
9918000094
9993200404
9901004460
9901004472
9901004484
9614003603
9914004540
9971001638
9993200407
9901004527
9920000922
9920000923
9902003426
9993200410
9993200411
9901004609
9993100594
9902005500
9901004616
9901004621
9920000938
9901004634
9901004636
9971001704
9902005504
9901004694
9920000946
9901004696
.9920000950
9901004706
9914004748
9920000953
9901004722
9901004725
9901004726
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EXERCICIS
1994-1999
1998-1999
1998-1999
1995-1999
1999
1994-1999
1997-1999
1993-1999
1997-1999
1998-1999
1994-1999
1999
1994-1999
1997-1999
1996-1999
1994-1999
1996-1999
1997-1999
1997-1999
1999
1997-1999
1998-1999
1999
1998-1999
1999
1997-1999
1998-1999
1999
1999
1999
1999
1999
1998-1999
1996-1999
1996-1999
1996-1999
1991-1999
1997-1999
1998-1999
1992-1999
1999
1999
1999
1997-1999
1999
1996-1999
1996-1999
1996-1999
1996-1999
1996-1999
1999
1994-1999
1992-1999
1999
1999
1997-1999
1998-1999
1992-1999
1999
1999
1998-1999
1999
1992-1999
1999
1999
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SUBJECTE PASSIU

N U M . EXPEDIENT

EXERCICIS

PUIG ESPELT ROSA
PUIG JUVINYA PEDRO
PUIG PALAU JUAN
PUIG PALAU LLUÍS
PUIG PUIG JOSÉ
PUIGCERVER VILLAGRECES MARIA ÀNGELS
PUIGDEMUNT SERRA LUIS
PUJOL BUIXADÉ JUAN F.
PUJOL ESCRIBANO IGNACIO
PUJOL RIERA JUAN '
PUJOL SURIÑACH MERCÈ
PUJOLAR COLL ANNA
PULI ROURA JOAN
PULIDO FREIXA MIGUEL

9971001752
9901004754
9971001758
9901004764
9901004766
9993200420
9901004806
9993200423
9901004838
9914004866
9901004854
9914004871
9901004862
9902003678

1999
1995-1999
1997-1999
1999
1996-1999
1999
1999
1999
1997-1999
1998-1999
1995-1999
1996-1999
1993-1999
1995-1999

SUBJECTE PASSIU

N U M . EXPEDIENT

EXERCICIS

FERRAN GAYET ROSARIO
FOLCRA PICOLA DOLORES
GUTIÉRREZ ROLDAN ANA
HARIEL SC
JAUMA DE BOFARULL MANUEL
MARCER COSTA FRANCISCA
PIELLA ILLA JUAN
RIAL FAINE JUAN
ROCA PAULI PERE
SALVADOR RODRÍGUEZ FRANCISCO

9714000162
9915000045
9514026263
9720000038
9815000063
9914000279
9915000084
9914000371
9914000374
9920000070

1997
1997-1999
1995
1997
1998
1996-1999
1997-1999
1999
1999
1998-1999

SUBJECTE PASSIU

NUM. EXPEDIENT

EXERCICIS

ARANDA MARTÍNEZ MIREIA
ARENAS PRIMO GEMMA
BUJAN BUJAN MANUEL
CARMINA JUHER SL
CATALÀ REGUES JOAN
CLARET RODRÍGUEZ GEMMA
DANÈS MARTÍNEZ RAFAEL
INMOBILIARIA COLL VIÀDER SA
LARA CASTAÑO ROSA ANA
MESTRES ROCA JUDITH
MIRO FORNELLS ANTONI
MOLAS VIDAL MARIA
MORALES ESTRUGA OSCAR
OZERANS RESINA FRANCESC
PÉREZ RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS
PONTÓN TEIJELO MANUEL
ROSSELL GONZÁLEZ SANTIAGO
SANTASMASAS ESTUDILLO RAÜL
SAYOUME MOHAMED
SICART QUER JOSÉ LUIS
VELASCO VELASCO ALONSO

9505000003
9952000006
9914000045
9720000003
9914000070
9971000004
9901000039
9920000067
9914000166
9818000128
9952000121
9971000020
9320980523
9901000259
9820000035
9952000181
9620000058
9952000226
9901000107
9914000340
9952000243 .

1995
1997-1999
1999
1996-1997
1998-1999
1999
1999
1999
1999
1998
1999
1998-1999
1993
1999
1997-1998
1998-1999
1996
1998-1999
1994-1999
1995-1999
1999

AJUNTAMENT: SANT PAU DE SEGURIES

AJUNTAMENT:. SETCASES

En virtut del que disposen els articles 105.6 i 126.4 de la Llei 230/63, de 28 de desembre, general tributària, segons la redacció aprovada per l'article 28. u. de la Llei 66/97 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, i l'article 103.3.II del
Reglament general de recaptació, els subjectes passius a dalt relacionats, o els seus representants legals, hauran de comparèixer davant
d'aquesta Oficina de Recaptació (c/ Indústria 27 baixos 17500 Ripoll, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) en el termini de deu dies
comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, per tal de rebre la notificació esmentada. Un cop transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació és considerarà efectuada a tots els efectes legals, i se'l/s tindrà per notificat/s de totes les succesives diligencias fins a la finalització del procediment, sense perjudici del dret que li asisteix de comparèixer.
Ripoll, 10 de febrer de 2000.—El Recaptador.
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1.329
AJUNTAMENT
D'ESPINELVES
Edicte
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 17 de gener de 2000, ha aprovat
inicialment els expedients urbanístics que
s'indiquen.
Pel present edicte se sotmeten a tràmit
d'informació pública per un termini de 20
dies als efectes de poder ser consultats els
respectius expedients i presentar-se les
al·legacions que s'estimin oportunes.
A - Estudi de detall d'Alineacions i
Rasants del carrer de les Escoles.
B - Projecte d'obres d'urbanització del
carrer de les Escoles.
Espinelves, 2 de febrer de 2000.—
L'Alcaldessa.' Signat: Ma. Dolors Rovira
Castells.

45

lletí Oficial de la Província de Girona
número 3 de data 6 de gener de 2000,
pàgina 31, es fa constar que en el seu paràgraf segon i cinquè, on diu: "guals permanents números 939, 1.100 i 1.122, titularitat
del senyor Carles Delgado Densalt" ha de
dir "guals permanents números 939, 1.100 i
1.112, titularitat del senyor Carles Delgado
Densalat".
La qual cosa es fa pública pel seu degut
coneixement.
Figueres, 18 de gener de 2000.— La
Secretària Accidental. Signat: Núria Ibars
Casas.

1.207
AJUNTAMENT
D'HOSTALRIC
Anunci

L332
AJUNTAMENT DE
FIGUERES
Edicte
Havent-se detectat un error de transcripció en la publicació de l'Edicte número
12.302, aparegut al Butlletí Oficial de la
Provincia número 155, de 9 de desembre de
1999, corresponent a l'anunci que notifica
supletòriament, pel procediment previst a
l'article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Admi-'
nistracions Públiques i del procediment
administratiu comú, les sancions imposades
en els expedients d'infracció de les normes
de trànsit i circulació, en el municipi de
Figueres als conductors que es relacionen,
procedeix esmenar l'edicte esmentat en el
següent sentit;
- on diu: "Agent"
- ha de dir: "D. Decret".
La qual cosa es fa pública, als efectes
oportuns.
Figueres, 24 de gener de 2000.— El
Secretari General. Signat: Fernando González Cebrián.

1.330
AJUNTAMENT DE
FIGUERES
Edicte
Advertit un error de transcripció en
l'Edicte número 13.119, publicat en el But-

porcionat amb el barem que figura en
l'annex 1.
f) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixin el normal exercici de
les funcions del càrrec.
g) No haver estat separat mitjançant
expedient disciplinari del servei de l'Estat,
de les Comuitats Autònomes, ni trobar-se
inhabilitat per a l'exercici de les funcions
públiques.
h) No trobar-se incurs en causa d'incapacitat o incompatibilitat segons la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Adminsitracions Públiques, o comprometre's a exercir l'oposició que assenyala l'article 10 de
l'esmentada Llei en el termini indicat en ella
i) Haver complert el servei militar o
estar-ne exempt.
j) Entendre i parlar la llengua catalana.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del
dia 28 de gener de 2000, va acordar aprovar
la convocatòria de proves selectives per a
cobrir en propietat tres places de vigilant
municipal, així com les bases per les quals
ha de regir la selecció i que es transcriuen a
continuació:
Bases que han de regir la convocatòria
per a proveir en propietat tres places de
vigilant municipal, vacants a la plantilla de
funcionaris de la Corporació pel procediment de concurs oposició.
Objecte de la convocatòria
Primera. Es objecte de la present convocatòria la provisió en propietat, mitjançant el procediment de concurs oposició
lliure, de conformitat amb els articles 63 a
87 i 88 i 92 del Decret Autonòmic
214/1990, de 30 de juliol, de tres places
vacants de Vigilants Municipals de l'Escala
d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Grup E, Nivell de destinació
6.
Condició dels aspirants
Segona. Per a prendre part en aquest
concurs oposició és necessari que els aspirants reuneixin, el dia en què finalitzi el termini de prersentació de sol·licituds, les
següents condicions:
a) Posseir la nacionalitat espanyola.
b) Haver complert 18 anys d'edat i no
excedir dels 40.
c) Estar en possessió del certificat
d'Estudis Primaris o equivalent. .
d) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B-1.
e) Tenir, una alçada mínima d' 1,65 m.
les dones i 1,70 m. els homes i un pes pro-

Presentació de sol·licituds
Tercera. 1. Les sol·licituds demanant
prendre part a les proves selectives convocades, s'adreçaran a l'Il·lustríssim senyor
Alcalde-President de la Corporació i, en
elles els aspirants hi faran constar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions
exigides a la base 2a. de la convocatòria i
que es comprometen a prestar el jurament o
promesa, tal com deterrhina el Reial Decret
707/1979, de 5 d'abril.
Les sol·licituds es presentaran en el
Registre General de l'Ajuntament, durant
l'horari d'oficina, o bé en la forma que
determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Juridic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, durant el termini
de vint dies naturals, comptats a partir de
l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.
2. S'acompanyarà a les sol·licituds el
justificant d'haver ingressat a la tresoreria
municipal els drets d'examen, que es fixen
en la quantitat de mil (1.000) pessetes.
Així mateix s'adjuntaran a la sol·licitud
els justificants dels mèrits al·legats a fi i
efecte de la seva valoració en la fase de
Admissió dels aspirants
Quarta. 1. Acabat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia aprovarà la
llista provisional d'aspirants admesos i
exclosos, que es farà pública en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'edictes de la Corporació, concedint-se un termini de quinze dies per a reclamacions. Les
reclamacions presentades s'acceptaran o
rebutjaran en la resolució aprovatòria de la
llista definitiva que es farà pública en la
forma indicada en el paràgraf anterior. Cas
de no presentar-se reclamacions, la llista
provisional d'admesos i exclosos esdevindrà definitiva sense necessitat de nova
publicació.
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Contra l'esmentada resolució aprovatòria es podrà interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos
davant la Sala corresponent del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, prèvia la
comunicació a l'Alcaldia a què es refereix
l'article 110.3 de la Llei 30/1992,-de 26 de
novembre.
Tribunal Qualificador'
Cinquena. 1. El Tribunal Qualificador
estarà constituït en la següent forma:
President: L'Alcalde o regidor en qui
delegui.
Vocals: Un representant del professorat
oficial, designat per l'Escola de Policia de
Catalunya.
Un representant de la Direcció General
de Seguretat Ciutadana de la Generalitat de
Catalunya.
El regidor de Governació.
Un funcionari designat per l'Alcaldia.
Secretari: El de la Corporació o funcionari en que delegui. '
Els membres del Tribunal seran nomenats conjuntament amb els seus suplents. La
composició del Tribunal es farà pública
simultàniament amb la llista d'admesos i
exclosos, als efectes determinats als articles
28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
2. El Tribunal no podrà constituir-se ni
actuar sense l'assistència de la meitat més
un dels seus membres, siguin indistintament
titulars o suplents.
>
Procediment de selecció
Sisena. El procediment de selecció
constarà de dues fases:
a) Fase d'oposició: Consistirà en la realització de quatre exercicis que seran de
caràcter eliminatori.
Primer exercici: Consistirà a comprovar
la talla i pes dels aspirants que es durà a
terme per personal facultatiu havent-se
d'ajustar als barems de l'annex 1. La talla
es mesurarà sense calçat i el pes sense roba
i objectes.
Segon exercici: Aquest exercici d'aptitud física constarà de les següents proves:
a) Velocitat: Cursa de 50 m. llisos i que
es puntuarà segons el barem del quadre II
de l'annex 2.
b) Força de braços: Realitzar el nombre
màxim possible de flexions de braços, que
es puntuarà d'acord amb el barem del quatre II de l'annex 2. '
c) Potència de cames: Salt de longitud,
sense embranzida. Es permetran tres intents
puntuant aquesll en què s'hagi assolit la
major distància de salt. La puntuació s'atri^
buirà d'acord amb el quadre II de l'annex 2.
d) Resistència: Cursa sobre una longitud de 1.000 m. Es puntuarà segons el quadre IV de l'annex 2.
Tercer exercici: Consistirà a contestar a
un qüestionari de cultura general en el
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temps màxim de mitja hora i en acabar es
mantindrà una conversa en català sobre el
qüestionari durant un temps màxim de 10
minuts.
•Quart exercici: Exposar per escrit
durant un temps d'una hora i mitja tres
temes elegits pel Tribunal, un de la part
general i dos deia part especial, dels blocs
que figuren a l'annex 3.
Els exercicis seran obligats i eliminatoris, i es puntuaran en la forma següent:
El primer exercici en les qualificacions
d'apte o no apte, essent eliminats els aspirants que no s'ajustin a les mides assenyalades a l'annex 1.
El segon exercici es puntuarà segons
s'especifica en l'annex 2, i cada prova per
separat, essent la puntuació final la mitjana
aritmètica de la suma de les puntuacions de
les quatre proves. Si algun opositor no
superés alguna de les quatre proves o no
obtingués un mínim de 5 punts en cada una
d'elles quedarà eliminat.
El tercer i quart exercici es puntuaran
de 0 a 10 punts cada un d'ells, essent necessari obtenir un mínim de 5 punts a cada un
d'ells per no restar eliminat.
b) Fase de concurs: Finalitzada la fase
d'oposició, el Tribunal valorarà els mèrits
al·legats i acreditats documentalment pels
aspirants que l'haguessin superat.
El barem d'avaluació és el següent:
a) Serveis prestats com a Vigilant
Municipal en qualsevol Ajuntament.
Puntuació: 0,50 punts per mes o fracció
no inferior a 15 dies treballats fins a un
màxim d' 1 punt.
b) Serveis prestats com a Vigilant
Municipal a l'Ajuntament d'Hostalric.
Puntuació: 0,25 punts per mes o fracció
no inferior a 15 dies treballats fins a un
màxim de 3 punts.
c) Tenir una titulació superior a l'exigida.
Puntuació: 1 punt.
d) Posseir títols o diplomes en matèria
de seguretat ciutadana i trànsit.
Puntuació: 0,20 punts per cada títol o
diploma fins a un màxim d'l punt.
e) Coneixement del català: Es valorarà
l'aportació de certificats oficials acreditatius
del seu grau de coneixement, fins a un
màxim d'l punt. •
Als aspirants que no estiguin en possessió de cap d'aquests certificats se'ls hi practicarà una prova de lectura, comprensió,
dictat i expressió, podent valorar fins una
puntuació màxima de 0,75 punts.
f) Altres circumstàncies de lliure apreciació pel Tribunal.
Puntuació: Fins a un màxim d' 1 punt.
Puntuació final, llista d'aprovats i proposta de nomenament
Setena. 1. Les qualificacions obtingudes
pels aspirants en cada exercici es faran
públiques al tauler d'anuncis de la Corpora-

ció al final de cada un d'ells, així cogi
també la puntuació final obtinguda un cop
acabats tots els exercicis i valoracions de
mèrits del concurs oposició.
2. La puntuació final serà la suma de
les puntuacions obtingudes pels aspirants en
cada Un dels exercicis, més la puntuació
que els hi hagi estat atorgada en la fase de
concurs.
3. El Tribunal Qualificador formarà la
llista de puntuacions obtingudes, elevant a
l'Alcaldia la proposta de nomenament dels
aspirants aprovats, sense que el nombre
d'aquests pugui superar el de places convocades. Aquesta llista es publicarà també al
tauler d'anuncis de la Corporació.
Presentació de documents
Vuitena. 1. Els aspirants presentaran a
la Secretaria de l'Ajuntament els documents
que acreditin les condicions de capacitat i
requisits que s'exigeixen en la base segona
per a prendre part en el concurs-oposició,
dins el termini de vint dies naturals, a partir
de la publicació de la resolució de l'Alcaldia, sense que se'ls hagi de requerir prèviament. Aquests documents seran els
següents:
a) Fotocòpia compulsada del Document
Nacional d'Identitat.
b) Fotocòpia autentificada del títol exigit o resguard del pagament dels drets per a
la seva expedició.
En cas de no poder aportar títol ni resguard s'acceptarà la certificació acadèmica
acreditativa de què s'han acabat íntegrament els estudis exigits i que es trobin en
condicions d'obtenir la titulació.
c) Certificat mèdic acreditatiu de no
patir cap malaltia o defecte físic o psíquic
que li impedeixi el normal desenvolupament de les funcions corresponents.
d) Fotocòpia compulsada del permís de
conduir de la classe B-2.
e) Certificat en extracte de la inscripció
de naixement lliurada pel Registre Civil
corresponent.
f) Declaració o promesa de no haver
estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les Comunitats
Autònomes o de l'Administració Local, ni
trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
g) Declaració referida a la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d'incompatibilitats, del
personal al servei de les Administracions
Públiques.
2. Els que tinguin la condició de funcionaris, estaran exempts de justificar documentalment les condicions i requisits ja
demostrats per a obtenir el seu anterior
nomenament, i només hauran de presentar
certificació de l'Organisme o Administració
Pública que acrediti la seva condició i totes
les circumstàncies que constin en el seui
full de serveis.
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3. Si els opositors proposats no presenten la documentació dins del termini-assenyalat, llevat de causa de força major degudament acreditada, o no reunissin els
requisits exigits, no podran ser nomenats i
quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat
en què haguessin pogut incórrer per falsedat
en la instància sol·licitant prendre part en el
concurs-oposició.
En aquest cas, l'Alcaldia, formularà
proposta a favor de l'aspirant que hagués
superat el concurs-oposició seguint l'ordre
de puntuació obtinguda i que tingués
cabuda a la plaça vacant de les convocades,
com a conseqüència de l'anul·lació.
Nomenament i presa de possessió.
Novena. 1. L'Alcaldia nomenarà funcionari de carrera a l'aspirant proposat com
a màxim dins del termini d'un mes a partir
de la data en què fmalitzi el període concedit per a presentar la documentació.
2. L'aspirant nomenat haurà de prendre
possessió dins del termini d'un mes a partir
de la data en què se li notifiqui el seu
nomenament.
3. El personal que obtingui plaça definitiva mitjançant aquest concurs-oposició
no podrà participar en d'altres fins que no
hagin transcorregut dos anys des de l'obtenció de la destinació corresponent.
Incidències
Desena. El Tribunal queda facultat per
resoldre els dubtes que es presentin i adoptar els acords necessaris per al bon ordre de
les proves en tot allò no previst en aquestes
bases.
Incompatibilitats.
Onzena. L'exercici de la funció serà
incompatible amb l'exercici de càrrecs professionals o d'activitats en els termes establerts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de
les Administracions Públiques i Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, i altres normes
de general i pertinent aplicació vigents.
Assistències
Dotzena. Les assistències als membres
del Tribunal es retribuiran d'acord amb el
que determina el Reial Decret 236/1988, de
4 de març, i modificacions posteriors, sobre
indemnitzacions per raó del servei, classificant-se l'òrgan selectiu per aquest concursoposició en la categoria quarta.
Disposició addicional.
En tot allò que no s'hagi previst en les
presents bases, serà d'aplicació el Decret
Autonòmic 214/1990, de 30 de juliol, el
Reial Decret 2223/1984, de 19 de desembre, i la resta de disposicions vigents aplicables.
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Contra les anteriors bases i acord de
convocatòria que exhaureix la via administrativa hi cap recurs contenciós-administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal
Superior.de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent al dia en què aparegui publicada la
convocatòria en el Butlletí Ofíciarde la
Província de Girona, prèvia la comunicació
a l'Ajuntament a què fa referència l'article
110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
No gensmenys els esmentats, es podran
interposar tots aquells recursos que es tinguin per convenients.

Homes
8"3
8"1
7"9
7"7
7"5
7"3
7"1
6"9
6"7

Dones
9"7
9"5
9"3
9"1
8"9
8"7
8"5
8"3
8"1

'
'
'
'
'
'
'
'
'

Punts
.
•::'
'
• '
'
^"
'

2
3
4
5
.6
7
8
9
10

2) Força braços (flexions
Homes

Dones •

Punts

0
d'l a 3
4a5
6
7a8
9al0
11
12
13
14
15

0
1
2
3 .
4 ~'
5
6
7
8
9
10

0
1
2
3
4
56
7
8
9
10

Annex 1
Homes: Pes Dones: Pes
màxim en O. màxim en D.

Tall3 en m,

_,

1,65
1,66
1,67
1,68
1,69
1,70
1,71
1,72
1,73
1,74
1,75
1,76
1,77
1,78
1,79
1,80
1,81
1,82
1,83
1,84
1,85
1,86
1,87
1,88
1,89
1,90
1,91 •
1,92

'•
.

73
73,5
74
74,5
75
75,5
76
76,5
77,5
78
79
79,5
80,5
81,5
82,5
83
84
85
86
,86,5
87,5
88,5
89,5
90
91
92
93
94

57
•58
58,5
59
59,5
, 60
61
61,5
62
63
63,5
64
65
• 65,5
66
67
67,5
68,5
69
70
70,5
71
72
72,5'
73,5
•74
74,5
75,5

3) Potència de cames (metres lineals):
Homes

Dones

Punts
i

1,50 o menys
1,60
1,70
1,80
1,90
2
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50

1,10 o menys
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
3 '
2,10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4) Resistència:
Homes

Annex 2
Qualificació de les proves físiques
S'obtindrà la qualificació resultant de
l'aplicació del següent barem:
1) Velocitat:
Homes

Dones

Punts

8"7 o més
8"5 "

10" 10 o més
9"9
"

0
1

més de 5,20"
de 4,51" a 5,20"
de 4,41" a 4,50"
de 4,31" a 4,40"
de 4,21" a 4,30"
de 4,01" a 4,20"
de 3,46" a 4"
de 3,31" a 3,45"
de 3,21" a 3,30"
de 3,01" a 3,20"
menys de 3"

Punts
més de 6"
de 5,56" a 6"
de 5,51" a 5,56" 2
"de 5,41" a 5,50" 3
de 5,31" a 5,40" 4
de 5,11" a 5,30" 5
de 4,51" a 5,10" .6
de 4,36" a 4,50" 7.
de 4,26" a 4,35" 8
de 4,11" a 4,25" 9
menys de 4,10" 10
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Annex 3
Part especial
Tema 1. Tècniques d'actuació en
matèria de policia administrativa: Concepte de policia administrativa. Tipus
d'actuacions, requisits bàsics que cal tenir
en compte en una inspecció.
Tema 2. Policia d'assistència: Classificació dels serveis d'assistència. Assistència a menors. Institucions públiques relacionades amb menors.
Tema 3. Ordenances Municipals i procediment administratiu: les competències
municipals. Ordenances reglaments i bans.
Tema 4. La policia municipal i el sistema de seguretat pública a Catalunya;
Competències dels-Ajuntaments. La Llei
de les Policies Locals de Catalunya. Competèiicies de la Generalitat. Competències
del Governador Civil. Coordinació entre
els diferents cossos 'de seguretat en el
municipi. La Junta Local de Seguretat.
Tema 5. La policia municipal èn funcions de policia judicial: La detenció, la
seva pràctica. Drets del detingut. Entrades
i registres, normes legals d'actuació.
Tema 6. Normes de comportament de
la circulació, usuaris i conductors. Obres i
activitats prohibides. Normes generals
d'aplicació a conductors. Begudes alcohòliques, substàncies psicotròpiques, estupefaents i similars.
Tema 7. Prioritat. Normes generals:
Trams estrets. Conductors, vianants i animals. Intersecció. Urgències.
Tema 8. Prioritat. Normes generals:
Senyalitzacions. Normes generals. Prioritat entre senyals. Classes de senyals i definició.
Tema 9. Autoritzacions administratives. Permisos de conducció. Permisos de
circulació i documentació dels vehicles,
matrícules. Anul·lació, renovació i suspensió cautelar.
Tema 10. Infraccions. Classes. Sancions. Competència per a sancionar. Graduació de les sancions.
Tema 11. Mesures cautelars: persones
responsables de les infraccions, immobilització i retirada de vehicles.
Tema 12. Procediment sancionador:
Normes generals. Actuacions administratives i jurisdiccionals penals. Incoació.
Denúncies d'autoritats i els seus agents.
Notificació, tramitació i recursos.
Tema 13. Actuació en accidents de
trànsit: Referència a la Llei sobre trànsit,
circulació i seguretat viària. Reforma del
Codi Penal en relació a accidents sense
ferits i amb ferits lleus. Classes d'accidents. Material necessari per a la senyalització d'accidents. Assistència als implicats.

Tema 14. Actuació en accidents de
trànsit: Omissió del deure de socors. Alcoholèmia.
Tema 15. Policia d'emergència: Funció
del policia davant d'emergències. Reanimació çàrdio-pulmonar en el malalt traumàtic.
Control d'hemorràgies. Actuacjó davant
d'un traumatisme de columna. Actuació
davant d'un traumatisme abdominal.
Tema 16. Coneixement del poble
d'Hostalric; vies interurbanes que creuen el
municipi. Entitats- públiques, culturals,
recreatives i esportives. Zones industrials i
comercials. Mitjans d'informació. Servei
d'urgències. .
Part general.
Tema 1. La Constitució Espanyola de
1978: Estructura i contingut. El títol preliminar. Drets i deures fonamentals.
Tema 2. L'Estatut d'Autonomia de
Catalunya: Estructura i contingut.
Tema 3. L'Administració Local: Principis generals. El municipi: Concepte, elements i organització. Les comarques. La
província: Concepte, elements i organització.
Tema 4. Drets i deures dels funcionaris
públics locals. Seguretat Social.
Tema 5. Organització municipal: Concepte i classes d'òrgans. L'Alcalde i els
Tinents d'Alcalde. Competències segons la
legislació actual.
Hostalric, 31 de gener de 2000.—
L'Alcalde. Signat: Eugeni Medina i Pando.

1.355
AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ
Anunci
Aprovat inicialment per l'Ajuntament
Ple, en sessió extraordinària de data 3 de
febrer d'enguany, el Pressupost General per
a l'exercici 2000, que comprèn el Pressupost del propi Ajuntament, del Patronat
Municipal de Turisme, del Patronat Casal
Municipal del Pensionista, del Patronat
Museu de J'Aquarel·la i del Patronat Municipal d'Esports, juntament amb les Bases
d'Execució i la plantilla de personal per al
mateix exercici; s'exposa al públic als efectes de possibles reclamacions o suggeriments pel termini de quinze dies, de conformitat amb el que disposa l'article 150 de
l'a Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Dè no produir-se cap reclamació dins el
termini d'exposició pública, el Pressupost
General de l'any 2000 s'entendrà definitivament aprovat.

Llançà, 4 de febrer de 2000.—
L'Alcalde. Signat: Josep M. Salvatella i
Suñer.

1J19
AJUNTAMENT DE
LLORET DE MAR
Àrea d'Urbanisme
Edicte
Atès que no s'ha pogut notificar personalment als titulars dominicals que tot
seguit es relacionen l'acord de la Comissió
de Govern pres en sessió de 15 de novembre de 1999, relatiu a l'aprovació inicial del
projecte d'Estatuts i Bases d'Actuació de la
Junta de" Compensació del Sector El Rieral
(Cau 3A-7), d'inicialtiva privada, o que dita
notificació ha estat rebutjada per l'interessat; un cop practicada la diligència a què es
refereix l'art. 59.3 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Juridic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú es procedeix
seguidament a la publicació dels titulars
dominicals inclosos dins el Sector El Rieral
a l'efecte de notificació supletòria, tal i com
determina l'art. 59.4 de l'expressa Llei.
Josep Bosch i Escrivà - Carrer Rafel,
11 - 08397 Pineda de Mar
Miquel Soler Farreras - Carrer Olica, 7
-17310 Lloret de Mar
Ma. Dolors Conill Garriga — Escoles
Pies 1,3-2- 08017 Barcelona
Joan Soler Soler - Avda. de Vidreres,
s/n - 17310 Lloret de Mar
Josep Barrés i Sirera - C/ Bonaventura '
Muñoz, 13, 5-1-08018 Barcelona
Els expressats Estatuts i Bases d'Actuació se sotmeten a informació pública pel
termini de vint dies.
Lloret de Mar, 4 de febrer de 2000.—
L'Alcalde-President. Signat: Josep Sala i
Montero.

1326
AJUNTAMENT
D'OLOT
Edicte
De conformitat amb l'article 28 de la
Llei 3/1998, Llei d'intervenció integral de
l'Adiministració ambiental i 43 del Decret
136/1999 de 18 de maig, s'obre un període
d'informació pública pel termini de vint
dies, perquè tot aquell qui es consideri afectat d'alguna manera per les activitats que es
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pretenen instal·lar i que es relacionen a continuació, pugui fer les observacions pertinents. En aquçst mateix període es realitza,
simultàniament, la informació veïnal, mitjançant la col·locació del present edicte al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Olot.
- Parc Nou, S.L. Obertura pàrquing privat a la PI. Amèrica, núm. 8.
- INCASOL. Instal·lació aparcament
privat de vehicles a la pi. Palau.
- Garrotxa 2000, S.L. Sr. Lluís Colom
Pagès. Instal·lació aparcament privat a la
ctra. la Deu cantonada d Fajol.
- Alzamora Packaging, S.A. Obertura
fàbrica de manipulats de cartró a l'Av.
Gaudi, núm. 18.
Els expedients es poden consultar en
hores d'oficina al departament d'Activitats
Classificades d'aquest Ajuntament.
Olot, 28 de gener de 2000.—
L'Alcalde. Signat: Lluís Sacrest i Villegas.
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1.321

1.331
AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

AJUNTAMENT DE
RABÓS

Edicte

Edicte

Aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió
ordinària de data 27 de gener de 2000, la
imposició i ordenació de Contribucions Especials per raó de l'execució de les obres
d'Urbanització del carrer Raval Inferior i d'un
tram del carrer de la Font, l'esmentat acord,
juntament amb l'expedient, romandrà exposat
al públic durant el termini de trenta dies
hàbils, a comptar des del dia següent al de la
inserció del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, a efectes de les oportunes
reclamacions, d'acord amb l'article 17 de la
Llei 39/88,reguladorade les Hisendes Locals.
Palafrugell, 28 de febrer de 2000.—
L'Alcalde.

El Ple de l'Ajuntament de Rabós
d'-Empordà, en sessió de data 1 de febrer de
l'any 2000, ha aprovat inicialment el Projecte d'çnllumenat públic de Rabós, el qual
ha estat redactat per l'Enginyer Sr. Ramon
Galimany Vila.
Aquest projecte s'exposa al públic
durant el termini de vint dies, a comptar des
de l'endemà a la publicació del present
edicte al Butlletí Oficial de la Província, als
efectes que puguin presentar-se totes aquelles al·legacions que s'estimin oportunes.
Rabós d'Empordà, 2 de febrer de
2000.— L'Alcalde^President. Signat: Ernest
Navarra i Casanovas.

1.314
AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA
En Jaume Estahón i Pascual, Secretari-Interventor habilitat de l'Ajuntament de Riells i Viabrea,
Faig saber:
Intentada sense èxit la notificació personal de les corresponents liquidacions als subjectes passius que a continuació es relacionen, i en
compliment d'allò que disposa l'article 80.3 de la Llei del Procediment Adminsitratiu, se'ls notifica per mitjà del present edicte que es
publica en el Butlletí Oficial de la província, i s'exposa en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament:
Subjecte Passiu

Concepte

Hernández i Hidalgo, Antonio
Soria i Revilla, Javier
Gomila i Llambias, Juan Gabriel
Rosell i Auladell, Esteban
Luís i Miserachs, Núria
Draper i Clara, Teresa
Draper i Clara, Teresa
Griera i Albadalejo, Mònica
Bejarano i García, Abdon
Bayon i Recellado, Valentín
Aguilà i Jaquel, Jorge
Cano i Moreno, Antonio
Cadena i Batista, Encamación
Lunares i Heredia, Francisco
Perich i Salvà, Carmen
Perich i Salvà, Carmen
Miró i Espinós, José
Alarcón i Martínez, Juana
Vilarroya i Herranz, Josefina
Cerón i Navarrete, Alfonso
Guerrero i Blanco, Juan Antonio
Schneider, M°. del Carmen
Roura i García, Carmen
González i Margallo, Emilia
Capdevila i Bover, Pedro
Capdevila i Bover, Pedro
Díaz i Pous, Virginia
Alborch i Carmona, M°. Rosario
Alborch i Carmona, Miguel

Plus-vàlua

Deute Tributari
123.223,50.463,101.640,154.440,15.840,158.400,158.400,53.234,50.313,38.873,142.560,50.966,-.
52.669,137.280,47.520,78.036,14.944,71.087,79.365,54.917,55.911,44.027,28.512,28.492,61.902,24.761,8.519,2.775,2.775,-
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Concepte

Subjecte Passiu
Alborch i Carmona, M". Rosario
Alborch i Carmona, Miguel
Alborch i Carmona, M°. Rosario
Alborch i Carmona, Miguel
Cumplido i Almenara, Francisco
Rubio i Molina, Gregorio
Alonso i Frias, Josefa
Guilera i Agüera, Lorenzo .
Martínez i López, Antonia
Tubio i Marin, Francisco
Ventura i Román, Agustín
Ventura i Román, Agustín
v

Deute Tributari
16.652,16.652,1.388,1.388,. 76.487,35.867,35.867,120.675,187.217,198.000,12.361,12.361,-

Total.

2.608.759,-

Terminis i lloc d'ingrés:
Els respectius deutes tributaris es podran fer efectius a l'Oficina de Recaptació del Consell Comarcal de la Selva (Passeig St. Salvador,
núm. 25-27, de Sta. Coloma de Farners), de les 9 h. a les 14 h. del migdia, en els terminis següents:
- Si el present edicte fos publicat entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 5 del mes següent, o l'immediat hàbil posterior.
- Si fos publicat entre els dies 16 i l'útlim del mes, fins el dia 20 del mes següent, o l'immediat hàbil posterior. (Art. 20.2 del Reglament General de Recaptació).
Formes d'ingrés:
- Personalment a la Recaptació de Contribucions (Passeig St. Salvador, núm. 25-27, de Sta. Coloma de Farners).
- Mitjançant xec conformat per entitat bancària, nominatiu al Servei de Recaptació del Consell Comarcal de la Selva.
Recursos:,
- Contra les esmentades liquidacions es podran interposar Recurs de Reposició davant Ajuntament en el termini d'un mes des de la
publicació del present edicte.
- Transcorregut un mes des de la interposició del Recurs de Reposició sense que s'hagués notificat la resolució expressa, es podrà interposar Recurs Contenciós-Administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini d'un any des de la data d'inter, posició del recurs de reposició.
- Qualsevol altre que es consideri convenient.
Si transcorregut el període d'ingrés en voluntària no s'hagués fet efectiu el deute, s'exigirà per via de constrenyiment, incrementant-se
el deute amb el recàrrec, els interessos de demora, i les costes originades per aquest procediment.
Riells i Viabrea, el 4 de febrer de 2000.— Vistiplau. El Secretari habilitat. El Batlle.

1.599

1.328
AJUNTAMENT DE
RIPOLL
Urbanisme i Serveis
Anunci
La Sra. Josefina Giménez Estebanell,
veïna de Sant Joan de les Abadesses, amb
domicili al c/ Mestre Andreu, 7 2-la.,
declara haver extraviat el títol de la concessió funerària del nínxol núm. 288, 3r. pis
del recinte Santa Maria.del Cetíientiri
Municipal, que va a nom de la seva difunta
mare Concepció Estebanell Mas. El que es
fa públic pel termini de quinze dies hàbils,
per tal que possibles legitimitats al·leguin el
que estimini pertinent. Transcorregut aquest
termini, sense cap reclamació, s'expedirà
duplicat del títol a nom de Concepció Estebanell Mas.
Ripoll, 4 de febrer de 2000.— El Regidor Delegat. Signat: Lluís Orri i Pérez.

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Àrea d'Urbanisme,
Obres i Medi Ambient
Unitat d'Obertura d'Establiments
Edicte
Exp. 1075/99
El senyor Robert Pérez Corral ha demanat a aquesta Alcaldia llicència municipal
per a l'obertura d'una activitat dedicada a
bar, a emplaçar a l'edifici situat a l'avinguda de Juli Carreta, número 5-7, d'aquesta
ciutat.
No havent estat possible la notificació
personal als veïns immediats al lloc
d'emplaçament proposat, senyors: Joan
Negre Rovira, José Luis Sallent Zamorano,
Carmen Vila Parramon, Josep Vidal Duran,
Josefa Solà Alabart, Christian Rouland,
María Puzo Marco, Josep Dols Suquet,

Maria de Vega Capella, Teresa Bartra Sabater, Hannelore Baroncelli, i d'acord amb el
que preveuen els articles 30.2.a) del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, de 30 de novembre de
1961, i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim juridic de les administracions públiques i procediment administratiu comú i al Reglament General de
Recaptació, s'obre un nou termini de deu
dies, per tal que les persones esmentades
puguin fer, si ho desitgen, les observacions
o al·legacions que creguin pertinents, mitjançant escrit que cal presentar a l'oficina
on es troba el Registre General de l'Ajuntament (Ofic).
L'expedient s'exposa i es pot consultar,
durant les hores d'oficina, a Urbanisme
(Unitat d'Obertura d'Establiments) de
l'Ajuntament.
Sant Feliu de Guíxols, 8 de febrer de
2000.— L^Alcalde. Signat: Joan Alfons
Albó AIbèrtí.
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1.4S8
AJUNTAMENT DE
SANTA CRISTINA D'ARO
Servei de Recaptació
Edicte
El Cap del Servei de Recaptació de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, segons el que estableixen els articles 105.6 i 126.4 de la Llei
230/63, de 28 de desembre. General Tributària, i d'acord amb les funcions que li han-estat delegades,
FA SABER: Que no s'ha pogut notificar els dèbits als obligats al pagament següents, els quals figuren com a deutors en període executiu:
COGNOMS 1 NOM

CONCEPTE

BAHUER, WALTER (REP. MANEL MALAGON)
BALERIOLA PALACIOS EMILIO
BALERIOLA PALACIOS EMILIO
BEIN VIDAL JOSÉ MANUEL
BELL-INVESPER, SL
BERNABEU MURIANAS, JORDI
BEVIA FERRANDIZ ANTONIO
CABALLERO, MARIE HELENE
CABANAS LÓPEZ RAMON
CALLEJA MARTÍNEZ BASILIO
CAMVIR S.L.
CAPON DANIEL
CERECEDA SALES JESÚS
CIRO CERÁMICAS SL
CLIMATITZACIONS CHERFAL SL
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
COMERCIAL TINTORE S.A.
CONFECCIONS DÍGIT, SL
CONSTRUÏM 87, S.A.
DALMAU ORRIOLS JORGE
DALMAU ORRIOLS JORGE
DISTEX GIRONA^ S.L.
DOMÍNGUEZ PENA, MIGUEL ÀNGEL
PANANAS GUY
PANANAS GUY
FELIU RUAURI ENRIQUETA
FELIU RUAURI ENRIQUETA
FELIU RUAURI ENRIQUETA
FELIU RUAURI ENRIQUETA
FELIU RUAURI ENRIQUETA
FELIU RUAURI ENRIQUETA
FERRER
F
FERRER
F
FERRER
F

IMPOST CONT. INST. I OBRES
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
I.A.E.
PLUS VÀLUES
ESCOMBRARIES
IMPOST CONT.INST. I OBRES
I.B.I.-URBANA
I.A.E.
I.A.E.
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.A.E.
.I.A.E.
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
J.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.A.E.
I.A.E.
PLUSVALUES
PLUSVALUES
I.A.E.
I.A.E.
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA

ANY
1998
1999
1999
1997
1999
1999
1997
1999
1999
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1995
1995
1995
1995 ,
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
. 1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1999
1999
1997
1997
1999
1997
1999
1999
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1990
1991
1992
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5.760
21.799
15.104
10.245
63.455
17.609
10.245
8.500
23.566
7.594
11.592
33.291
33.230
125.905
11.103
55.058
55.058
48.452
62.987
50.874
•
75.099
24.565
67.831
84.789
12.663
15.416
78.535
53.296
13.324
26.097
25.878
20.239
13.213
55.719
48.452
48.452
234.491
43.470
179.093
191.886
23.063
6.926
53.768
12.370
24.88925.760
26.662
29.064
29.675
30.209
10.070
10.574
11.896
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COGNOMS I NOM

CONCEPTE

FERRER
F
FERRER
F
FERRER
F
FINCA CONSULTING INC.
FINCA CONSULTING INC.
FONTANALS BAULO TERESA
FRANKENMOLEN, ANTONIA J.M.
FURRER, ROSA
GADD LEONARD
GARCIA MATARÓ S.A.
GARCIA MATARÓ S.A.
GARCIA MATARÓ S.A.
GARCIA MATARÓ, SA
GARCIA NíATARO, SA
GARCIA MATARÓ, SA
GATTI MARIA
GATTI MARIA
GIRALDO FERNANDEZ MIGUEL
GIRALDO FERNANDEZ MIGUEL
GIRALDO FERNANDEZ MIGUEL
GIRALDO FERNANDEZ MIGUEL
GIRALDO FERNANDEZ MIGUEL
GIRALDO FERNANDEZ MIGUEL
GIRALDO FERNANDEZ MIGUEL
GIRALDO FERNANDEZ MIGUEL
GIRALDO FERNANDEZ MIGUEL
GIRALDO FERNANDEZ MIGUEL
GIRALDO FERNANDEZ MIGUEL
HUDSON, HORACE EDGAR
IMMOBILIÀRIA GIRVAL S.L.
IMMOBILIÀRIA GIRVAL S.L.
IMMOBILIÀRIA GIRVAL, S.L.
INMOBILIARIA ROSAMAR
INMOBILIARIA ROSAMAR
INSTALADORA DEL FRED BAIX EMPORDÀ S.L.
JOSEP CARRERAS, S.L. I PI TEJEDOR, S.L.
KUHLMANN, ULRICH HERMANN
LA VAL GUY
LAVALGUY
LAVAL GUY
LLAMBI JOVER JAIME
LLAMBI JOVER, JAIME
LLORDES BERMANS NARCISCO
LUCENA LÓPEZ JOSÉ
MARCO ILINCHETA CIPRIANO
MÁRQUEZ ROVIRA, RAMON
MARTÍNEZ MEDINA CELESTINO
MARTÍNEZ RUIZ, MANUEL
MASMITJA MOLLA, ISABEL
MASO RIBAS SARA
MAYER, HARDY ROLAND
MBK 27 SL
MORATA BERRIO CONCEPCIÓN Y 1
NEW FRED SA
OLIVERAS MARQUES ISIDRO
OLIVERAS MÁRQUEZ, ISIDRO
ORION CONSTRUCCIONES MODERNAS, SL
OSORIO LÓPEZ JOSÉ ANTONIO
OSORIO LÓPEZ JOSÉ ANTONIO
PARCERISA TARRAGO, LAURA
PARCERISA TARRAGO, LAURA
PEDROSA GALLARDO, MANUEL
PEDROSA GALLARDO, MANUEL
PEDROSA GALLARDO, MANUEL
PEDROSA GALLARDO, MANUEL

LB.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
I.B.I.-URBANA
PLUSVALUES
IMPOST CONT.INST. I OBRES
PLUSVALUES
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
PLUSVALUES
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
PLUSVALUES
PLUSVALUES •
I.A.E.
I.B.I.-URBANA
IMPOST CONT.INST. I OBRES
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
I.B.I.-URBANA
PLUSVALUES
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
PLUSVALUES
IMPOST CONT.INST. I OBRES
IMPOST CONT.INST. I OBRES
ESCOMBRARIES
IMPOST CONT.INST. I OBRES
I.A.E.
IMPOST CONT.INST. I OBRES
I.A.E.
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
I.A.E.
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES ~
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
I.V.T.M.
l.V.T.M.
I.V.T.M.
l.V.T.M.

ANY

IMPORT

1993
.1994
1996
1999
1999
1999
1997
1999
• 1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1993
1994
1994
1995
1995
1995
1996
1996
1997
1998
1999
1997
1999
1999
1999
• 1998
1998
1999
1999
1999
1998
1999
1999
1998
1998
1999
1998
1993
1999
1998
1999
1998
1999
1999
1999
1997
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1997
1997
1998
1999

• 13.323
13.790
14.772
305.845
10.595
16.803
35.158
2.410
181.165
14.903
15.185
10.190
11.580
12.970
10.875
41.488
12.370
3.612
3.976
3.976
12.866
4.028
4.028
13.316
90.400
14.516
14.821
15.088
207.768
44.804
• 23.351
12.370
194.296
288.289
11.062
16.595
39.150
147.380
150.033
10.595
94.428
10.450
30.209
40. IM
129.116
11.937
34.140
43.500
18.900
8.875
34.655
140.116
5.000
22.789
107.975
10.595
20.286
44.372
12.370
17.287
8.875
16.675
16.675
16.675
16.675

.
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COGNOMS I NOM

CONCEPTE

ANY

IMPORT

PEIDRO CARBONELL JOSÉ
PÉREZ CABRERO RAMON
PESQUINA SERRA RAMON
PLANAS PUNTI JORDI
POULET JEAN
PROMOCIONS MAS TREMPAT SL
PROMOCIONS PONT DE FERRO, SL
PROMOHABIT, S.A.
PROMOINTER S.A.
PROPO S.A.
PUJOL MOR R T
PUJOL MOR R.T.
QUILTIBERICA S.A.
RADUA RADUA FRANCISCO
REGAS GRAN ELL JORGE
REGAS GRANELL JORGE
REGAS GRANELL JORGE
RESTAURANT SANTI I GLORIA SC
RESTAURANT SANTI I GLORIA SC
Ríos CHINELLI, DANIEL EVARISTO
Ríos CHINELLI, DANIEL EVARISTO
RIPOLLÈS MARTÍNEZ JOSE MARIA
RIPOLLÈS MARTÍNEZ JOSE MARIA
ROCA BASSACOMAS, FRANCISCA
ROCAS HUERTOS, ÁNGEL
ROMI ESPAI, SL
ROQUES MARCEL
ROQUES MARCEL
ROTLLAN BAS MARTIN
ROTTIERS GERDA JEANNE M.T.
ROTTIERS GERDA JEANNE M.T.
ROURA TAPPE, MARIA ANKE
RTE BELL-LLOCH SL
SALVA VALLS JUAN
SÁNCHEZ BUENO JUAN
SÁNCHEZ MARTIN EUGENIO
SANTÁCANA CASAS M. ROSARIO
SANTACANA CASAS M. ROSARIO
SELLES BERENGUER ANTONIO
SELLES BERENGUER, ANTONIO
SERRA GRABALOSA JAIME
SERRA XUCLA NARCISO
SERRANO LOGIOCCO, MARCELO
SERTRAEX SL
SOLER BERGES JOAN
SOLER BERGES JUAN
SOLER BERGES JUAN
SOLERNOU FABRE JOSE
SOLERNOU FABRE, JOSE
SOLLIE, PAUL
THUDOR ROSE, S.L.
THUDOR ROSE, S.L.
TRAVER MAÑANO A MANUEL
TREMOSA GARCIA JOSE
TREMOSA GARCIA JOSE
TREMOSA GARCIA JOSE
TREMOSA GARCIA JOSE
TREMOSA GARCIA JOSE
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.

I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
PLUSVALUES
I.A.E.
I.A.E.
ESCOMBRARIES
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.A.E.
I.A.E.
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
I.B.I.-URBANA
IMPOST CONT.INST. I OBRES
I.A.E.
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
IMPOST CONT.INST. I OBRES
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
IMPOST CONT.INST. I OBRES
I.A.E.
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
PLUSVALUES
I.A.E.
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
ESCOMBRARIES
IMPOST CONT.INST. I OBRES
IMPOST CONT.INST. I OBRES
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA

1999
1999
1999
1998
1997
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1999
1998
1998
1998
1999
1999
1997
1997
1997
1999
1999
1999
,1999
1999
1999
1994
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997

16.111
5.438
29.019
13.809
71.168
40.572
40.572
8.875
2.161
34.237
26.302
8.875
99.730
33.230
48.987
38.101
40.823
15.694
15.125
10.330
12.370
52.602
12.370
44.007
19.738
9.377
12.247
12.247
9.580
88.939
12.370
7.200
17.340
44.524
7.552
6.283
19.434
22.153
41.164
10.595
15.950
16.288
103.966
40.572
69.241
28.686
. 36.599
223.409
10.595
11.955
5.000
35.013
30.'209
61.534
. 59.90!
67.494
20.166
19.268
92.830
27.238
1.222.748
152.721
140.974
121.394
97.899
93.983
97.899
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CONCEPTE

AMX

IMPORT

URBANIZÀDORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZÀDORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA.BELES S.L.
URBANIZADORA BELES SL.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
URBANIZADORA BELES S.L.
VEGA SAN MARTIN, PEDRO LUIS I 1
VEGA SAN MARTIN, PEDRO LUIS I 1
VEGA SAN MARTIN, PEDRO LUIS I 1
VELASCO DELGADO FERNANDO
VELASCJO DELGADO FERNANDO
VERGES MEYER DANIEL
VIZCAÍNO SECTANO MARIANO
WALTENER SERVAES FIERRE
WILHELSEM CECILIE
WILTHAGEN MARIA LOUISE HENRIETTE
WOLFERT
WOLFERT
ZACARIN SL

I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.L-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA .
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-JURBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
, I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
PLUSVALUES
PLUSVALUES
PLUSVALUES
PLUSVALUES
ESCOMBRARIES
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
PLUSVALUES
I.B.I.-URBANA
I.B.I.-URBANA
ESCOMBRARIES
I.A.E.

1997
1997 .
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1996
1997
1997
1997
1997
.1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997 ,
1997
1997
1996
1996
1996
1994
1993
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1999
1999
1994

101.814
105.731
97.899
10.573
9.398
58.739
58.739
58.739
58.739
58.739
58.739
58.739
64.613
66.571
64.613
62.655
60.697
58.739
64.613
35.244
35.244
101.814
28.381
47.245
8.575
9.145
10.002
10.859
16.447
16.291
16.447
18.092
8.615
11.748
14.254
14.097
14.Ó97
9.007
84.585
83.018
290.344
1.010.827
591.441
181.568
54.189
. 10.006
12.370
, 25.605
12.370
31.216
8.973
53.706
213.626
10.683
42.967
12.370
4.'468

-Termini per rebre la notificació:
El subjecte passiu o el seu representat hauran de comparèixer en un termini de deu dies, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest edicte, per tal de rebre la notificació mencionada. Un cop transcorregut aquest termini, i en el cas que els obligats al pagament (o el seu representant) no hagi comparegut per tal de rebre la notificació, aquesta es considerarà efectuada a tots els efectes legals, i
se seguirà el procediment administratiu de constrenyiment.
-Lloc de compareixença:
Ajuntament de Santa Cristina d'Aro (plaça Mosseèn Baldin Reixach, 1), de dilluns a divendres, de 9 a 13,30 hores.
Santa Cristina d'Aro, 9 de febrer de 2000.— El Cap del Servei.
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1.339
AJUNTAMENT DE
VALL-LLOBREGA
Edicte
Finalitzat ei període d'exposició pública
de l'acord d'aprovació d'una nova ordenança municipal d'obertura d'establiments i
control d'activitats classificades, adoptada
pel Ple d'aquesta Corporació el dia 14 de
gener de 1999, sense que s'hagi presentat
cap reclamació, es considera elevat a definitiu i es procedeix a la publicació del text
integre definitivament aprovat."
Vall-llobrega, 2 de febrer de 2000.—
L'Alcalde. Signat: Joan Surroca i vila.

ORDENANÇA MUNICIPAL D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS I CONTROL
D'ACTIVITATS CLASSIFICADES
1. Aquesta ordenança es refereix al control procedimental i formal de les activitats
susceptibles d'incidir en el medi ambient, la
seguretat i la salut de les persones a què es
refereix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de
intervenció integral de l'Adminsitració
ambiental (LIIA). Per això, l'ordenança es
remet amb freqüència a les condicions o
limitacions materials, previstes en la legislació sectorial i en les ordenances municipals específiques, a les quals les
intal-lacions i les activitats industrials i
comercials han d'ajustar-se.
2. D'acord amb els articles 25, 56 i 28 i
la DT segona de la LRBRL, l'article 42.3
de la Llei general de sanitat, l'article 62.1
de la Llei d'ordenanció sanitària de Catalunya i els articles 18, 20 i concordants de
la Llei de la intervenció integral de l'Administració ambiental de la Generalitat, l'ajuntament té competència sobre el control sanitari d'indústries, activitats i serveis, el
control sanitari del medi ambient, la contaminació atmosfèrica, la prevenció i control
de sorolls, vibracions, escalfor, olors i altres
agents contaminants que afectin el medi
ambient urbà.
3. D'altra banda, els articles 246 i 251
del DL 1/1990, de les disposicions urbanístiques de Cataiunya-atribueixen a les entitats locals la competència de fer complir les
determinacions del planejament urbanístic
(edificabilitat, tipologia edificatoria i ús o
destinació) i mantenir les edificacions en
condicions de seguretat, de salubritat i
d'ornament "públic.
4. Les activitats productives incloses en
els annexos de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, són les que, fonamentalment, són sotmeses a control preventiu i
posterior, atès el seu impacte en el medi

ambient urbà. Tanmateix, qualsevol activitat, fins i tot domèstica, susceptible de pro• duir efectes sobre el medi, la seguretat o la
salut de les persones està subjecta a la intervenció administrativa municipal quan així.
ho disposi la legislació estatal o autonòmica
i així ho estableixi una ordenança municipal. Per aquest motiu, aquesta ordenança és
complement d'aquelles altres que regulen
materialment les limitacions que cal imposar a les activitats privades per impedir la
transgressió dels nivells tolerables(d'immissió o d'emissió) d'agents contaminants en els elements del medi ambient
(aire, aigua, sòl).
5. L'obertura d'establiments d'activitats
no classificades o innòcues se sotmeten,
així mateix* a aquesta ordenança per tal
com, en major o menor mesura, poden tenir
una incidència sobre el medi ambient, la
seguretat o la salut de les persones. Només
es consideraran activitats innòcues, subjectes en qualsevol cas al règim de comunicació prèvia, les que siguin considerades així
pel ple de la corporació.
6. El règim sancionador serà el de la
Llei 3/;1998, excepte en relació a les infraccions que estiguin relacionades amb el procediment i el control de les activitats innòcues, a les quals s'apliquen les sancions
previstes en la legislació de règim local.
L'incompliment de les normes sectorials
sobre les condicions tècniques de les activitats serà sancionat d'acord amb la legislació
sectorial i, si s'escau, amb les ordenances
específiques.

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte:
1. És objecte d'aquesta ordenança la
regulació dels procediments a què han de
subjectar-se les activitats susceptibles
d'afectar al medi ambient, la seguretat i la
salut de les persones en l'àmbit de la competència municipal.
2. En especial, es regula el sistema preventiu de les activitats, fins i tot les innòcues, sotmeses, segons la Llei 3/1998, de 27
de febrer, d'intervenció integral de l'Administració ambiental, a autorització, llicència,
comunicació o a la simple observació de les
prescripcions tècniques establertes a l'ordenament jurídic reguladores d'un determinat
element del medi ambient (pol·lució de les
aigües, etc.) o d'un agent contaminant concret (sorolls i vibracions, etc.)
3. Es consideren prescripcions tècniques les contingudes en les lleis sectorials,
en aquesta ordenança i en les ordenances
municipals específiques aprovades ó que
puguin aprovar-se en relació a deteminades
activitats industrials o comercials.
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4. Les actuacions municipals en l'exercici de la policia sobre les activitats privades, per via de declaració, certificació,
informe o comprovació, tindran dret a -la
taxa a què es refereix la corresponent ordenança fiscal, a l'empara de l'article 57 de la
LIIA. Abans esmentada, i la Llei 39/1988,
de 28 de desembre d'hisendes locals.
Article 2. Àmbit de les activitats subjectes a llicència municipal o comunicació
prèvia
En els casos previstos per la LIIA i les
normes que la despleguen, l'ajuntament exigirà, d'acord amb l'article 71 del ROAS,
autorització, llicència o comunicació prèvia
a l'exercici de l'activitat susceptible d'afectar al medi ambient, la seguretat o la salut
de les persones. Es presumeix aquesta afectació sempre que es pretengui l'obertura
d'establiments de qualsevol tipus d'activitat
industrial o comercial, classificada o innòcua.

CAPÍTOL II
ACTIVITATS S O T M E S E S A AUTORITZACIÓ AMBIENTAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
Article 3. Activitats afectades
Estan sotmeses a autorització ambiental
de l'Administració de la Generalitat les
activitats enumerades a l'annex I de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'Administració ambiental (LIIA).
Article 4. Acte municipal de declaració
de compatibilitat urbanística o llicència d'ús
prèvia al lliurament de la certificació de
compatibilitat amb el planejament urbanístic
^ 1. Els titulars d'activitats sotmeses a
l'autorització ambiental de l'Adminsitració
de la Generalitat hauran de sol·licitar a
l'ajuntament, abans de demanar l'esmentada autorització, la certificació de compatibilitat urbanística d'acord amb l'art.
14.1.d)delaLIIA.
2. Per a l'obtenció del certificat de compatibilitat urbanística, s'ha de formular
sol·licitud d'expedició a l'ajuntament acompanyada dels documents següents:
a) Plànol d'emplaçament de l'activitat
projectada que permeti una identificació
b) indubitada de la finca.
c) Memòria descriptiva de l'activitat
projectada que expliciti la seva naturalesa i
d) principals característiques.
e) Necessitats d'ús i aprofitament del
sòl i del subsòl.
f) Requeriments de l'activitat respecte
dels serveis públics municipals
g) Plànols i documentació que continguin la resta d'informació suficient per
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poder verificar l'abast urbanístic de l'activitat.
3. La sol·licitud de la verificació de
compatibilitat urbanística donarà lloc a un
procediment en el qual s'emetran un
informe tècnic i un altre de jurídic. Aquest
procediment acabarà, si s'escau, en un acte
municipal de declaració de compatibilitat
urbanística o llicència d'ús, amb el següent
contingut:
a) Autorització de l'ús urbanísitc que
permeti la instal·lació de l'activitat
b) Ocupació permesa de sòl, vol i
subsòl
c) Incidència de l'activitat en els serveis urbanístics a efectes de connexió,
complementació, substitució o ampliació
d) Els altres aspectes a què es refereix
l'apartat 7 d'aquest article.
4. Un cop adoptada una resolució per
l'alcaldia o pel regidor en qui delegui, el
secretari lliurarà la certificació de compatibilitat o, si s'escau, d'incompatibilitat
urbanística referida a tots els punts esmentats abans. La durada del procediment
queda fixada en un mes i el silenci s'interpreta en sentit positiu en els termes previstos en el Reglament que desenvolupa la
LIIA:
5. Transcorregut el termini indicat
sense que l'ajuntament hagi expedit la certificació, l'interessat podrà sol·licitar
l'autorització ambiental acompanyant la
documentació presentada a l'ajuntament i
l'acreditació de la data en què va ser presentada.
6. .La declaració de compatibilitat
urbanística tindrà el caràcter de requisit
previ al tràmit de concessió d'autorització
ambiental de l'Administració de la Generalitat.
7. El certificat de compatibilitat urbanística, d'acord amb la resolució prèvia
adoptada, ha de fer constar els aspectes
següents:
a) Respecte de la finca en què es projecta emplaçar l'activitat:
-La classificació de la finca i la qualificació urbanística del sòl
-El planejament al que està subjecta i
el seu grau d'urbanització
-Els usos urbanístics admesos o no
prohibits, i en'concret, la compatibilitat de
l'us proposat.
b) Respecte de l'activitat projectada:
-Capacitat dels serveis públics municipals d'atendre els requeriípents de l'activitat
-Condicions d'urbanització o altres
que s'haurien d'imposar a llicència urbanística, si s'escau.
-Compromís de modificar, si s'escau,
el planejament urbanísitic.
8. L'atorgament i la denegació del acte
de declaració de compatibilitat amb el planejament o llicència d'ús, com a acte
administratiu autònom, es podrà recórrer
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directament per via contenciosa adminsitrativa.
'
Article 5. Fase municipal del procediment d'atorgament de l'autorització
ambiental
1. La sol·licitud d'autorització ambiental i la documentació que s'acompanyi en
compliment de l'article 13 de la LIIA, es
presentarà en forma reglamentària a l'ajuntament, a fi que els exemplars que corresponguin es trametin, en el termini de cinc
dies, a l'oficina de gestió ambiental unificada de la Generalitat i dos d'ells restin a
les dependències municipals per seguir els
tràmits d'informació veïnal i del preceptiu
informe municipal.
2. L'ajuntament podrà advertir a
rOGAU sobre la insuficiència del projecte
i de la documentació presentada en el termini reglamentàriament establert
3. La informació veïnal es practicarà
notificant als ocupants o titulars d'activitats
de la mateixa finca, de les finques confrontades o de les finques frontereres, la presentació de la sol·licitud d'autorització ambien?
tal. Es consideren finques frontereres les
separades per una via pública de menys de
8 metres i les situades a la mateixa distància malgrat l'existència de finques privades
interposades. Els interessats podran presentar davant l'ajuntament, i.en el termini de
10 dies, les al·legacions que considerin
oportunes.
4. L'informe vinculant de l'ajuntament
a què es refereix l'article 13 c) de la LIIA
serà emès prèvia preceptiva informació veïnal i previ informe de la ponència tècnica
municipal, quan existeixi. En aquest
informe es tindran en compte tots els aspectes de la competència municipal, en especial, els relatius a sorolls, vibracions, escalfor, olors i abocaments al sistema de
sanejament o clavegueram municipal.
5. A la vista de l'informe de la ponència tècnica o, si no n'hi ha, dels serveis tècnics municipals, la Comissió de Govern,
adoptarà l'acord d'autorització o denegació
de la sol·licitud en el marc de les competències municipals, en el termini de dos
mesos a comptar des de la presentació
d'aquesta.
Aquest acord municipal, expressió de la
competència municipal, s'inserirà, per la via
d'informe, en el procediment de l'autorització ambiental i, a aquest efecte, s'enfarà
tramesa a l'Administració autonòmica.
6. L'alcaldia serà l'òrgan competent per
formular observacions a la proposta de
resolució de l'Administració ambiental en
el tràmit d'audiència previst a l'article 19
de la Llei de la intervenció itifegral, en el
marc de l'acord previ de la Comissió de
Govern a què es refereix el paràgraf anterior.
7. L'alcaldia practicarà la notificació
que recaigui en el procediemnt d'autoritza-

ció ambiental, i vetllarà perquè resti a les
dependències municipals un exemplar diligenciat del projecte tècnic aprovat per
l'Administració autonòmica.
8. Amb ocasió del control inicial del
moment de la posada en marxa de l'activitat classificada, l'alcaldia formularà, en el
termini previst reglamentàriament, les
observacions sobre el resultat de l'actuació
de control^ respecte a les determinacions
sobre sorolls, vibracions, escalfor, olors o
d'altres agents contaminants de competència municipal incorporats a l'autorització
ambiental.
CAPÍTOL III
ACTIVITATS
SOTMESES
AL
RÈGIM DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
AMBIENTAL
Article 6. Activitats afectades
Estan sotmeses a llicència municipal
ambiental les activitats enumerades a
l'annex n.l i n.2 de la LIIA.
Article 7. La certificació de compatibilitat urbanística
L'obtenció del certificat de compatibilitat urbanística serà requisit previ per a la
sol·licitud de la Llicència ambiental, en els
mateixos termes assenyalats en el capítol
precedent.
Article 8. Procediment d'atorgament de
la llicència ambiental
1. La sol·licitud de llicència ambiental i
els documents que s'adjuntin d'acord amb
la LIIA i el Reglament que la complementa
es presentaran a l'ajuntament en la forma
establerta, amb el nombre d'exemplars que
es determini per Decret d'alcaldia tenint en
compte la intervenció d'altres administracions públiques a més de l'Ajuntament
d'acord amb l'article 29 de la LIIA.
2. L'alcaldia és l'òrgan competent per
lliurar la llicència ambiental i també per
denegar-la.
3. Desprès de la informació pública,
realitzada en un termini de 15 dies, la
sol·licitud serà informada des de la perspectiva mediambiental per l'òrgan ambiental
consultiu de l'ajuntament o, si de cas hi
manca, per l'òrgan ambiental del consell
comarcal. En el cas de sol·licituds.d'activitats de l'annex II. 1, haurà d'informar, però,
l'OGAU de la Generalitat, que demanarà,
amb caràcter previ, els informes preceptius
en matèria de prevenció d'incendis, protecció de la salut i, si s'escau, sobre sanitat
animal.
Simultàniament a la informació pública,
es practicarà, durant un termini de 20 dies,
la infolmació veïnal en els termes que
regula l'article 4 d'aquesta ordenança.
4. L'alcalde podrà no admetre o suspendre la tramitació del procediment d'ator-
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gamént de la llicència ambiental per
motius de legalitat urbanística si no s'ha
obtingut la certificació de compatibilitat
urbanística o s'han alterat pel transcurs del
temps les circumstàncies des de la seva
expedició.
5. En cas que la sol·licitud superi el
tràmit d'admissió, l'informe de l'òrgan
ambiental de l'Administració de la Generalitat, en el supòsit d'activitats de l'annex
II. I de la LIIA, serà vinculant si fos desfavorable o imposés mesures preventives de
control o de garantia.
6. Un cop rebuts els informes,preceptius o s'hagin extingit els seus respectius
terminis, el servei municipal competent
elaborarà la proposta de resolució, que ha
de ser notificada als interessats, a l'OGAU
en el cas d'activitats de l'annex II. I o al
consell comarcal en el cas que hi hagi, a
més, l'informe previst per les activitats de
l'annex 11.2, i donarà un termini de quinze
dies per fer-hi al·legacions.
7. A petició de l'interessat, la llicència
es tramitarà simultàniament i en unitat de
procediment amb la llicència urbanística.
En aquest cas, només s'atorgarà la llicència urbanística un cop s'hagi acreditat la
viabilitat ambiental.
8. La durada del procediment és de
quatre mesos tant en el cas de les activitats
de l'annex II. 1 com les de l'annex II.2 i,
en el cas d'activitats de l'annex III o
d'activitats no incloses en els annexes de
la llei, serà de dos mesos, salvat que
l'alcaldia n'acordi una pròrroga abans
d'exhaurir-se el termini ííxat. Aquest es
comptarà des de la presentació de la
sol·licitud per l'interessat un cop corregits,
si n'hi ha, els defectes observats en la
sol·licitud o en la documentació adjunta.
El silenci s'interpretarà en tots els casos
com a positiu, en els termes previstos a
l'article 32.3 de la LIIA.
Article 9. Altres prescripcions
La llicència ambiental incorpora,
d'acord amb l'article 33 de la LIIA, les
prescripcions necessàries per a la protecció
del medi ambient, tot detallant, quan
s'escaigui, els valors límit d'emissió i les
mesures preventives, de control o de
garantia que siguin procedents, i les prescripcions necessàries relatives a la prevenció d'incendis i a la protecció de la salut.
Article 10. Comunicació de la fmalització de la instal·lació
1. L'activitat no podrà iniciar-se mentre l'interessat no comuniqui a l'ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del tècnic encarregat
de l'execució del projecte i els serveis tècnics municipals, mitjançant l'acta corresponent, no verifiquin l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència
ambiental. S'entendrà feta la verificació

quan es presenti a l'ajuntament la certificació tècnica de l'acabament de la
instal·lació d'acord amb la llicència, junt a
la certificació emesa per una entitat
col·laboradora de l'Administració, sense
perjudici, en aquest cas, de l'avaluació de
l'actuació de control per l'ajuntament en el
termini reglamentari.
2. En el cas de les activitats de l'annex
II.2 de la LIIA, acabada la instal·lació i
amb ocasió del control inicial en el
moment de la posada en marxa de l'activitat classificada, l'ajuntament formularà i
trametrà a l'OGAU de la Generalitat, en el
termini previst reglamentàriament, les
observacions sobre el resultat de l'actuació
de control respecte a les determinacions
sobre sorolls, vibracions, escalfor, olors o
d'altres agents contaminants de competència municipal incorporats a la llicència
ambiental.

CAPÍTOL IV
ACTIVITATS
SOTMESES
AL
RÈGIM DE PERMÍS MUNICIPAL
AMBIENTAL
Article 11. Activitats afectades
1. Estan sotmeses a permís municipal
les activitats enumerades a l'annex III de
la LIIA i les no enumerades a cap annex
d'aquesta Llei. Queden excloses del permís municipal ambiental les activitats no
relacionades a l'annex d'aquesta ordenança.
2. EI ple de l'ajuntament podrà retornar al règim de comunicació en relació a
les activitats que s'esmenten en l'apartat
anterior quan l'expediència acrediti la seva
innocuïtat ambiental. L'acord del ple de
l'ajuntament tindrà la naturalesa de norma
complementària d'aquesta ordenança i
haurà de ser publicada en els mateixos termes d'aquesta per a la seva entrada en
vigor.
Article 12. Permís ambiental i llicència
urbanística
El permís municipal ambiental de les
activitats, a què es refereix l'article anterior, es tramita i es resol simultàniament
amb la llicència urbanística quan aquesta
és preceptiva i així ho demana el particular. Altrament, s'haurà d'emetre, en el
mateix procediment, un informe urbanístic
sobre la compatibilitat amb el planejament
dels usos previstos.
Article 13. Procediment d'atorgament
1. La sol·licitud de permís municipal
ambiental per a activitats de l'annex III de
la LIIA, es presentarà per duplicat. Es tramita i es resol conjuntament, si s'escau,
amb la sol·licitud de la llicència d'establi-

ment de concurrència pública o qualsevol
altra llicència o autorització de la competència municipal regulada per la legislació sectorial o les ordenances municipals
en funció del tipus d'activitat.
2. A la sol·licitud s'acompanyarà, a
més de l'exigida, si s'escau, per la legislació urbanística, la documentació següent:
-Projecte tècnic integrat per una
memòria sobre els usos previstos, acreditativa de l'absència d'efectes contaminants o
justificativa de la innocuïtat dels focus
contaminants de sorolls, vibracions, esclafor, olors i qualsevol altre agent i plànols
de superfície ocupada i de la seva situació
respecte de l'immoble i respecte de
l'entorn.
-Relació de titulars de drets (propietaris, arrendataris, ocupants) sobre finques
confrontants o frontereres.
-La prevista per l'ordenament sectorial
i les ordenances municipals per cada tipus
d'activitat.
3. Rebuda la sol·licitud amb la documentació prevista es practicarà una informació veïnal dumat un termini de vint dies
en els termes previstos a l'article 5
d'aquesta ordenança. No serà necessària la
pràctica del tràmit de informació pública.
4. La durada del procediment es fíxa
en un mes des de la sol·licitud acompanyada de la documentació exigida. El sentit
del silencia serà positiu.
Article 14. Acta de verificació
Abans del començament de l'activitat
haurà de verifícar-se la seva adaptació al
permís ambiental en la forma prevista
reglamentàriament
mitjançant
l'acta
corresponent, una còpia de la qual es lliurarà al representant de l'empresa i una
altra s'arxivarà a l'ajuntament, que haurà
d'avaluar l'actuació de control.

CAPÍTOL V
ACTIVITATS INNÒCUES, RÈGIM
DE COMUNICACIÓ
Article 16. Activitats afectades
Són activitats innòcues les que es relacionen a' l'annex d'aquesta ordenança, per
no ser inicialment susceptibles de tenir
incidència ambiental qualifícada. L'obertura d'establiments relatius a activitats està
sotmesa a la intervenció i control municipal.
Article 17. Obligació general del titular de l'activitat
El titular de l'activitat garantirà que
els locals o les instal·lacions i les activitats reuneixen les condicions de tranquilitat, seguretat, salubritat i d'altres exigides
per les normes estatals o autonòmiques i
les ordenances municipals i plans urbanístics.
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Article 18.Règimde comunicació
Els establiments d'activitats innòcues
que figuren a l'annex d'aquesta ordenança
queden sotmeses al règim de comunicació.
Article 19. Procediment de la comunicació prèvia quan sigui aplicable
1. A la comunicació prèvia s'acompanyarà la documentació mínima a què es refereix l'article 41.2 de la LIIA i el reglament
per la seva aplicació, i no es podrà exercir
l'activitat fins que no hagi transcorregut un
mes des de la presentació de la comunicació.
2. Rebuda la comunicació prèvia a
l'exercici de l'activitat, els serveis tècnics
municipals podran requerir a l'interessat,
dins del termini d'un mes, perquè esmeni
les deficiències observades en la documentaició. En aquest cas, queda en suspens el
dret a l'exercici de l'activitat fins que, produïda la rectificació, hagi transcorregut el
termini d'un altre mes sense un nou requeriment motivat de l'Administració municipal.
3. El règim de comunicació pressuposa
haver obtingut, en relació al local afectat, la
certificació de compatibilitat urbanística de
l'ús i, si s'escau, la llicència d'obres.
Article 20. Suspensió de l'activitat
L'activitat haurà d'ajustar-se a les condicions indicades per l'Administració municipal. En cas de discòrdia substancial de
l'activitat respecte del projecte tècnic, podrà
decretar-se, en qualsevol moment, la suspensió de l'activitat, si aquesta requerís la
llicència municipal ambiental o permís
municipal ambiental. Igualment, podrà
decretar-se la suspensió de l'activitat si,
requerit l'interessat per esmenar en un
temps prudencial les diferències observades, hagués transcorregut aquest termini
sense efectuar-les.

CAPÍTOL VI
CONTROL POSTERIOR DE LES
ACTIVITATS
AMB
INCIDÈNCIA
MEDIAMBIENTAL
Article 21. Revisió de llicències municipals
1. La revisió de l'autorització i de la
llicència ambiental de les activitats de
l'annex II.2 es farà en els termes de l'article
37 i següents de la LIIA i del reglament que
la complementa. La revisió de la llicència
ambiental de les activitats de l'annex III es
podrà fer un cop transcorreguts deu anys.
2. Les llicències de les activitats declarades innòcues per l'ajuntament no estan
sotmeses a revisió periòdica.
3. Si com a conseqüència de les inspeccions, revisions o qualsevol altra informació
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que arribi a l'ajuntament resulta que una
activitat considerada inicialment innòcua
per ser titular revesteix les característiques
d'una activitat especificada en algun dels
llistats de la llei, serà considerada clandestina mentre no obtingui la corresponent
llicència ambiental.
Article 22.Verificació de les activitats
sotmeses a autorització ambiental, a llicència ambiental i al règim de comunicació
prèvia.
1. En el procediment establert reglamentàriament i legal de control periòdic de
les activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental (incloses a l'annex I de la
LIIA) o a llicència ambiental de l'annex
II. 1 de la LIIA, l'ajuntament podrà dur a
terme les inspeccions, en l'àmbit de les
seves competències,cada quatre i dos anys,
respectivament, llevat que en l'acte d'autorització o llicència s'hagi fixat un altre termini. Les inspeccions es duran a terme
d'ofici o a instància de part.
2. Les activitats dels annexos II. 1 i II.2
seran sotmeses pels serveis municipals a
una verificació general cada 4 i 5 anys, respectivament, llevat que en la llicència
ambiental s'hagi fixat un altre termini.
3. Les activitats de l'annex III, sotmeses
a llicència municipal ambiental o permís
municipal ambiental, podran ser sotmeses
pels serveis municipals a una verificació
general cada 5 anys.
4. L'ajuntament podrà valer-se, en les
seves actuacions de control previ, periòdiques o puntuals, tant dels seus propis serveis com d'entitats col·laboradores de
l'Administració. Aquestes hauran d'estar
acreditades davant l'ajuntament i figurar
inscrites en el registre corresponent.
L'alcalde fixarà per decret els requisits
mínims de solvència tècnica i econòmica
exigibles a les entitats col·laboradores de
l'Administració municipal.
5. El contingut del control, en l'àmbit
de les competències municipals, serà el de
les determinacions fixades en la llicència, i,
amb caràcter general, les fixades en el
reglament autonòmic que regirà supletòriament si no hi ha un acord del ple de l'ajuntament adoptat a l'efecte.
Article 23. Verificació de les activitats
no subjectes a control previ
1. Les activitats de qualsevol tipus, fins
i tot domèstiques o innòcues, susceptibles
de produir sorolls, vibracions, escalfor,
olors o qualsevol efecte contaminant podrà
ser inspeccionada pel personal municipal,
degudament habilitat a l'efecte, a petició de
la persona interessada.
2. L'alcaldia dictarà les resolucions
d'execució que consideri escaients per restaurar l'ordre juridic conculcat.

CAPÍTOL VII
MESURES DE PROTECCIÓ DE LA
LEGALITAT AMBIENTAL
Article 24. Protecció de la legalitat
ambiental
Si a conseqüència d'una inspecció
s'observessin deficiències o incompliments
dels requisits i condicions de les llicències
previstes en aquest reglament, l'alcalde
ordenarà la instrucció del corresponent
expedient de protecció de la legalitat
ambiental, requerint el titular de l'activitat
perquè les corregeixi.
.-Aquest requeriment fixarà les deficiències que s'hagin de corregir i el termini per
fer-ho, que no podrà excedir de 3 mesos,
llevat de causes tècniques que ho justifiquin. Si del resultat de la inspecció es
detecta un perill imminent per a les persones o el medi ambient, l'alcalde podrà ordenar la suspensió cautelar de l'activitat fins
que desaparegui la causa del perill.
Article 25. Comprovació de deficiències
1. Transcorregut el termini atorgat per
aquest reglament per a la correcció de deficiències, el personal tècnic municipal farà
una nova inspecció de l'activitat per comprovar la seva completa rectificació. Si les
deficiències no han estat esmenades, a
l'acta d'inspecció hom hi farà constar
aquesta circumstància i, si s'escau, les causes a què obeeix el fet que no s'hagin corregit les deficiències.
2. L'alcalde, davant d'aquest informe,
dictarà resolució concedint o no un segon i
improrrogable termini, que no excedirà de 3
mesos, per tal que el titular doni compliment al requeriment.
Esgotats els terminis anteriors sense que
s'hagin corregit les deficiències comprovades, l'alcalde podrà ordenar la suspensió de
l'activitat, o de les parts d'aquella qiie constitueixin el focus del dany o de la molèstia,
fins que el titular acrediti el seu compliment
i així ho confirmi el resultat d'una nova inspecció municipal.
Les actuacions previstes en el procediment de protecció de la legalitat ambiental
ho seran sense perjudici de la possible incoació dels expedients sancionadors que
corresponguin, d'acord amb la valoració
feta per l'autoritat ambiental competent per
raó de la matèria.
Article 26. Multes coercitives
1. Es poden sancionar:
a) Les activitats dels annexos I, II i 111,
amb multes coercitives amb una quantia
màxima de 100.000 pessetes i amb un màxim
de tres de consecutives pel mateix fet.
b) Les activitats dels annexos IV, amb
multes coercitives amb una quantia màxima
de 50.000 pessetes i amb un màxim de tres
de consecutives pel mateix fet.
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La imposició de multes coercitives
podrà aplicar-se a l'incompliment dels
requeriments de correcció de deficiències
contemplat a l'article anterior i als incompliments de la justificació documental
adient que s'hagi requerit d'acord amb el
procediment específic.
Article 27. Activitats sense llicència
1. Quan els serveis municipals detectin
la realització d'activitats sense llicència,
quan aquesta sigui preceptiva d'acord amb
aquest reglament, l'alcalde ordenarà la
incoació d'un expedient de clausura, prèvia
audiència a l'interessat, per tal de restablir
l'ordre jurídic infringit.
2. El procediment de clausura d'activitats exercides sense llicència estarà format
per una resolució requerint a l'interessat la
presentació de documents que puguin
emparar la realització de l'activitat, un termini d'audiència a l'interessat de 10 dies i
una resolució final que decidirà en ordre a
la clusura o no de l'activitat.
3. La incoació del procediment de clausura d'activitats exercides sense llicència ho
serà sense perjudici de la possible incoació
dels expedients sancionadors que corresponguin.
4. Quan els serveis municipals detectin
la realització d'activitats sense disposar de
la corresponent autorització ambiental compresa a l'annex 1 d'aquest reglament,
s'aixecarà acta, que serà comunicada a
l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat
CAPÍTOL VllI
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 28. Infraccions tipificades en la
LIIA en matèria de sistemes de prevenció
en l'exercici d'activitats
1. Les accions i omissions que, en
l'àmbit de la competència municipal, contravenen les obligacions que estableix la
Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental, seran sancionades per l'alcaldia, d'acord amb la tipificació, la quantia i
els criteris de graduació de les sancions
regulats en l'esmentada Llei i els eu reglament. Tanmateix, quan la sanció superi un
milió de pessetes, la competència correspondrà al ple, a proposta de l'alcaldia.
2. Són també infraccions sancionables
per l'alcaldia, d'acord amb la legislació de
règim local, les accions i omissions que
contravenen les obligacions establertes en
aquesta ordenança.
Article 29.lnfraccions tipificades en la
legislació sectorial material
1. La vulneració de les condicions
materials imposades en la legislació sectorial directament o a través dels actes d'auto-
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rització, llicència, comunicació prèvia o
controls posteriors es consideren infraccions
molt greus, greus o lleus segons estableix
l'esmentada legislació sectorial.
2. A efectes d'aquesta ordenança, es
considera legislació sectorial material,- entre
d'altres, la Llei general de sanitat, la Llei
d'ordenació sanitària de Catalunya, la Llei
de protecció atmosfèrica, la Llei de residus,
les normes tècniques de la construcció, les
normes de prevenció d'incendis, les normes
de prevenció dels sorolls o les normes de
prevenció de les radiacions tèrmiques o
ionitzants, com també les ordenances que
regulen aquestes matèries.

-Les lleus, amb multa fins al 10% de la
quantia màxima legal
-Les greus, amb multa fins al 50% de la
quantia màxima legal.
-Les molt greus, amb multa fins al
100% de la quantia màxima legal.

Article 30. Tipificació de les infraccions de l'ordenança
1. Són infraccions molt greus les
accions o les omissions següents:
a) Ocultar o alterar dades aportades als
expedients d'activitats innòcues o d'activitats domèstiques
b) Falsejar els certificats tècnics en
aquests expedients.
c) Reincidir en infraccions greus.
d) Exercir una activitat innòcua sense
comunicació prèvia.
2. Són infraccions greus les accions o
les omissions següents: '
a) No comunicar la transmissió de
l'activitat innòcua.
b) Impedir, retardar o obstaculitzar els
actes d'inspecció ordenats per les autoritats
competents en activitas innòcues o domèstiques.
c) Reincidir en faltes lleus
3. Són infraccions lleus les accions o
les omissions que s'enumeren a l'article
49.3 referides, tanmateix, a les activitats
innòcues o les no compreses en els paràgrafs anteriors referides a les activitats
domèstiques.

Article 34. Procediment sancionador i
règim supletori •
El procediment sancionador serà el que,
amb caràcter general, tingui establert l'ajuntament. Supletòriament, serà d'aplicació el
procediment sancionador previst per a les
actuacions d'aquesta naturalesa de l'Administració de la Generalitat i, si s'escau, allò
que regulin les disposicions estatals en
garantia de la seva legislació.

Article 31. La restauració de l'ordre
jurídic conculcat
A més de la imposició de la sanció que
correspongui, l'ajuntament podrà adoptar
les mesures escaients per a la restauració de
la realitat fisica alterada i de l'ordre jurídic
infringit amb l'execució subsidiària de les
obres o activitats a càrrec de l'infractor i
l'exacció dels tributs o preus públics meri-.
tats.
Article 32. Règim general de sancions
1. Les infraccions tipificades a la LIIA
i les previstes a la legislació sectorial es
sancionaran d'acord amb les normes estatals o autonòmiques respectives.
2. Amb caràcter general, i sempre que
no estigui previst a la LIIA o a la legislació
sectorial, les infi-accions d'aquesta ordenança seran sancionades d'acord amb la
legislació de règim local en la forma
següent:

Article 33. Graduació de les sancions
Les sancions es graduaran, qualsevol
que sigui la norma legal de cobertura,
d'acord amb la gravetat de la infracció, el
perjudici causat als interessos generals, el
benefici obtingut, el nivell d'intencionalitat,
la reincidència, el grau de participació i la
capacitat econòmica de l'infractor.

CAPÍTOL IX
ÒRGANS MUNICIPALS AMB FUNCIONS AMBIENTALS
Article 35. La ponència tècnica
1. Les competències municipals seran
exercides pels òrgans de govern en la forma
que s'indica en aquesta ordenança.
2. Faran les f\incions de ponència tècnica els serveis tècnics que correspongui
per raó de la matèria.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
l.En l'examen dels projectes tècnics en
la verificació de les activitats a què es refereix aquesta ordenança es tindran en
compte les prescripcions tècniques establertes en la legislació sectorial.
2. En especial, aquesta ordenança es
remet a la legislació sectorial i, si s'escau, a
les ordenances específiques sobre protecció
atmosfèrica, qualitat de les aigües, mesures
antiacústiques o de prevenció de soroll, protecció i conservació del sòl, prevenció
d'incendis i protecció civil.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.- Activitats autoritzades abans
de l'entrada en vigor de la Llei 31/1998, de
27 de febrer, d'intervenció integral de
l'Adminsitració ambiental.
1. Les activitats autoritzades per l'ajuntament abans del 13 d'abril de 1999, compreses a l'annex 1 de la LIIA, han de
sol·licitar la corresponent autorització
ambiental de l'Administració de la Generalitat abans de 1' 1 de gener del 2007. També
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l'han de sol·licitar si abans d'aquest termini
duen a terme un canvi substancial de l'activitat.
2. Les activitats autoritzades per l'ajuntament abans del 13 d'abril de 1999, compreses a l'annex II de la LIIA, han de
sol·licitar la corresponent llicència ambiental municipal abans de l'I de gener del
2004.
3. Les activitats autoritzades per l'ajuntament abans del 13 d'abril de 1999, compreses a l'annex III de la LIIA, que la present ordenança subjecta a llicència
ambiental, hauran de sol·licitar-la abans de
l'I de gener del 2004.
4. Les noves activitats compreses en els
annexos I i II de la LIIA que es vulguin
posar en fiincionament amb efectes de 13
d'abril de 1999 en endavant, hauran d'obtenir prèviament la corresponent autorització
o llicència ambiental. Aquesta previsió
també serà d'aplicació en el cas de les
noves activitats compreses a l'annex III de
la LIIA que la present ordenança subjecta a
llicència ambiental. Pel que fa a les activitats exceptuades de llicència de l'annex III
de la LIIA, el seu exercici restarà supeditat
al règim de comunicació prèvia que estableix aquesta ordenança.
5. Fins que no es produeixin les circumstàncies o arribin les dates indicades
més amunt, les activitats esmentades en els
apartats 1, 2, i 3 que van ser autoritzades
abans d'entrar en vigor la LIIA, se seguiran
regint per la normativa sobre activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses o,
si s'escau, per la normativa sobre activitats
no classificades substituïda per la LIIA.
Segona.-Activitats existents mancades
de títol habilitant
1. Les activitats existents a l'entrada en
vigor de la LIIA compreses als annexos I, i
II de l'esmentada llei quan no disposin de
les autoritzacions o llicències preceptives
exigibles d'acord amb la legislació ambiental o d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses que la LIIA ve a substituir,
hauran de sol·licitar la corresponent autorització o llicència ambiental, segons el cas,
abans del 13 d'abril de l'any 2000, presentant, als esmentats efectes, una avaluació
ambiental en els terrenys que preveu la
LIIA. L'avaluació podrà substituir el projecte bàsic i la memòria.
2. En la sol·licitud d'autorització o de
llicència es pot demanar que aquestes atorguin una exempció temporal d'algun dels
límits d'emissió. En aquest cas, cal adjuntar-hi un programa gradual de reducció de
les emissions que garanteixi l'assoliment
dels límits autoritzats en el termini més
breu possible flue resulti dels condicionants
tècnics i econòmics de l'actuació.
3. L'atorgament, per part de l'òrgan
ambiental competent en cada cas, de
l'exempció temporal a què fa referència el
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paràgraf anterior requereix la concurrècnia
dels dos requisits següents:
a) Que les condicions del medi receptor
ho permetin, sense alterar-ne greument la
qualitat ni ultrapassat els nivells màxims
d'immissió o altres normes de qualitat del
medi, o bé que les previsions de reducció
de les emissions s'ajustin a un pla o a un
programa de qualitat, aprovat per l'Administració competent en cada cas.
b) Que la durada del programa de
reducció de les emissions no excedeixi els
dos anys.
4. Quan les activitats existents a
l'entrada en vigor de la LIIA, que corresponen a les de l'annex III de l'esmentada llei,
restin sotmeses per la present ordenança a
llicència d'activitats o permís municipal
previ i no disposin de les preceptives autoritzacions o llicències municipals de conformitat amb la normativa que la LIIA ve a
substituir, hauran d'haver sol·licitat l'autorització municipal que preveu aquesta ordenança abans del 13 d'abril del 2000.
5. Les activitats existents al municipi a
l'entrada en vigor de la LIIA sotmeses per
aquesta ordenança al règim de comunicació
prèvia a l'ajuntament, quan no disposin de
les preceptives autoritzacions o llicències
municipals de conformitat amb la normativa que la LIIA ve a substituir, hauran de
presentar davant la corporació municipal,
abans del 14 d'abril del 2001, una certificació emesa per un tècnic competent acreditatiu que les instal·lacions i activitats compleixen tots els requisits ambientals
exigibles, d'acord amb la normativa aplicable, i altres requisits preceptius que requereixi la instal·lació o activitat.
Tercera.-Procediment en curs i clausura
d'activitats
Fins al 13 d'abril del 2000 les activitats
mancades d'autorització, llicència o títol
habilitant municipal de caràcter preceptiu,
existents en el moment d'entrar en vigor la
LIIA, podran ser clausurades per l'ajuntament de conformitat amb la normativa que
la LIIA ve a substituir. A partir de la data
abans indicada, el règim sancionador a aplicar en el seu cas a totes aquestes activitats
s'haurà d'acomodar a les previsions de la
LIIA i d'aquesta ordenança, sens perjudici
que puguin ser clausurades pel mateix
motiu.
Quarta.-Inici de controls periòdics'
1. L'inici dels controls periòdics relgamentaris que s'estableixen a la LIIA, en
relació a les activitats existents i degudament legalitzades en el moment d'entrar en
vigor de la llei esmentada, s'efectuarà atenent els criteris d'antiguitat de les llicències
ambientals i, si s'escau, el termini transco-"
rregut des del darrer control ambiental efectuat en compliment de la normativa sectorial vigent, com segueix:

a) Activitats de l'annex I i de l'annex
II. 1 de la LIIA, mitjançant resolució i
d'acord amb el procediment que detemrina
la Generalitat de Catalunya.
b) En la resta d'activitats, mitjançant
resolució de l'alcalde, que ha de ser notificada al titular de l'activitat.
2. Les resolucions a què fa referència
l'apartat anterior fixaran el termini màxim
per realitzar el control, tot facilitant als interessats les institucions o entitats de control
habilitades per dur a terme aquesta tasca.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor als
quinze dies de la seva publicació íntegra al
BOP
Annex d'activitats innòcues
Són activitats innòcues totes aquestes
que es defineixen seguidament: que no disposen de més de 300 m2 de superfície de
local, que no estiguin subjectes a cap reglamentació específica (RAP, APQ, RAE),
que no disposin d'equips de condicionament climàtic centralitzat i que tinguin, com
a màxim, tres consoles per activitat.
1. Tallers familiars
Quan són d'explotació exclusivament
familiar. Es porten a terme dins d'un habitatge, el nombre màxim de treballadors
familiars és de dos, la potència individual
de cada màquina serà de 0,5 CV i tenen,
com a màxim, dues màquines.
2. Tallers electrodomèstics
a) Òptiques
b) Rellotgers
c) Orfebreria
d) Argenteria
e) Reparacions de petita maquinària
f) Reparacions de-petits electrodomèstics
3. Activitats comercials
a) Materials de la construcció en general, amb les següents limitacions:
-Ferreteria, amb volum màxim de
300m3
-Papers pintats, amb un volum màxim
de 300m3
b) Electromecàniques
c) Mobles, decoració i complements
-Bricolatge amb un volum màxim de
300m3
-Drogueria, amb un volum màxim de
300m3
-Articles de plàstic, amb un volum
màxim de 450m3
-Veles, amb un volum màxim de
450m3
-Joguines, amb un volum màxim de
450m3
-Floristería, amb un volum màxim de
cambra frigorífica de 20m3
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d) Tèxtil del vestit i complements
e) Alimentació sense obrador
-Cellers, amb un volum màxim de
300m3
f) Arts gràfiques, fotomecàniques, cinematogràfiques i informàtica
-Material fotogràfic, amb una superfície
màxima de 150m2 sense revelat
-Fotografia i vídeo, amb una superfície
màxima de 150m2 sense revelat
-Diaris i revistes, amb una superfície
màxima de 150m2
-Llibreria i papereria, amb una superfície màxima de Í50m2
-Discs, cassetes i CD, amb una superfície màxima de lS0m2
-Copisteria, amb una superfície màxima
de 100m2
-Videoclub i videojocs, amb una superfície màxima de 150m2
g) Transports i comunicacions
-Accesoris de l'automòbil
-Automòbils amb exposició màxima de
10 cotxes
-Despatx de mercaderies sense garatge
-Lloguer de cotxes amb garatge: màxim
4 cotxes
-Exposició, lloguer i venda de ciclomotors amb garatge; màxim 20 ciclomotors
-Nàutica i accesoris: exposició i venda
-Bicicletes i patins: exposició, lloguer,
venda i reparació.
4. Activitats culturals i recreatives
a) Ateneus, sales de reunió i similars
sense altres activitats complementàries subjectes a reglamentació específica
b) Acadèmies diverses, excepte ball,
música i cant
c) Biblioteques
d) Sales d'exposició
5. Activitats diverses
a) Oficines en general
b) Consultes mèdiques sense sales
d'operacions, hospitalització ni raigs X .
c) Perruqueries, estètica i massatge
sense sauna ni UVA
d) Farmàcies
e) Animals domèstics: venda, comerç i
perruqueria
f) Estancs
g) Administracions de loteria

1.310
AJUNTAMENT DE
VILAFANT
Edicte
El Pic de l'Ajuntament de Vilafant, en
sessió extraordinària celebrada el dia 1 de
desembre de 1999, va aprovar inicialment
el Reglament del Cementiri municipal.
No havent-se presentat al·legacions
després de la publicació de l'edicte en el

BOP núm. 160, de 18 de desembre de 1999,
i en el DOGC núm. 343, de 28 de desembre
de 1999, l'acord d'aprovació inicial esdevé
definitiu, fent-se públic a continuació el text
íntegre.
REGLAMENT
MUNICIPAL

DEL

CEMENTIRI

CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article Ir.
l'Ajuntament de Vilafant és titular i
propietari del.cementiri del seu terme municipal, i en té ple domini. Segons la legislació vigent li correspon, també, la direcció,
l'administració, là reglamentació i l'aprovació d'ordenances fiscals per a la prestació
de serveis o la realització d'activitats de la
seva competència, sens perjudici del que
determina la disposició addicional d'aquest
Reglament.

no es permetrà cap acte que, directa o indirecta, pugui suposar profanació. En cas que
es produeixi, es comunicarà a l'autoritat
competent.
Article 8è.
A les dependències municipals de
l'Ajuntament i haurà el registre públic de
totes les sepultures i de les actuacions que
s'hi realitzin, un llibre de reclamacions i els
obligatoris que marqui la legislació vigent.

CAPÍTOL III
Del personal
Article 9è.
El personal adscrit a la brigada municipal de cementiris realitzarà funcions d'execució funerària i de manteniment.

Article 2n.
La instal·lació, el sosteniment, i el
règim i govern interior del cementiri,
segons la capacitat exigida per les necessitats de la població, són competència de
l'Ajuntament i es realitzaran d'acord amb
les lleis i les disposions sanitàries vigents i
amb les pròpies que pugui dictar.

Article 10è.
I. L'encarregat de cementiris o la persona en que delegui tindrà sota la seva responsabilitat una de les claus d'entrada al
recinte del cementiri i a les altres dependències i obrirà i tancarà a les hores que disposi
l'Ajuntamnet i segons convingui durant les
diferents temporades.
II. Abans de tancar el recinte s'haurà
d'avisar el públic a través dels mitjans de
què es disposi.

Article 3r. Per la prestació del servei d'aplicaran
les tarifes establertes en l'Ordenança fiscal
vigent sobre la matèria.

Article 11è.
L'encarregat o la persona en qui delegui
tindrà l'obligació de mantenir sempre en
bon estat el recinte del cementiri.

Article 4t. •
I. Ateses les especials característiques
del servei, el manteniment del cementiri
municipal el farà el personal necessari en
cada moment.
II. Els treballs d'execució funerària
seran pnoritaris davant dels de manteniment.

Article 12è.
No es podrà realitzar cap inhumació,
exhumació, trasllat ni cap altre servei funerari sense les corresponents autoritzacions
per escrit de l'Ajuntament i de les autoritats
sanitàries i judicials quan calgui.

CAPÍTOL II
Serveis generals
Article 5è.
El cementiri s'obriran al públic, obligatòriament, tots els festius de l'any, i els
dies laborables que aprovi l'Ajuntament,
durant l'horari que figurarà a l'entrada.
Article 6è.
Els vehicles de transport de mercaderies, excepte els propis serveis, no podran
circular pels cementiris sense autorització
prèvia.
Article 7è.
Els visitants dels cementiris s'hauran de
comportar amb respecte dins del recinte, i

Article 13è.
I. No es permetrà que és col·loquin làpides, creus ni cap altre material sense la
corresponent autorització de l'Ajuntament.
II. També caldrà autorització municipal
per a la modificació i/o reparació de sepultures.
Article 14è.
I. La brigada d'execució funerària té
l'obligació de rebre tots els cadàvers a la
porta principal del cementiri a l'arribada
dels enterraments, i de fer-se'n càrrec a
l'hora de traslladar-lo al lloc on hagin de
quedar inhumats definitivament. A més, en
tots els casos, han de recollir les butlletes
d'autorització d'inhumanació expedides per
l'Ajuntament, en què s'indica la sepultura
que correspon,
II. S'ha de procurar que els serveis
funeraris no quedin mai desatesos, i en cas
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d'absència d'algun treballador de la brigada
d'execució funerària, haurà de ser substituït
per un altre treballador adscrit al servei de
cementiris. Si convingués es recorreria al
Servei Municipal de Pompes Fúnebres i, en
darrer extrem, l'Ajuntament aportaria el
personal que fos necessari.
III. En cas d'absències no justificades
d'algun treballador adscrit al servei de
cementiris, l'Ajuntament instruirà l'expedient disciplinari pertinent.
Article 15è.
La brigada d'execució funerària té
l'obligació de tenir sempre dues fosses
excavades: una per a la inhumació imminent de cadàvers, i l'altre per si se'n produeix alguna d'urgent.
Article 16è.
Cada fossa s'ha d'identificar amb el
número d'ordre que li correspongui, que ha
de coincidir amb el del registre que es portarà a l'Ajuntament, per tal de facilitar la
identificació dels cadàvers.
Article 17è.
Els paletes de la brigada d'execució
funerària tenen l'obligació de realitzar totes
aquelles obres que els encarregui l'Ajuntament.
CAPÍTOL IV
Contruccions funeràries
Article 18è.
I. Les sepultures poden ser dels tipus
següents: nínxols -amb ossera o sense-,
hipogeus, angles, panteons, tombes, columbaris i terra.
II. Totes les sepultures estaran classificades per sectors i aniran numerades. La
seva conservació anirà a càrrec del titular.
CAPÍTOL V
De les sepultures
Article 19è.
I. La concessió d'una sepultura és de
caràcter administratiu i la durada la regula
el present Reglament.
II. l'Ajuntament podrà limitar la concessió anticipada de drets funeraris.
Article 20è.
I. El dret funerari sobre nínxols i altres
sepultures implica l'autorització d'ús temporal del dipòsit de cadàvers o despulles, i
s'adquireix amb els pagaments dels drets
assenyalats per l'Ordenança fiscal, i implica
la subjecció als deures que estableix aquest
Reglament.
II. El dret funerari sobre les sepultures
tindrà la següent durada, sens perjudici dels
drets adquirits quan a la seva temporalitat:
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Hipogeus, angles, columbarisi tombes:
50 anys
Nínxols i criptes: 50 anys
Una vegada finalitzat el termini de
vigència de les respectives concessions
funeràries l'Ajuntament podrà renovar el
dret funerari sobre la mateixa sepultura i
per igual; o inferior termini, a petició del
titular del dret caducat o dels seus causahabents, amb el pagament dels drets
establerts a la corresponent Ordenança
fiscal.
III. El dret funerari està exclòs de tota
transacció mercantil i disponibilitat a títol
onerós i està subjecte a la regulació
d'aquest Reglament.
Article 21è.
El titular d'una sepultura està obligat a
coadjuvar a la conservació del cementiri
pagant els drets que fixi l'Ajuntament en la
corresponent ordenança fiscal.
Article 22è.
Els sol·licitants d'una sepultura rebran
el títol corresponent, expedit per l'Ajuntament, en què constaran totes les inhumacions i exhumacions i el dia, mes i any en
què es realitzen.
Article 23è.
Els titulars d'una sepultura tindran dret
a dipositar-hi tots els cadàvers o despulles
que es desitgin, però sempre segons les
regles establertes per cada cas i després del
pagament dels drets corresponents.
Article 24è.
Cap sepultura en què s'hi hagi realitzat
alguna inhumació podrà ser oberta novament fins que hagin transcorregut 2 anys,
sens perjudici de les previsions de la normativa vigent en cada moment i de les
mesures de caràcter excepcional que es
puguin dictar.

tes administratius. El cessionari haurà de
satisfer la taxa prevista a l'ordenança fiscal
corresponent.
Article 27è.
I. Es reconeixeran els traspassos per
títol d'herència o llegat i per successió
intestada. En els casos de successió intestada, i considerant unipersonal la titularitat
de qualsevol tipus de sepultura, els hereus
hauran de posar-se d'acord per decidir a
quin d'ells correspon expedir el nou títol de
concessió fijnerària.
II. Serà condició indispensable que els
sol·licitants aportin, en formular la petició
de traspàs, la documentació en què fonamentin el seu dret.
Article 28è.
I. Els posseïdors de títols funeraris que
l'hagin extraviat podran obtenir-ne un
duplicat si adrecen una instància a l'alcalde,
paguen els drets corresponents i s'ha divulgat públicament la petició. Es requisit indispensable que el titular el nom del qual se
sol·licita sigui el mateix què consta en els
llibres de registre de titulars de sepultures.
II. Si per l'ús o per qualsevol altra raó
un títol es deteriora, es podrà canviar per un
.altre d'igual a nom del mateix titular, previ
pagament de les taxes corresponents.
III. La sostracció o la pèrdua d'un títol
donarà dret a l'expedició d'un duplicat a
favor del titular, també previ pagament dels
drets corresponents.
Article 29è.
Els errors en els títols de nom, cognoms
o de qualsevol altra mena, es rectificaran a
instàncies del titular, prèvia comprovació i
justificació.
Article 30è.
Els trasllats de les despulles s'han de
realitzar d'acord amb les disposicions legals
vigents que els regulen.

Article 25è.
En el moment de realitzar alguna inhumació o exhumació, serà absolutament
necessari presentar prèviament a l'Ajuntament el document acreditatiu de la titularitat, excepte en aquells casos en què es realitzin per ordre judicial, o si s'ha tramitat
prèviament el permís a l'Ajuntament,
d'acord amb els articles 41 i 45 d'aquest
Reglament.

Article 32è.
i
La construcció de panteons, tombes i
angles s'autoritzarà prèvia aportació de la
documentació tècnica necessària.

Article 26è.
I. No es permetran les cessions de la
titularitat funerària sense que els aprovi prèviament l'Ajuntament. S'hauran de sol·licitar amb una instància adreçada a l'alcalde i
signada pel cedent i el cessionari com a
prova de "conformitat.
II. No obstant això, totes les cessions
que autoritzi l'Ajuntament s'entendran sens
perjudici a tercers, és a dir, solament a efec-

Article 33 è.
I. Es podrà declarar la caducitat del dret
funerari, i revertirà a l'Ajuntament en els
casos següents:
a) per ruïna, d'acord amb els supòsits i
la descripció prevista per la normativa urbanística.
b) per destrucció interior de les sepultures, a causa del transcurs del temps o
d'altres factors.

Article 31è.
No es permetrà la pràctica d'inhumacions o exhumacions de forma diferents a la
prevista per la normativa vigent.
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c) per abandonament de la sepultura, si
han passat 5 anys des de l'últim pagament
dels drets de conservació.
d) per impagament d'algun dels terminis d'adquisició de dret en les sepultures
que s'han acollit a aquesta modalitat.
e) per fmaiització del dret funerari temporal.
II. L'expedient administratiu de caducitat en els casos a), b) i c) d'aquest article ha
de contenir la citació del titular el domicili
del qual sigui conegut i, si no ho és, la
publicitat de l'expedient mitjançant un
edicte en el BOP, en què es concedeixi un
termini de 30 dies perquè els beneficiaris,
hereus o afavorits puguin al·legar el seu
dret, tot això sens perjudici de la investigació que puguin realitzar els serveis municipals sobre els familiars. Si algun d'ells es
compromet a sufragar les obres de construcció o reparació i la transmissió a favor
seu en el termini que es fixi, s'interromprà
l'expedient i s'arxivarà sense més tràmits.
Si no és així, l'Ajuntament en declararà la
caducitat.
III. Si es declara la caducitat de qualsevol classe de sepultura dels supòsits a), b) i
c), l'Ajuntament no en podrà concedir el
dret a tercers fins que s'hagin traslladat les
despulles a les osseres, separades segons la
seva procedència, i fins que s'hagin inscrit
en un registre d'identificacions.
IV. En els supòsits d) i e) d'aquest article, l'expedient administratiu de caducitat
es limitarà a la citació del titular al qual se
li concedirà un termini d'un mes per posarse al corrent del pagament. Si transcorregut
aquest temps no ho ha fet, es traslladaran
les despulles a l'ossera general.
Article 34è.
L'Ajuntament podrà recuperar dels titulars de les sepultures els drets funeraris que
desitgin vendre al preu que s'aprovi en
l'ordenança fiscal corresponent, sens perjudici de les cessions gratuïtes o en compensació de serveis funeraris que s'hagin prestat.
Article 35è.
L'Ajuntament no serà responsable dels
robatoris ni del trencament per actes vandàlics que es puguin produir d'objectes
d'ornamentació complementària de les
sepultures.

CAPÍTOL VI
Inhumacions, exhumacions i trasllats
Article 36è.
Les inhumacions, les exhumacions o els
trasllats de cadàvers o despulles es regiran
per les disposicions higiènico-sanitàries i
pel Reglament de policia sanitària mortuòria vigent en cada moment.

Article 37è.
No es podran fer enterraments fora dels
cementiris si no es té l'autorització expressa
de l'Ajuntament i les autoritzacions sanitàries pertinents.
Article 38è.
No s'inhumarà cap cadàver si no han
transcorregut 24 hores des del moment de la
defunció que consta en la documentació
expedida pel Jutjat competent.
Article 39è.
Els cadàvers que no es puguin inhumar immediatament a l'arribada al cementiri, ja sigui perquè no han transcorregut
les hores que assenyalen les lleis des del
moment en què s'ha produït la defunció, o
bé per alguna a|tra causa que ho impedeixi, es deixaran en el dipòsit de cadàvers o a la sala d'autòpsies, segons que
correspongui.
Article 40è.
No podrà obrir-se cap sepultura fins que
hagin transcorregut dos anys des de l'ultima
inhumació, cinc si la defunció es va produir
per malaltia infecciosa o contagiosa, o el
termini que assenyali el Reglament de policia sanitària mortuòria o la normativa higiènico-sanitària vigent en cada moment.
Article 41è.
I. El despatx d'una inhumació requerirà
la presentació dels següents documents:
a) el títol de la sepultura
b) la llicència per donar sepultura,
expedida pel jutjat competent
II. Si el titular estigués mort o no es
pogués identificar, s'autoritzaria la inhumació i un cop efectuada es requeriria als posseïdors perquè instessin els traspàs a favor
de qui hi tingui dret. Quan es tracti de
l'enterrament del titular se seguirà el mateix
procés.
Article 42è.
En les dependències municipals de
l'Ajuntamnet hi haurà un registre públic de
totes les sepultures i les actuacions que s'hi
realitzin i els llibres obligatoris que assenyali la legislació vigent per tal d'inscriure
les inhumacions i exhumacions en els llibres de registre i en el títol. Els serveis
d'inhumació de cadàvers es tramitaran en
aquestes oficines on s'expedirà la papereta
de l'ordre del servei funerari que s'entregarà a la brigada d'execució funerària perquè la guardi un cop rebuda la conformitat.
Per a l'exhumació o el trasllat de despulles
s'exigirà el mateix tràmit.
Article 43è.
El dret del titular a fer ús exclusiu de la
sepultura de la manera prevista en aquest
Reglament, serà garantit en tot moment per
l'Ajuntament. El consentiment del titular

per a la inhumació, ja sigui de familiars o
d'estranys, s'entendrà diferida vàlidament,
amb presumpció "iuris et iure", pel sol fet
de presentar el títol, sempre que no hi hagi
cap denúncia escrita de sostracció o pèrdua
presentada en el registre general de l'Ajuntament amb tres dies d'anticipació.
Article 44è.
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents:
a) Quan sigui el propi titular que ho
sol·licita, al·legant extraviament del títol;
b) Quan s'hagi d'inhumar el propi titular s'autoritzarà la inhumació sense presentació del títol a qualsevol persona que comparegui, sigui o no familiar.
c) Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels qui tinguin raó a succeir en el dret funerari, prèvia
formalització documental.
Article 45è.
L'exhumació d'un cadàver o despulles
per a reinhumar-los fora del recinte requerirà la sol·licitud del titular del dret funerari,
el transcurs dels terminis assenyalats en
aquest Reglament des de l'última inhumació i l'autorització prevista en la Normativa
general sobre la matèria.
Article 46è.
S'exceptuen dels requisits del termini
les exhumacions següents:
a) Les autoritzades pel director general
de la Salut Pública, en els termes de la normativa vigent en cada moment.
b) Les decretades per resolució judicial,
que es realitzaran en virtut de l'ordre
corresponent.
c) Per aquestes actuacions es requerirà
la presència del titular sanitari competent en
ordre legal, en els casos que assenyalin les
lleis i en altres casos l'autoritat competent
en la matèria.
Article 47è.
I. El trasllat d'un cadàver o de despulles
cadavèriques d'una sepultura a una altra del
mateix Cementiri exigirà el consentiment
dels titulars d'ambdós drets i serà necessari
que es tingui en compte el transcurs dels
terminis establerts per les disposicions
legals vigents, sens perjudici del previst a
l'article anterior.
II. Quan interessa el trasllat d'un
cadàver o despulles dipositats en sepultures el títol de dret funerari de la qual
figuri a nom de persona difunta, perquè
pugui ser autoritzat haurà de sol·licitar-se
prèviament el traspàs a favor del nou titular. La sol·licitud de trasllat amb motiu
d'inhumació en una altra sepultura s'autoritzarà de manera immediata, sens perjudici de la formalització de traspàs en un
moment posterior i sens perjudici dels
supòsits de cessió.
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Article 48è.
Quan el trasllat hagi d'efectuar-se d'un
cementiri a un altre dintre o fora del terme
municipal haurà d'acreditar-se mitjançant
documents que acreditin l'acompliment dels
requisits exigits per les disposicions legals
vigents.
Article 49è.
I. Quan calgui practicar obres de reparació en sepultures que continguin cadàvers
o despulles, s'els traslladaran a nínxols
d'autorització temporal, sempre que no s'hi
oposin les disposicions referents a exhumació, i seran retornats a les seves primitives
sepultures un cop finalitzades les obres.
Quan es tracti d'obres generals, el trasllat es
realitzarà d'ofici a sepultures de la mateixa
categoria i condició que seran canviades per
les antigues, es deixarà constància formal
del trasllat i s'expediran els nous títols
corresponents.
II. Excepte en els casos apuntats, per a
l'obertura d'una sepultura caldrà sempre
que l'Ajuntament instrueixi l'expedient justificant dels motius que existeixin i l'autorització expressa de la referida operació.
Article 50è.
Estan exempts de pagament de taxes:
a) les inhumacions de Beneficència.
b) les inhumacions o exhumacions
ordenades per l'autoritat judicial.

davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Potestativament es pot interposar prèviament recurs de reposició, davant l'Ajuntament de Vilafant en el termini d'UN
MES, a comptar del dia següent al
d'aquesta publicació. Si transcórrer el termini d'un mes a comptar del dia següent al
de la data d'interposició del recurs de reposició, sense qüe hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de
reposició s'entendrà desestimat, i en aquest
cas, el recurs contenciós administratiu
podrà interposar-se en el termini de SIS
MESOS a comptar del dia següent al de la
data en què presumptament s'hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sens
perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient d'interposar.
Vilafant, 3 de febrer de 2000.—
L'Alcalde. Signat: Paulí Fernández i Díaz.

5.- Ingressos patrimonials
7.- Transferències de capital

125.000
1.000.000

TOTALS

9.500.000
B) Plantilla de Personal

1. FUNCIONARIS
1.1. Secretari-Interventor. Grup B,
Agrupació (vacant)
Retribucions bàsiques
745.000,.2. PERSONAL CONTRACTAT
2.1. Personal administració i oficines
Retribucions bàsiques
430.000,Vilaür, 24 de gener de 2000.—
L'Alcalde. Signat: Joan Farreró i Rispau.
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CAPÍTOL VII
Disposició addicional
I. L'autoritat municipal en coordinació
amb la sanitària, adoptarà les mesures
excepcionals que cregui convenients en els
supòsits d'epidèmies o catàstrofes en general.
II. L'explotació dels cementiris de competència municipal podrà realitzar-se a través de qualsevol de les formes de gestió de
serveis públics previstos per la normativa
vigent. L'esmentada explotació s'entendrà
en la seva accepció més àmplia, i s'actuarà
de manera coordinada amb els serveis funeraris sense perjudici de la seva gestió unificada, quan les circumstàncies així ho aconsellin.
Disposició final
En tot allò no previst en aquest Reglament, serà d'aplicació el Decret 209/1999
de 27 de juliol de la Generalitat, pel qual
s'aprova el Reglament dels serveisfuneraris municipals.
Contra l'aprovació d'aquest reglament,
que és definitiu i esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de DOS MESOS
comptats des del dia següent al de la publicació d'aquest Edicte en el BOP de Girona,

Diputació de Girona
Pujada de Sant Martí, 4-5
17004 Girona
Tel. 972de
- 20Girona
57 00 / Fax
- 20 General.
80 88
Diputació
— 972
Arxiu

No havent-se presentat cap al·legació
contra l'acord adoptat el dia 30 de novembre de 1999, d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici de 2000, aquest ha quedat aprovat amb caràcter definitiu, fent-se
públic a continuació el seu resum a nivell
de capítols, així com la plantilla de personal.

1.-DESPESES
0
1
3
4
5
6

Funcional
631.000
4.519.000
100.000
3.950.000
200.000
100.000

Totals

1
2
3
4

Econòmic
1.275.000
4.544.000
131.000
400.000

6
9

2.650.000
500.000

9.500.000

9.500.000

2.- INGRESSOS
I.-• Impostos directes
3.-• Taxes i altres ingressos
4.-• Transferències corrents

4.020.000
1.650.000
2.705.000

Butlletí Oficial de la Província de Girona.
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