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ADMINISTRACIÓ DE L’ E S TAT
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
2002/3726 - INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
Dirección Provincial de Tarragona
Anuncio
En cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 27-11-92), y habiendo resultado fallido
el intento de notificación a través del servicio de correos del requerimiento sobre percepción indebida de prestaciones por desempleo, se
procede a su notificación mediante el presente anuncio.
Esta Dirección Provincial dictó resolución de fecha 5-6-00
referente a la percepción indebida de prestaciones por desempleo
del trabajador Jaime Recasens Claramunt, DNI 39.723.546, correspondiente al período 10-12-99 a 30-2-00 y posterior resolución de
fecha 30-6-00 concediendo fraccionamiento en un período de 5
mensualidades, ascendiendo a 759,67 euros el total a ingresar junto
a los intereses devengados.
Sólo consta el ingreso del primer plazo de amortización por un
total de 156,26 euros. La falta de ingreso de cualquiera de los
plazos de amortización establecidos en la resolución que concede el
fraccionamiento y, en general, el incumplimiento del resto de las
condiciones fijadas en el mismo, deja sin efectos el fraccionamiento.
Por todo ello, se le requiere para que proceda a la liquidación de
la deuda pendiente, teniendo en cuenta que, en virtud de lo dispuesto
en el art. 28 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por Real Decreto legisltivo 1/94, de 20 de junio (BOE 29-6-94), la
cantidad adeudada ha de considerarse incrementada con el correspondiente 20% de recargo por mora, por lo que la mencionada liquidación se habrá de hacer sobre 724,08 euros.
El incumplimiento de esta obligación activará la vía de apremio
prevista en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85, de 2 de abril
(BOE 7-5-85) o, en su caso, el procedimiento de compensación establecido en el art. 34 de la mencionada norma.
Tarragona, 27 de marzo de 2002. — El director provincial, Luis
Vega Fernández.

2002/4480 - TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva de Reus 43/02
Anuncio de subasta de bienes muebles (TVA-404)
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de
Reus (Tarragona),
Hace saber: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad a mi cargo, contra el deudor Hernández
Hurtado José Antonio, por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado
por el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
lo siguiente:
“Providencia: una vez autorizada, con fecha 8-4-2002, la subasta
de bienes muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra
el mismo, procédase a la celebración de la citada subasta el día 21-62002, a las 10 horas, en calle Francisco Bastos (ISM), 19, 1, localidad
de Tarragona, y obsérvense en su trámite y realización las prescricpiones
de los artículos 146 a 149 del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social y en el artículo 118 de
su orden de desarrollo.
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su venta, así
como su tipo de subasta en primera licitación, es el indicado en relación
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adjunta. El tipo de subasta en segunda y tercera licitación, si hubiera
lugar a ellas, será el 75 o 50 por cien, respectivamente, del tipo de
subasta en primera licitación.
Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los bienes
embargados y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios
al cónyuge de dicho deudor y a los condueños, con expresa mención
de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán el
apremiado o los acreedores citados liberar los bienes embargados,
pagando el importe total de la deuda, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de bienes”.
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio
y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha subasta los
siguiente:
— Que los bienes embargados a enajenar son los que en relación
adjunta se detallan, distribuidos en lotes.
— Los bienes se encuentran en poder del depositario D. José Antonio
Hernández Hurtado y podrán ser examinados por aquellos a quienes
interesen en av. Barcelona, Barri Gaudí, 9, 1, 2, 43205 - Reus, previa
solicitud a la Unidad de Recaudación Ejecutiva actuante.
Descripción de bienes muebles que se subastan
Número de lote: 1.
Bien: vehículo mixto adaptable, marca Seat, modelo Inca 1.9 D,
matrícula T-1498-BB.
Valor bien: 8.053,56 euros.
Valor lote y tipo de subasta en primera licitación: 8.053,36
euros.
Advertencias:
1) La subasta es única, si bien comprenderá dos licitaciones y, en su
caso, si así lo decide el presidente de la mesa de subasta, una tercera
licitación.
2) Todo licitador habrá de consignar, a nombre de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva actuante, el 25% del tipo de licitación a que
corresponda.
3) En el caso de que consten cargas preferentes quedarán subsistentes las mismas, no destinándose el precio del remate a su extinción.
4) Mediante el presente anuncio se tendrán por notificados, a todos
los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
5) En lo no dispuesto en el presente anuncio de subasta, se estará a
lo establecido en el Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (BOE del día 24).
6) Para ampliación de las condiciones y detalles necesarios para
tomar parte en la subasta mencionada, se pueden consultar los tablones
de anuncios de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, sita en Rambla Nova, 82, 4.ª planta, de Tarragona,
y en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/02 de Reus, en c/ Bertran
de Castellet, n.º 8, de Reus.
7) Para cualquier información relativa a subastas los interesados
podrán colsultar en la dirección de Internet: http://www.seg-social.es.
Reus, 15 de abril de 2002. — La recaudadora ejecutiva, M. Mercè
Pellisé Batiste.

2002/4485 - TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva de Tarragona 43/05
Notificación valoración de bienes inmuebles
a través de anuncio
Manuel E. Rull López, recaudador ejecutivo de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva 43/05, de Tarragona,
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor José Companys
Benante, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en calle Zaragoza, apart. Alfonso I, 9, 4, 4, de Salou,
se procedió con fecha 15 de abril de 2002, a la notificación de la
valoración de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña
copia adjunta al presente edicto.
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Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de
ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en el
expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la
práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de
que en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
Tarragona, 16 de abril de 2002. — El recaudador ejecutivo,
(ilegible).
Notificación al deudor de valoración de bienes inmuebles
embargados (TVA-503)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de referencia, por
deudas a la Seguridad Social, se ha procedido, con fecha 20-122001, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad. Como interesado se le notifica que los bienes embargados han sido tasados por
esta Unidad de recaudación Ejecutiva, según se transcribe en
relación adjunta, a efectos de su posible venta en pública subasta, si
no se realiza el pago de la deuda.
La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No
obstante, si no estuviese de acuerdo con la tasación fijada, podrá
presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido
trabados, en el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de recibo de la presente notificación, que podrá ser ampliada por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva en caso necesario.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las
siguientes reglas:
— Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más
alta.
— Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, queda
convocado en su calidad de deudor para dirimir las diferencias en el
plazo de los quince días siguientes al de la presentación de la peritación contradictoria y, de no hacerse así o cuando no exista acuerdo
entre las partes, esta Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitara una
nueva valoración por perito adecuado y su valoración de los bienes
embargados, que deberá estar entre las efectuadas anteriormente,
será la definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación de los recursos del Sistema de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de
6 de octubre (BOE del día 24) y 116 de su Orden de Desarrollo
aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999 (BOE del día 4 de
junio).
Contra el acto notificado, que no agota la via administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley general de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio
(BOE del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre (BOE del día 31), de medidas
fiscales, administrativas y de oren social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin laprevia aportación de
garantías para el pago de la deuda.
Tarragona, 16 de abril de 2002. — El recaudador ejecutivo,
Manuel E. Rull López.
Relación de bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)
Deudor: José Companys Benante
Finca número 1.
Datos finca urbana
Descripción finca: apartamento.
Tipo vía: cl. Nombre vía: Zaragoza. N.º vía: 3. Cód. post.:
43840.
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Datos registro

N.º tomo: 1683. N.º libro: 595. N.º folio: 195. N.º finca:
22407.
Importe de tasación: 56.450.
Descripción ampliada
Mitad indivisa. Urbana. Apartament número sesenta y cinco.
Apartament cuarta escalera letra A, existente en la cuarta planta en
alto del edificio denominado Alfonso I, sito en Salou, calle Zaragoza,
número tres, de superficie noventa y cinco metros cuadrados, más
doce metros cuadrados de terraza.
Finca número 2.
Datos finca urbana
Descripción finca: local comercial.
Tipo vía: cl. Nombre vía: Treinta y ocho. Cód. post.: 43840.
Datos registro
N.º tomo: 1431. N.º libro: 406. N.º folio: 117. N.º finca:
36161.
Importe de tasación: 159.100.
Descripción ampliada
Urbana. Número uno-A local comercial puerta 1.ª letra A, en la
planta baja del edificio Turó Park, sito en Salou, partida Torranova,
cale 38, s/n. Superficie ochenta y ocho metros cuarenta y nueve
decímetros cuadrados.
Finca número 3.
Datos finca urbana
Descripción finca: párking.
Tipo vía: cl. Nombre vía: Zaragoza. Cód. post.: 43840.
Datos registro
N.º tomo: 1608. N.º libro: 520. N.º folio: 177. N.º finca:
22303.
Importe de tasación: 4.800.
Descripción ampliada
Mitad indivisa. Urbana. Trece. Párking número 13, radicado en
terreno del edificio Alfonso I, sito en Salou, calle Zaragoza, número
3, que tiene su acceso mediante paso común. Superficie 12 metros
cuadrados.
2002/4479 - TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva de Tarragona 43/05
Notificación ampliación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio
Manuel E. Rull López, recaudador ejecutivo de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva 43/05, de Tarragona,
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Krinabry 2000,
SL, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en calle Valencia, 100, de Salou, se procedió con
fecha 25 de marzo de 2002, a la notificación de la ampliación de
emargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia
adjunta a la presente notificación.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de
ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en el
expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la
práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de
que en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
Tarragona, 25 de marzo de 2002. — El recaudador ejecutivo,
(ilegible).
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Diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
(TVA-504)
Diligencia: de las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido contra
el deudor de referencia, con NIF/CIF número 0B43587708, y con
domicilio en cl. Valencia, 10001 bj, resulta los siguiente:
a) Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de las fincas que se detallan
en relación adjunta, siendo el embargo en el Registro de la
Propiedad de Salou, garantizando la suma total de 100.075,37
euros, que incluye el principal, el recargo de apremio y las costas del
procedimiento, con las letras que se indican:
Libro Tomo Folio Finca n.º Anotación letra
593 1681 101 41478 A
b) Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente detalle:
Número de p. apremio
43
43
43
43
43

01
01
01
01
01

012227844
012925032
013344758
014138239
014534727

Período
02
03
04
05
06

2001/02
2001/03
2001/04
2001/05
2001/06

Régimen
2001
2001
2001
2001
2001

0111
0111
0111
0111
0111

Expediente número 43 05 01 00058722
Importe del principal: . . . . . . . . . . . . 20.675,00 euros
Recargos de apremio:. . . . . . . . . . . .
7.236,24 euros
Costas devengadas:. . . . . . . . . . . . .
0,00 euros
Costas presupuestas:. . . . . . . . . . . . .
800,00 euros
Total débitos:. . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.711,24 euros
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas indicadas en la suma de 28.711,24 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 128.786,61
euros.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor o deudores y,
en su caso, a los cónyuges, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
129.2 del Reglamento General de Recaudación de los recursos del
Sistema de la Seguridad Social.
Expídase, asimismo, mandamiento de ampliación de embargo al
Registro de la Propiedad.
Tarragona, 25 de marzo de 2002. — El recaudador ejecutivo,
Manuel E. Rull López.
Descripción de las fincas embargadas
(sobre las que se amplía el embargo)
Deudor: Krinabry 2000, SL
Finca número 1.
Datos finca urbana
Descripción finca: local comercial.
Tipo vía: cl. Nombre vía: Valencia. N.º vía: 100. Cód. post.:
43840.
Datos registro
N.º tomo: 1681. N.º libro: 593. N.º folio: 101. N.º finca:
41478.
2002/4477 - TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva de Tortosa 43/03
Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03, de
Tarragona,
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En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Landa González
Juan Ángel, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en av. del Codonyol, 22, de Sant Carles de la
Ràpita, se procedió con fecha 17-1-2002 al embargo de bienes
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al
presente edicto.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de
ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en el
expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la
práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de
que en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
Tortosa, 5 de abril de 2002. — El recaudador ejecutivo,
Fernando Pérez Gutiérrez.
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
Diligencia: tramitándose en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de
apremio contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF
número 014231110K, por deudas a la Seguridad Social que
responden al siguiente detalle.
Número de p. apremio
43
43
43
43
43
43
43
43
43

99
00
96
96
96
97
97
98
98

012833566
012609603
010348918
011532621
014150308
011786719
013588289
011432040
013329604

Período
03
01
10
09
01
07
01
07
01

1998/12
1999/12
1995/10
1995/12
1996/01
1996/12
1997/06
1997/12
1998/01

Importe del principal: . . . . . . . . . . . . .
Recargos de apremio: . . . . . . . . . . . .
Costas devengadas: . . . . . . . . . . . . .
Costas presupuestas: . . . . . . . . . . . . .
Total débitos: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Régimen
1998
1999
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998

0611
0611
0111
0521
0521
0521
0521
0521
0521

5.798,50 euros
1.874,60 euros
0,00 euros
229,11 euros
7.902,21 euros

Y en cumplimiento de la Providencia de embargo, dictada en su
día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
(aprobado por Real Decreto 1637/1995 del 6 de octubre) declaro
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
129 de dicho Reglamento.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios,
indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se
indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de
salida, de no mediar objeción por parte del apremiado.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que se
efectue, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que
le han sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración realizada a instancias
de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
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Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las
siguientes reglas:
— Cuando la diferencia entre ambas no excediera del 20% de
la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más
alta.
— Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo,
hacer una sola.
— Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito
adecuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá
estar entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su orden de
desarrollo aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999 (BOE del
día 4 de junio).
Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren sobre
cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y la
remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial
para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de tres
días en el supuesto de residencia en la propia localidad donde tiene
ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el caso
contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio
(BOE del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre (BOE del día 31), de medidas
fiscales, administrativas y de orden social, significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1.a)
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Tortosa, 17 de enero de 2002. — El recaudador ejecutivo,
Fernando Pérez Gutiérrez.
Descripción de la finca embargada
Deudor: Landa González Juan Ángel.
Finca número 1.
Datos finca no urbana
Descripción finca: Prao Benito. Loaclidad: Castro Urdiales.
Datos registro
N.º reg.: C. N.º tomo: 344. N.º libro: 25. N.º folio: 225.
N.º finca: 3445.
Descripción ampliada
Totalidad en pleno dominio de rústica: parcela en Villaverde de
Trucios, partida Prao Benito. Ocupa una superficie de cincuenta y
nueve áreas. Linda: norte, camino; sur, río; este, camino, y oeste,
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camino. Parcela 24, polígono 13. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Castro Urdiales, tomo 344, libro 25, folio 225, finca
3445.

ADMINISTRACIÓ LOCAL
A J U N TA M E N T S
2002/4614 - AJUNTAMENT DE CUNIT
Edicte
El Ple de la corporació, en sessió realitzada el dia 4 de febrer de
2002, va aprovar inicialment el projecte constructiu de tres dipòsits
reguladors al terme municipal de Cunit.
Havent-se exposat al públic pel termini de trenta dies mitjançant
edicte publicat en el BOPT núm. 39, de data 15 de febrer de 2002,
en el DOGC núm. 3.578, de data 19 de febrer de 2002 i en el
tauler d'anuncis de la corporació sense que s'hagin presentat al·legacions i reclamacions al respecte.
L'esmentat projecte resta aprovat definitivament segons acord de
Ple de data 22 d'abril de 2002.
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des
del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís
per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes
a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi
notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà
del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
Cunit, 23 d'abril de 2002. — L'alcaldessa, M. Dolors Carreras i
Casany. — Davant meu, el secretari, Carles Badel i Domingo.

2002/4625 - AJUNTAMENT DE CUNIT
Edicte
L´Ajuntament de Cunit, en sessió plenària realitzada el dia 22
d´abril de 2002, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla
del personal de l´Ajuntament de Cunit corresponent a l´exercici 2002
d´acord amb les següents modificacions:
PRIMER. Modificació de la plantilla aprovada per a l´any 2002.
La modificació comporta els següents canvis:
II. PLANTILLA DE LA CORPORACIÓ ANY 2002
G=grup, N=nombre de places, V=vacants
C) PERSONAL LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FUNCIONARIS
DE CARRERA.
DENOMINACIÓ

G

2. ESCALA D´ADMINISTRACIÓ GENERAL
2.2.2. Administratiu
C
2.3. Subescala Auxiliar
Administratiu
D
DENOMINACIÓ
G

N

V
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1

2
N

4
V
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2. ESCALA D´ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
3.1. Subescala Tècnica
3.1.2. Tècnic Mitjà
B

2

1

D) PERSONAL LABORAL.
DENOMINACIÓ
ALCALDIA
Tècnic en comunicació
SECRETARIA/INTERVENCIO
Recepcionista

G

N

V

A

1

1

D

3

3

SEGON. Amortitzar dues places d´auxiliar administratiu,
personal funcionari de carrera, pertanyents a l´escala d´administració
general.
TERCER. Amortitzar una plaça d´administratiu, personal funcionari
de carrera, pertanyent a l´escala d´administració general.
QUART. Amortitzar cinc places de caràcter laboral, corresponents
a la categoria d´operaris de neteja d´edificis.
CINQUÈ. Aprovar la relació de llocs de treball de l´Ajuntament
de Cunit.
SISÈ. Aprovar la modificació del pressupost de la corporació
segons disposa l´article 27 del Decret 214/1990.
SETÈ. Procedir a la publicació de l´acord al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, així com la seva inserció mitjançant el corresponent edicte al tauler d´anuncis de la corporació.
VUITÈ. Trametre còpies dels aspectes modificats a l´Administració
de l´Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.
D´acord amb allò establert a l´article 291.6 de la Llei 8/1987
de 15 d´abril, municipal i de règim local de Catalunya es fa públic
pel termini de quinze dies als efectes de presentació de reclamacions.
En cas de no presentar-se´n, s´entendrà definitivament aprovat, sense
necessitat d´ulterior acord.
Cunit, 22 d'abril de 2002. — L'alcaldessa, M. Dolors Carreras i
Casany. — Davant meu, el secretari, Carles Badel i Domingo.

2002/4586 - AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
Edicte
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 28 de febrer de 2002,
es va donar per assabentat de l’aprovació definitiva de l’orenança
reguladora de sorolls i vibracions, el text de la qual és com segueix:
ORDENANÇA DE SOROLLS I VIBRACIONS
Capítol 1
Disposicions generals
Article 1. Objecte de l’ordenança
1.1 L’objecte d’aquesta ordenança és establir els objectius de
qualitat ambiental, en el marc de la legislació vigent sobre medi
ambient i de protecció de la salut i urbanística, com també regular les
actuacions municipals específiques en matèria de sorolls i vibracions.
1.2 Aquesta regulació específica s’aplica sens perjudici de les
altres actuacins municipals, les matèries connexes de les quals, però
harmonitzen amb aquesta.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta regulació s’aplica a qualsevol activitat pública o privada
que origini sorolls i/o vibracions, que estigui emplaçada o s’exerceixi
en l’àmbit del terme municipal, com ara el trànsit, les màquines, les
instal·lacions, les obres, etc.
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Article 3. Acció pública
Per a l’exigència del compliment de les determinacions d’aquesta
ordenança davant l’Administració municipal estan legitimats tots els
veïns i residents en el municipi.
Article 4. Propaganda d’actuació
L’acció municipal es concretarà en un programa general d’actuació basat en els principis i criteris següents:
a) Prevenció, correcció i millora.
b) Informació.
c) Conscienciació.
Capítol 2
Objectius de qualitat
Article 5. Objectius
Els objectius generals d’aquesta regulació són els següents:
a) Integrar en el conjunt de l’acció de policia adminsitrativa que
exerceix l’Ajuntament els requeriments de qualitat de vida,
protecció i millora del medi ambient i de la salut.
b) Ordenar la conducta dels ciutadans vers el respecte als
objectius de qualitat que s’assenyalen en l’apartat anterior.
c) Establir els sistemes, procediments i instruments d’actuació
necessaris per a una intervenció eficient en aquesta funció.
Article 6. Definicions
6.1 Emissió i immissió. La contaminació produïda pel soroll I per
les vibracions es denomina “emissió” a la sortida dels focus i
“immissió” al lloc dels seus efectes o centres receptors.
6.2 S’entén per immissió en l’ambient exterior la contaminació
produïda pel soroll i les vibracions provinents d’un o diversos focus
emissors situats en el medi exterior del centre receptor.
6.3 S’entén per immissió en l’ambient interior la contaminació
produïda pel soroll i les vibracions d’un o diversos focus emissors
situats en el mateix edifici o en edificis contingus al centre receptor.
Article 7. Determinació dels nivells d’evaluació
7.1 Les immissions i les emissions es determinen mitjançant els
nivells d’avaluació.
7.2 Els nivells d’avaluació es determinen separadament per:
a) La immissió en l’ambient exterior produïda pel trànsit rodat
(annex 1).
b) La immissió en l’ambient exterior produída per les activitats i el veïnatge (annex 2).
c) La immissió en l’ambient interior produïda per les activitats
i el veïnatge (annex 3).
d) La immissió de vibracions en l’ambient interior (annex 4).
e) L’emissió de soroll de les activitats en l’ambient exterior
(annex 2).
f) L’emissió de soroll dels vehicles (annex 5).
g) L’emissió de soroll de la maquinària (annex 6).
Article 8. Zones de sensibilitat acústica
8.1 S’entén per zona de sensibilitat acústica aquella part del
territori que presenta una mateixa percepció acústica.
8.2 La delimitació de cada una de les zones de sensibilitat
acústica la fixa l’ajuntament segons la zonificació següent:
a) Zona de sensibilitat acústica alta: comprèn tots els sectors
del territori que demanen una protecció alta contra el
soroll.
b) Zona de sensibilitat acústica moderada: comprèn tots els
sectors del territori que admeten una percepció mitjana
del nivell sonor.
c) Zona de sensibilitat acústica baixa: comprèn els sectors
del territori que admeten una percepció elevada del nivell
sonor.
8.3 Zona de servitud: comprèn els sectors del territori afectats per
servituds sonores a favor de sistemes generals d’infraestructures
viàries, ferroviàries o altres equipaments públics que la reclamin.
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8.4 L’Ajuntament pot establir altres zones específiques quan els
usos del sòl o la concurrència de circumstàncies especials ho justifiquin.
Article 9. Valors guia d’immissió
9.1 Els valors guia d’immissió són els nivells d’avaluació màxims
recomanats en l’ambient exterior o en l’ambient interior i són fixats en
funció del període horari i de la zona de sensibilitat acústica.
9.2 Els valors guia d’immissió en l’ambient exterior són els
següents:
Valors guia d’immissió exterior (*)
Z=Zones sensibilitat acústica
(1) De 7 a 22 hores Lar en dBA
(2) De 22 a 7 hores Lar en Dba
Z
(1)
A
60
B
65
C
70
D Altres zones específiques (**)

(2)
50
55
60

(*) En les vies i travessies urbanes on la intensitat mitjana de
vehicles diària és igual o superior a 25.000 vehicles, els valors guia
d’immissió en l’ambient exterior s’incrementen en 5 dBA.
(**) En les zones específiques establertes per l’Ajuntament,
d’acord amb el que disposa l’article 8.4, els valors guia d’immissió
en l’ambient són els que fixa el mateix Ajuntament en l’acte de delimitació.
9.3 Zona de servitud:
La zona de servitud sonora derivada de l’existència o previsió de
focus emissors de soroll i/o vibracions com ara les infraestructures viàries,
les ferroviàries o altres equipaments públics que ho reclamin, ha de ser
delimitada per l’Ajuntament. La zona de servitud comprèn el territori de
l’entorn del focus emissor i es delimita en els punts del territori, o corba
isòfona, on es mesuren els valors guia d’immissió en l’ambient exterior que
corresponguin d’acord amb les zones de sensibilitat acústica. Així, si per
a la zona de sensibilitat acústica A hi transcorre una autopista, la zona de
servitud derivada d’aquesta comprèn el territori de l’entorn de l’autopista
fins als punts del territori delimitats per la corba isòfona 60 dBA.
9.4 Els valors guia d’immissió en l’ambient interior són els
següents:
Valors guia d’immissió en l’ambient interior
Z=Zones sensibilitat acústica
(1) de 7 a 22 hores LAr en dBA
(2) de 22 a 7 hores LAr en dBA
Z
A
B
C

(1)
30
35
40

(2)
25
30
35

9.5 Els valors guia d’immissió a les vibracions en l’ambient interior
son els següents:
Valors guia d’immissió a les vibracions
Z=Zones sensibilitat acústica
Z
A
B
C

Law en dB
75
80
85

9.6 Aquests mesuraments s’han de realitzar d’acord amb les prescripcions tècniques que figuren als annexos 1, 2, 3 i 4.
Article 10. Valors límits d’emissió
10.1 Per a l’emissió de soroll de les noves activitats són d’aplicació els valors guia d’immissió en l’ambient exterior que estableix
l’article 9.2.
10.2 Els valors límit de l’emissió de soroll dels vehicles a motor i
de les motocicletes són els següents:
a) Nivell sonor del vehicle a motor en moviment.
Valors límit d’emisió dels vehicles a motor en moviment.
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Tipus de vehicle: vehicles destinats al transport de persones, amb
un màxim de 9 seients, inclòs el conductor.
En dBA: 74
Vehicles destinats al transport de persones, amb un màxim de 9
seients, inclòs el conductor, i amb una massa màxima autoritzada no
superior a 3,5 tm:
Tipus de vehicle: amb un motor de potència inferior a 150 KW.
En dBA:78
Tipus de vehicle: amb un motor de potència no inferior a 150
KW.
En dBA: 80.
Vehicles destinats al transport de persones i que estiguin equipats
amb més de 9 seients, inclòs el del conductor; vehicles destinats al
transport de mercaderies:
Tipus de vehicle: amb una massa màxima autoritzada no superior
a 2 tones.
En dBA: 76.
Tipus de vehicle: amb una massa màxima autoritzada entre 2 i
3,5 tones.
En dBA: 77.
Vehicles destinats al transport de mercaderies i amb una massa
màxima autoritzada superior a 3,5 tones:
Tipus de vehicle: amb un motor de potència inferior a 75 KW.
En dBA:77.
Tipus de vehicle: amb un motor de potència entre 75 KW i 150
KW.
En dBA: 78.
Tipus de vehicle: amb un motor de potència no inferior a 150
KW.
En dBA: 80.
Valors límit d’emissió de les motocicletes en moviment.
Categories de motocicletes segons la cilindrada (en cm3)
Inferior o igual a 80
Superior a 80 i inferior o igual a 175
Superior a 175

En dBA
75
77
80

b) Nivell sonor del vehicle a motor aturat.
Valors límit d’emissió dels vehicles a motor aturats.
Són els que figuren en la fitxa d’homologació de cada tipus de
vehicle a motor i motocicleta.
10.3 Aquests mesuraments s’han de realitzar d’acord amb les
prescripcions tècniques que figuren als annexos 2 i 5.
10.4 L’emissió sonora de la maquinària que s’utilitza en les obres
públiques i en la construcció s’ha d’ajustar a les prescripcions que
estableix la normativa de la Unió Europea.
10.5 L’emissió sonora dels tallagespes s’ha d’ajustar a les prescripcions que estableix la Directriu 88/181 de la Unió Europea.
10.6 L’emissió sonora dels sistemes d’avís no pot excedir de 3
minuts. Finalitzat aquest intèrval de temps, el sistema d’avís ha de ser
de tipus lluminós.
Capítol 3
Sistemes d’actuació
Secció 1
Acció de vigilància i prevenció
Article 11. Vigilància
L’ajuntament ha d’establir un sistema de mesura periòdica dels
nivells d’immissió en l’ambient exterior en totes i cadascuna de les
zones de sensibilitat acústica, amb periodicitat semestral, i n’ha de fer
públics els resultats.
Article 12. Aïllament acústic
12.1 En els projectes de construcció d’edificacins que s’adjunten
a la petició de llicència urbanística s’ha de justificar el compliment de
la Norma NBE-CA/88.
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12.2 En l’acte d’atorgament de la llicència urbanística es poden
fixar mesures de més aïllament acústic quan en el tràmit d’avaluació
del projecte se’n motivi la conveniència i l’oportunitat i es justifiqui,
tècnicament i econòmica, la seva viabilitat per tal de garantir els
valors guia d’immissió que estableix l’article 9.
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15.2 Per fer viable l’aplicació d’aquestes mesures addicionals, i
sempre que el seu cost suposi un esforç econòmic difícilment assumible pels afectats, l’ajuntament ha d’arbitrar un sistema d’ajuts amb
càrrec al pressupost municipal.
Secció 3
Inspecció i control

Article 13. Llicència d’activitats classificades.
13.1 Per a les activitats classificades potencialment emissores de
sorolls i/o vibracions s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de llicència municipal d’activitats classificades un estudi acústic que faci referència a
tots i cadascun dels focus emissors i una avaluació de les mesures
adoptades per garantir que no es transmetran a l’exterior, en les
condicions més desfavorables, uns valors d’immissió superiors als
fixats a l’article 9.
13.2 En l’acte d’atorgament de la llicència i atenent els resultats
que ofereixi l’avaluació efectuada en el tràmit de l’expedient es
poden fixar uns valors guia d’emissió en l’ambient exterior més rigorosos sempre que aquests es puguin obtenir amb l’aplicació de
tècniques o mesures assumibles per l’empresa i determinats segons la
metodologia de l’annex 2.
13.3 L’estudi acústic ha de tenir el contingut mínim següent:
a) Descripció del local, especificant els usos dels locals
adjacents i la seva situació respecte a habitatges.
b) Detalls dels focus sonors i/o vibratoris.
c) Estimació del nivell d’emissió d’quests focus a l’interior i
a l’exterior de l’activitat.
d) En funció de les dades anteriors, projecte d’aïllament, on
constarà el disseny dels elements proposats, amb la
descripció dels materials utilitzats i dels detalls constructius de muntatge. Si la instal·lació projectada
comporta focus emissors situats a gran alçària, com ara
sobre cobertes, en xemeneies, en cims de sitges, etc... el
projecte haurà de tenir en compte que la propagació del
soroll pot manifestar-se a llarga distància i, per tant, s’ha
d’especificar els elements atenuadors adequats per tal
d’evitar que les immissions sonores a llarga distància no
superin els valors guia d’immissió que fixa l’article 9.
e) Justificació analítica o per assaigs del rendiment dels
elements d’aïllament proposats.
f) Justificació que el funcionament de l’activitat no supera
els valors guia d’immissió establerts.
13.4 Instal·lats els elements d’aïllament, cal acreditar mitjançant
certificació emesa per un tècnic competent que no se superen els
valors guia d’immissió que fixa l’article 9 i determinats segons la metodologia dels annexos 2, 3 i 4.

Article 18. Actuació inspectora
18.1 El responsable del focus emissor està obligat a permetre
l’accés al personal acreditat de l’ajuntament, per tal de dur a terme
la visita d’inspecció. A aquests efectes, els titulars de les activitats han
de fer funcionar els focus emissors en la forma que se’ls indiqui,
perquè aquells puguin procedir als mesuraments i les comprovacions
escaients.
18.2 De les comprovacions efectuades cal estendre’n acta, de la
qual s’ha de lliurar una còpia al titular o a la persona responsable de
l’activitat en el moment de la inspecció. L’acta dóna lloc, si escau, a
la incoació del corresponent expedient sancionador, en el qual, amb
l’audiència de l’interessat, es determinen, a més, les mesures correctores necessàries.
18.3 Quan se superin en 15 unitats els valors guia d’immissió
que estableix l’article 9 o quan el titular o el responsable de l’activitat
hagi estat sancionat pel mateix motiu durant el darrer any, es poden
proposar com a mesures preventives el precinte dels focus emissors o
la suspensió de l’activitat durant la tramitació i la resolució de l’expedient sancionador.

Secció 2
Sanejament acústic

Secció 4
Infraccions i sancions

Article 14. Mesures complementàries
L’ajuntament ha d’atendre els requeriments de prevenció,
correcció i millora dels nivells d’avaluació, d’acord amb l’ordenació
que es fixi en el programa d’actuació que preveu l’article 4,
mitjançant, entre altres, les actuacions següents:
a) Apantallaments acústics.
b) Pavimentació de les vies de circulació urbana amb materials
absorbents.
c) Equipaments urbans de baixa emissió sonora.
d) Gestió del trànsit.

Article 19. Infraccions administratives
19.1 Es consideren infraccions administratives les accions i les
omissions que contravenen les obligacions que estableix aquesta
ordenança.
19.2 Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de
conformitat amb la tipificació que estableixen els article següents.
19.3 També resultaran d’aplicació els articles 22 a 34 de la Llei
10/90, de 15 de juny sobre policia de l’espectacle, les activitats
recreatives i els establiments públics.

Article 15. Mesures addicionals de sanejament.
15.1 Sens perjudici del règim aplicable a les activitats sotmeses
a llicència municipal i que es fixa en la disposició transitòria
d’aquesta ordenança, l’Ajuntament, amb la instrucció prèvia del
corresponent expedient d’avaluació tècnica i econòmica, pot imposar
a aquestes activitats les mesures addicionals que siguin necessàries
per corregir situacions concretes d’immissió en les quals no és
possible complir els valors guia d’immissió que fixa aquesta ordenança amb les mesures ordinàries.

Article 16. Atribucions de l’ajuntament.
Correspon a l’ajuntament exercir el control del compliment
d’aquesta ordenança, exigir l’adopció de mesures correctores
necessàries, assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions corresponents en
cas d’incompliment.
Article 17. Denúncies
17.1 Les denúncies formulades donen lloc a l’obertura de les
diligències corresponents per tal de comprovar la veracitat dels fets
denunciats i, si s’escau, a la incoació de l’expedient sancionador
corresponent, i s’han de notificar als denunciants les resolucions que
s’adoptin.
17.2 Quan es formalitzi la denúncia s’han de facilitar les dades
necessàries perquè els òrgans municipals competents puguin realitzar
la comprovació corresponent.

Article 20. Tipificació de les infraccions.
20.1 Es tipifiquen com a infraccions adminsitratives en matèria
d’activitats sotmeses a llicència municipal, les següents:
20.1.1 Molt greus:
Falsejar els certificats tècnics.
Superar en més de 10 unitats els valors guia d’immissió
que estableix l’article 9.
Posar en funcionament focus emissors quan se n’hagi
ordenat el precinte i la clausura.
Reincidir en infraccions greus.
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20.1.2 Greus:
Superar en més de 5 unitats els valors guia d’immissió
que estableix l’article 9.
No disposar de l’aïllament acústic i/o vibratori imposat a
la llicència.
Ampliar sense llicència les activitats susceptibles de
produir molèsties per sorolls i/o vibracions.
Desatendre els requeriments municipals per a la correcció
de les deficiències observades.
La negativa o resistència a la tasca d’inspecció i de
vigilància de l’Administració.
Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la
informació sol·licitada per les autoritats competents o pels
seus agents en el compliment de les seves funcions, i
també el subministrament d’informació o documentació
falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, implícitament o explícitament.
Posar en funcionament focus emissors quan se n’hagi
limitat el temps.
Reincidir en infraccions lleus.
20.1.3 Lleus:
Superar fins a 5 unitats els valors guia d’immissió que
estableix l’article 9.
Qualsevol altra infracció no tipificada en els apartats
anteriors.
20.2 Es tipifiquen com a infraccions adminsitratives en matèria
d’accions singulars, capítol 4, les següents:
20.2.1 Greus:
Superar en més de 5 unitats els valors guia d’immissió
que estableix l’article 9.
Superar en més de 5 unitats els valors límits d’emissió dels
vehicles que estableix l’article 10.
Exercir l’activitat sense l’autorització municipal preceptiva.
No presentar el vehicle per al seu reconeixement i
inspecció.
Reincidir en infraccions lleus.
20.2.2 Lleus:
Superar fins a 5 unitats els valors guia d’immissió que
estableix l’article 9.
Superar fins a 5 unitats els valors límits d’emissió dels
vehicles que estableixen l’article 10.
Incomplir l’horari fixat.
Qualsevol altra infracció no tipificada en els apartats
anteriors.
Article 21. Persones responsables.
Són responsables de les infraccions:
a) Els titulars de les llicències o autoritzacions municipals.
b) Els explotadors de l’activitat.
c) Els tècnics que lliurin els certificats corresponents.
d) El titular del vehicle o el seu conductor.
e) El causant de la pertorbació
Article 22. Sancions
La imposició de les sancions previstes en aquesta ordenança es
regeix per la normativa vigent en matèria de procediment sancionador aplicable pels ens locals.
Article 23. Classes de sancions
Les sancions que es poden imposar són les següents:
a) Multa.
b) Suspensió de l’activitat, total o parcial.
c) Retirada temporal o definitiva de la llicència.
Article 24. Quantia de les sancions.
24.1 Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de
25.000 a 1.000.000 de pessetes.
24.2 les infraccions greus seran sancionades amb multes de
15.000 a 500.000 pessetes.
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24.3 Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de
1.000 a 150.000 pessetes.
Article 25. Altres sancions imposables.
25.1 Per les infraccions molt greus també es pot aplicar qualsevol
de les sancions següents:
a) Clausura de l’activitat.
b) Retirada temporal o definitiva de la llicència.
c) Suspensió temporal de l’activitat.
d) Precinte de focus emissors.
25.2 Per les infraccions greus també es pot aplicar qualsevol de
les sancions següents:
a) Suspensió temporal de l’activitat.
b) Precinte de focus emissors.
Article 26. Graduació de les sancions.
Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduen
tenint en compte els criteris següents, que poden ser valorats separadament o conjuntament.
a) L’afectació de la salut de les persones.
b) L’alteració social a causa del fet infractor.
c) La possibilitat de restabliment de la realitat fàctica.
d) El benefici derivat de l’activitat infractora.
e) El grau de malícia del causant de la infracció.
f) El grau de participació en el fet per títol diferent de l’anterior.
g) La capacitat econòmica de l’infractor.
h) La reincidència.
Article 27
27.1 L’autoritat municipal competent és qui ordena la incoació
dels expedients sancionadors i imposa les sancions que corresponguin.
27.2 La multa és compatible amb l’aplicació d’altres sancions
quan correspongui.
27.3 No té caràcter de sanció la clausura o el tancament de l’activitat que no disposi de llicència. Tampoc no té caràcter de sanció la
suspensió cautelar del funcionament de l’activitat fins que es rectifiquin
els defectes o es compleixin els requisits legals exigits.
Article 28
Per exercir novament l’activitat que hagi estat clausurada o
precintada, en part o en la totalitat, és indispensable torbar-se en
possessió de la llicència que empari l’activitat i estat real, i també que
s’adapti al projecte sobre la base del qual s’atorgà l’esmentada
llicència, havent-se de justificar la seva adequació mitjançant el
corresponent certificat tècnic. En cas contrari, no es pot tornar a
exercir l’activitat, encara que hagi transcorregut el termini imposat en
la mesura aplicada.
Capítol 4
Accions singulars
Secció 1
Vehicles a motor
Article 29
Tot vehicle de tracció mecànica ha de tenir en bones condicions
de funcionament els òrgans capaços de produir sorolls, amb la finalitat que el nivell sonor emès pel vehicle amb el motor en funcionament
no excedeixi dels valors límits d’emissió que estableix l’article 10.
Article 30
30.1 Es prohibeix forçar les marxes dels vehicles a motor fent
sorolls molestos com ara acceleracions innecessàries, forçar el motor
en pendents, etc...
30.2 Es prohibeix la circulació de vehicles a motor amb silenciadors no eficaços, incomplets, inadequats o deteriorats, i utilitzar
dispositius que puguin anul·lar l’acció del silenciador.
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30.3 Es prohibeix l’us de botzines o qualsevol altre senyal acústic
dins el nucli urbà. S’exceptuen els vehicles en servei de la Policia
Governativa o Municipal, Servei d’Extinció d’Incendis i Salvaments i
altres vehicles destinats al servei d’urgències degudament autoritzats,
que resten, no obstant, subjectes a les prescripcions següents:
a) Tots els vehicles destinats a serveis d’urgències han de
disposar d’un mecanisme de regulació de la intensitat
sonora dels seus dispositius acústics que la redueixi a
uns nivells compresos entre 70 i 90 dBA durant el
període nocturn (entre les 22 hores i les 7 hores del
matí). Els nivells es mesuren segons indica el punt 2 de
l’annex 1 de la directriu 70/388/CEE.
b) Els conductors dels vehicles destinats a servei d’urgències
només han d’utilitzar els dispositius de senyalització
acústica d’emergència en els casos de notable necessitat i quan no sigui suficient la senyalització lluminosa.
Els caps dels respectius serveis d’urgències són els
responsables d’instruir els conductors en la necessitat de
no utilitzar indiscriminadament els esmentats senyals
acústics.
Article 31
Quan en determinades zones o vies urbanes s’apreciï una degradació notòria del medi per excés de soroll imputable al trànsit,
l’Ajuntament pot prohibir-lo, limitar-lo o restringir-lo.
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c) Les màquines d’arrancada violenta, les que treballin per
cops o xocs bruscos i les dotades d’òrgans amb
moviment alternatiu han d’estar ancorades en bancades
independents, sobre el sòl i aïllades de l’estructura de
l’edificació per mitjà dels antivibratoris adequats.
d) Els conductes pels quals circulen fluids en forma
forçada, connectats directament amb màquines que
tenen òrgans en moviment, han de tenir dispositius que
impedeixin la transmissió de les vibracions generades
en aquelles màquines. Les brides i els suports dels
conductes han de tenir elements antivibratoris. Les obertures dels murs per al pas de les conduccions s’han de
dotar de materials antivibratoris.
e) En els circuits de fluids, les seccions i disposició de les
vàlvules i aixetes han de ser de tal manera que el fluid
hi circuli en règim laminar per les despeses nominals.
Secció 3
Treballs en la via pública i en l’edificació
Article 34
Els treballs realitzats en la via pública i els d’edificació s’han
d’ajustar a les prescripcions següents:
a) L’horari de treball ha de ser comprès entre les 8 i les 22 hores.
b) S’han d’adoptar les mesures oportunes per evitar superar els
valors guia d’immissió fixats per a la zona respectiva. En el cas
en què això no sigui tècnicament possible s’exigirà autorització
expressa de l’Ajuntament, establint l’horari per a l’exercici de
l’activitat.
c) S’exceptua de l’obligació anterior les obres urgents, les que es
realitzin per raons de necessitat o perill i aquelles que pels seus
inconvenients no es puguin realitzar durant el dia. El treball
nocturn ha de ser expressament autoritzat per l’Ajuntament, el
qual determinarà els valors guia d’immissió que ha de complir
en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas.

Article 32
32.1 La policia municipal ha de formular denúncia contra el titular
de qualsevol vehicle que segons el seu judici sobrepassi els valors
límits d’emissió permesos, indicant l’obligació de presentar el vehicle
en el lloc i l’hora determinats per al seu reconeixement i inspecció.
Aquest reconeixement i inspecció es pot referir tant al mètode de
vehicle en moviment com al de vehicle aturat. En qualsevol cas es
considera vàlida la mesura practicada per una estació de la Xarxa
d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).
32.2 Si el vehicle no es presenta en el lloc i la data fixats, es
presumirà que el titular és conforme amb la denúncia formulada i s’incoarà el corresponent expedient sancionador.
32.3 Si en la inspecció efectuada d’acord amb el que disposa
l’annex 5 s’obtenen nivells d’avaluació superiors als valors límits
d’emissió permesos, s’incoarà expedient sancionador i, independentment d’aquest, s’atorgarà un termini màxim de 10 dies perquè
s’efectuï la reparació del vehicle i torni a presentar-s’hi. No obstant
això, si en la mesura efectuada es registra un nivell d’avaluació
superior a 5 dBA o més al valor límits d’emissió establert, es procedirà
a la immobilització immediata del vehicle, sens perjudici d’autoritzarne el trasllat per a la seva reparació sempre que aquest s’efectuï de
manera immediata. Un cop efectuada la reparació, s’ha de realitzar
un nou control d’emissió.

Article 35
35.1 Es prohibeixen les activitas de càrrega i descàrrega de
mercaderies, manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes similars entre les 22 i les 8 hores, quan aquestes
operacions superin els valors guia d’immissió que estableix l’article 9
i afectin zones d’habitatges i/o residencials. És preceptiva l’autorització municipal expressa per a aquelles activitats que justifiquin tècnicament la impossibilitat de respectar els valors guia d’immissió.
35.2 El servei públic nocturn de neteja i recollida d’escombraries
ha d’adoptar les mesures i les precaucions necessàries per reduir al
mínim el nivell de pertorbació de la tranquil·litat ciutadana. En els
plecs de condicions de la contracta d’aquest servei s’han d’especificar els valors límits d’emissió sonora aplicables als vehicles.

Secció 2
Edificació

Secció 4
Veïnatge

Article 33. Condicions acústiques exigibles a l’edificació.
33.1 Sens perjudici del que estableix l’article 13, s’exigirà que
les instal·lacions auxiliars i complementàries de l’edificació, com ara
ascensors, equips de refrigeració, portes metàliques, funcionament de
màquines, etc... no transmetin a l’interior de l’habitatge o locals
habitats nivells sonors i/o vibracions superiors als valors guia d’immissió que estableix l’article 9.
33.2 Amb la finalitat d’evitar la transmissió de soroll i de vibracions a través de l’estructura de l’edificació s’ha de tenir en compte
el que estableixen els apartat següents:
a) Tot element amb òrgans mòbils s’ha de mantenir en
perfecte estat de conservació, principalment pel que fa
a la suavitat de marxa dels seus rodaments.
b) No es permet l’ancoratge directe de màquines i suports
d’aquesta en les parets mitgeres, sostres o forjats de
separació de recintes, sinó que s’ha de realitzar interposant els dispositius antivibratoris adequats.

Article 36. Soroll a l’interior del edificis.
36.1 La producció de soroll a l’interior del edificis s’ha de
mantenir dintre els valors límits que exigeix la convivència ciutadana
i el respecte als altres.
36.2 Es prohibeix qualsevol activitat pertorbadora del descans
aliè en l’interior dels habitatges, en especial des de les 22 hores fins
les 8 hores, que superi els valors guia d’immissió que estableix l’article 9.
36.3 L’acció municipal s’ha d’adreçar especialment al control dels
sorolls i de les vibracions en hores de descans nocturn deguts a:
a) El volum de la veu humana o l’activitat directa de les
persones.
b) Animals domèstics.
c) Funcionament d’electrodomèstics, aparells i instruments
musicals o acústics.
d) Funcionament d’instal·lacions d’aire condicionat, ventilació o refrigeració.
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Article 37
37.1 Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar
les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns
sigui alterada pel comportament d’aquells.
37.2 Es prohibeix, des de les 22 hores fins les 8 hores, deixar en
patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals
domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans
dels veïns.
Article 38
38.1 El funcionament dels electrodomèstics de qualsevol classe,
dels aparells i dels instruments musicals o acústics en l’interior dels
habitatges, s’ha d’ajustar de manera que no se superin els valors guia
d’immissió que estableix l’article 9.
38.2 El funcionament de les instal·lacions de climatització i/o
ventilació no ha d’originar en els edificis contigus o pròxims no usuaris
d’aquests serveis valors d’immissió superiors als que estableix l’article
9, tant en l’àmbit interior com en l’exterior.
Article 39
Els infranctors del contingut d’aquesta secció, amb la denúncia i
comprovació prèvies del personal acreditat de l’Ajuntament seran
requerits perquè cessin l’activitat pertorbadora, sens perjudici de la
imposició de la sanció corresponent. A aquest efecte, el responsable
del focus emissor té l’obligació de facilitar l’accés a l’edifici al
personal acreditat de l’Ajuntament.
Secció 5
Activitats comercials i de serveis
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la seva obertura la llicència de música ambiental, presentant la
següent documentació:
— Instància
— Carta de Pagament
— Certificat d’insonorització especificant:
— L’equip de música instal·lat i accessoris (marca models,
altaveus, etc...)
— Especificació de què els amidaments de so no poden
sobrepassar els límits permesos per aquesta ordenança.
— Especificació de què el local està aïllat acústicament i
materials utilitzats.
— Justificació d’instal·lació limitador de so, precintable,
homologat (en activitats musicals).
Article 42
42.1 A més de complir les condicions que estableix la llicència
d’obertura, els locals d’esbargiment públic o recreatiu, com ara bars,
restaurants, discoteques, sales de ball, cinemes, teatres i similars, han
de respectar l’horari de tancament establert legalment.
42.2 A més els titulars dels establiments són els responsables de
vetllar, amb els mitjans que calgui, perquè els usuaris, quan entrin o
surtin del local, no produeixin molèsties al veïnat. En el cas que les
seves recomanacions no siguin ateses, han d’avisar immediatament la
policia municipal als efectes adients.
42.3 En tots aquells casos en què s’hagi comprovat l’existència
reiterada de molèsties al veïnat, l’Ajuntament pot imposar al titular de
l’activitat l’obligació de disposar, com a mínim, d’una persona encarregada de la vigilància a l’exterior de l’establiment.
En locals a l’aire lliure.

Article 40
40.1 Els titulars d’activitats comercials i de serveis estan obligats
a adoptar les mesures d’aïllament dels seus focus emissors de soroll
i/o vibracions per complir els valors guia d’immissió que estableix
l’article 9.
40.2 Per a l’obtenció de la corresponent llicència d’obertura cal
justificar el compliment dels valors guia d’immissió establerts per a la
zona, mitjançant certificat subscrit per un tècnic competent, contractat
pel titular de l’activitat.

Article 43
En les autoritzacions que amb caràcter discrecional s’atorguen per
a l’actuació d’orquestres i altres espectacles musicals en terrasses o a
l’aire lliure, hi ha de figurar, com a mínim, els condicionaments
següents:
a) Caràcter estacional o de temporada.
b) Limitació d’horari.
Si l’activitat es realitza sense la corresponent autorització municipal o incomplint les condicions que aquesta estableix, el personal
acreditat de l’ajuntament pot procedir a paralitzar immediatament
l’acte o festa, sens perjudici de la corresponent sanció.

Secció 6
Activitats d’oci, d’espectacle i recreatives.

Esporàdiques

En locals tancats.

Article 44
Les manifestacions populars a la via pública o en espais oberts de
caràcter comunal o veïnal derivades de la tradició, com ara revetlles,
festes, fires, etc.., els actes cívics, culturals o recreatius excepcionals
i totes les altres que tinguin un caràcter semblant, han de disposar
d’autorització municipal expressa, la qual imposa les condicions per
a la possible incidència per sorolls a la via pública segons la zona
on tinguin lloc.
Davant l’incompliment del que estableix l’apartat anterior, el
personal acreditat de l’ajuntament pot procedir a paralitzar immediatament l’acte, sens perjudici de la sanció corresponent.

Article 41
Les activitats d’oci, d’espectacle i recreatives que disposin d’equip
de música o que facin activitats musicals estan sotmeses al procediment que estableix l’article 13 amb les peculiaritats següents:
a) Els serveis municipals han de comprovar l’efectivitat de les
mesures d’aïllament reproduint en l’equip que s’ha d’inspeccionar un so amb el comandament de potenciòmetre del volum
al nivell màxim. Al soroll musical s’ha d’afegir el produït per
altres elements del local com ara extractors, cambres frigorífiques, grups de pressió, etc...
b) Els locals amb nivell sonor musical interior igual o superior a 75
dBA han de fer la seva activitat amb les portes i les finestres
tancades. Amb aquesta finalitat, s’exigirà la instal·lació de
doble porta i aire condicionat.
c) Els locals que no superin satisfactòriament les proves d’aïllament previstes a l’apartat a) del present article, estaran
obligats a millorar les condicions d’aïllament. En el supòsit que
l’incompliment de l’ordenança sigui motivat per l’equip musical,
s’haurà d’aplicar com a mesura correctora la instal·lació d’un
limitador de volum de tipus precintable a la sortida de l’amplificador. La instal·lació d’aquest aparell així com l’assessorament tècnic per la limitació del volum aniran íntegrament a
càrrec del titular de l’activitat.
d) Per a les activitats musicals situades en casc urbà, s’haurà de
tramitar obligatòriament quan es traspassin de titular o per a

Secció 7
Manifestacions de vianants
Article 45
En les vies públiques i altres zones de concurrència pública, no es
poden realitzar activitats com ara fer cants, crits, fer funcionar aparells
de ràdio, televisors, instruments, tocadiscs, missatges publicitaris,
altaveus, etc..., que superin els valor guia d’immissió que estableix
l’article 9.
Secció 8
Sistemes d’avís acústics
Article 46
46.1 Es prohibeix fer sonar sense causa justificada qualsevol
sistema d’avís com ara alarmes, sirenes, etc...
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46.2 Tot i això, s’autoritzen proves i assaigs d’aparells, que són:
a) Inicials: les que s’han de realitzar immediatament
després de la seva instal·lació. Es poden efectuar entre
les 9 i 20 hores.
b) Rutinàries: són les de comprovació periòdica dels
sistemes d’avís. Només es poden realitzar com a màxim
un cop al mes i en un interval de 3 minuts, dintre l’horari
de 9 a les 20 hores. La policia municipal ha de
conèixer prèviament el pla de comprovacions amb l’expressió del dia i l’hora en què es farà.
Article 47. Control del sistema d’avís
47.1 Els propietaris de sistemes d’avís acústics han de posar en
coneixement de la policia municipal el seu domicili i telèfon perquè,
un cop avisats dels seu funcionament anòmal, procedeixin d’immediat
a la seva inter rupció.
47.2 El desconeixement del titular o la persona responsable per
part de la policia municipal serà entès com a autorització tàcita a
favor d’aquesta, per a l’us dels mitjans necessaris per interrompre el
sistema d’avís.
L’anterior mesura s’entén sens perjudici de la imposició de la
corresponent sanció quan les molèsties derivin d’actes imputables a
l’actuació del propietari o industrial subministrador, com a conseqüència d’una instal·lació deficient de l’aparell o una falta de les
operacions necessàries per mantenir-lo en bon estat de conservació.
47.3 A la sol·licitud de la llicència d’obertura d’un establiment,
tant si l’activitat és innòcua com classificada, cal especificar a la
documentació que s’ha d’aportar si el local disposa de sistemes
d’avís acústics.
Disposició transitòria
Els locals amb llicència vigent en funcionament a l’entrada en
vigor de la present ordenança tenen un termini de sis mesos per
adaptar-se a les disposicions de la mateixa, principalment pel que fa
als limitadors de so.
ANNEXOS
ANNEX 1
Determinació dels nivells d’avaluació de la immissió sonora
en l’ambient exterior produït pel trànsit rodat
Àmbit d’aplicació
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entèn per soroll produït pel
trànsit rodat el que prové del trànsit del vehicles a motor i del trens.
Períodes d’avaluació
El nivell d’avaluació es calcula separadament pels períodes
horaris següents: l’horari diürn, període que comprèn de les 7 hores
a les 22 hores
(15 hores)
L’horari nocturn, període que comprèn de les 22 hores a les 7
hores
(9 hores).
Càlcul del nivell d’avaluació LAr
El nivell d’avaluació es calcula a partir de mesuraments que
incloguin tot el període horari, mitjançant les expressions següents:
LAr = LAcq.T
on:
LAcq és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A,
mesurat durant el període T.
on:
T=900 min. per a l’horari diürn.
T=540 min. per a l’horari nocturn.
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O bé es calcula per mostreig a partir de mesuraments de durada
curta (10 min. o més) en diferents intervals de temps T, representatius
de les variacions del trànsit: hores punta, hores amb calma, etc., i
mitjançant les expressions següents:
Horari diürn:
LAr = 10 log

[

(

[

(

LAr.i

)]

1 ∑ Ti10 ——
10
——
900 i

Horari nocturn:
LAr = 10 log

LAr.i

)]

1 ∑ Ti10 ——
10
——
540 i

On:
i
és cadascun dels intervals de temps representatius de les
variacions del trànsit.
Ti
és l’intèrval de temps pel qual s’estima el mateix nivell de
soroll expressat en minuts (∑Ti = T).
LAr.i és el nivell d’avaluació de l’intèrval i.
Es determina mitjançant l’expressió:
LAri = L Aeq.ti
On:
LAeq.ti és el nivell de pressió sonora continu equivalent mesurat
durant el temps de mostreig ti≤Ti.
Lloc de mesurament
— En les edificacions, el nivell d’avaluació del soroll de l’ambient
exterior es mesura situant el micròfon al mig de la finestra,
oberta de bat a bat, de les dependències d’ús sensibles al
soroll (dormitoris, sales d’estar, menjadors, despatxos d’oficina,
aules escolars o d’altres dependències assimilables).
— En les zones encara no construïdes però destinades a l’edificació, es mesura preferentment situant el micròfon a una
alçària d’entre 3 i 11 metres i en el pla d’emplaçament de la
façana més exposada al soroll.
— A peu de carrer es mesura situant el micròfon a una distància
d’entre 1 i 2 metres de les façanes i a una alçària d’aproximadament 1,5 metres. Als valors que s’obtinguin se’ls aplicarà
la cor recció de sostreure d’entre 3 fins a 5 dBA, atenent les
característiques de l’edificació de l’indret.
— A camp obert es mesura situant el micròfon, com a mínim,
entre 20 i 30 metres de distància de les vores de la instal·lació
(carreteres, autopistes, etc.) i a una alçària d’aproximadament
1,5 metres.
Condicions de mesurament
Els nivells d’avaluació es determinen en condicons meteorològiques representatives a l’indret on es mesura, usant sempre una
pantalla antivent i a partir d’un ferm suposadament sec.
Calibratge
L’equip de mesura s’ha de calibrar mitjançant calibrador d’abans
i després del mesurament.

ANNEX 2
Determinació dels nivells d’avaluació de la immissiò sonora LAr,
en l’ambient exterior produït per les actvitats i el veïnatge
Àmbit d’aplicació
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entèn per soroll produït per les
activitats el provinent de les màquines, les instal·lacions, les obres,
etc. i per soroll produït pel veïnatge el provinent de les activitats
domèstiques, com ara el funcionament dels electrodomèstics, els
aparells, els intruments musicals o acústics, els animals domèstics, les
veus, els cants, els crits o altres assimilabes.
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Períodes d’avaluació
El nivell d’avaluació es calcula separadament per als períodes
següents:
L’horari diürn, període comprès entre les 7 hores i les 22 hores
(900 mín.)
L’horari nocturn, període comprès entre les 22 hores i les 7 hores
(540 mín.)
Fases de soroll
El període d’avaluació es divideix en intervals de temps o fases
de soroll en els quals el nivell de pressió sonora es percep de manera
uniforme en el lloc d’immissió, i també els components tonals i/o
impulsius. Els intervals de temps en què no funciona l’activitat s’han
de considerar una fase de soroll caracteritzada pel seu nivell de soroll
ambiental.
Càlcul del nivell d’avaluació, LAr
El nivell d’avaluació de cada període es calcula a partir dels
nivells d’avaluació parcials de cada fase de soroll mitjançant les
expressions següents:
Horari diürn:
LAr = 10 log
Horari nocturn:
LAr = 10 log

[

(

[

(

1 ∑ Ti10
——
900 i

)]

LAr.i
——
10

LAr.i

)]

1 ∑ Ti10 ——
10
——
540 i

On:
i
representa cadascuan de les fases de soroll
Ti
és la durada de la fase de soroll, i, expressada en minuts
∑Ti = 900 min. per a l’horari diürn.
∑Ti = 540 min. per a l’horari nocturn.
LAri
és el nivell d’avaluació corresponent a la fase i. Es calcula
a partir de l’expressió següent:
LAri = LAcq.ti + K1,i + K2,i + K3,i
On:
LAcq.ti és el nivell de pressió sonora continu equivalent, ponderat
A, mesurat en un temps ti ≤ T i, estimat per a la fase i.
K1,i,K2,i,K3,i

són correccions de nivell per a la fase i.

Correcció de nivells
La correcció de nivell K1 s’aplica:
Pel soroll procedent de les activitats:
5 dBA en període diürn i nocturn.
Pel soroll de les instal·lacions de ventilació i climatització:
3 dBA en període diürn.
6 dBA en període nocturn.
La correcció de nivell K2 pren en consideració els components
tonals del soroll en el lloc de la immissió:
- Per percepció nul·la de components tonals: 0 dBA
- Per percepció neta de components tonals: 3 dBA
- Per percepció forta de components tonals: 6 dBA
La correcció de nivell K3 pren en consideració els components
impulsius en el lloc de la immissió:
- Per percepció nul·la de components impulsius: 0 dBA
- Per percepció neta de components impulsius: 3 dBA
- Per percepció forta de components impulsius: 6 dBA
Avaluació detallada d’un soroll amb components tonals:
El soroll que s’avalua té components tonals si s’escolten clarament
tons purs.
Per tal d’avaluar de manera detallada la presència de components tonals es proposa el procediment següent:
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Fer un anàlisi amb resolució d’1/12 d’octava.
Fer la diferència:

(

fc
L = Lt - Ls + 10 log ——
∆f

)

On:
f
és l’amplada de banda dels filtres de mesurament, (0,058
fn, on fn és la freqüència central de la banda).
Lt
és el nivell de pressió sonora de la banda ∆f que conté el
to pur.
Ls
és la mitjana dels nivells de les tres bandes veïnes a ∆f a
ambdós costats d’∆f.
fc
és la banda crítica associada al to pur de freqüència fn
(freqüència central de la banda ∆f).
fc = 25 + 75[1 + 1.4(fn/100)2]0.69
Si L < 5 dB, no hi ha components tonals.
Si 5 dB ≤ L ≤ 10 dB, hi ha components tonals nets.
Si L >10 dB, hi ha components tonals forts.
Avaluació detallada d’un soroll amb components impulsius:
El soroll que s’avalua té components impulsius si es perceben sons
d’alt nivell de pressió sonora i durada curta.
Per tal d’avaluar de manera detallada la presència de components impulsius es proposa el procediment següent:
Per a una determinada fase de soroll de durada Ti en la qual es
percep un soroll impulsiu:
Mesurar el nivell de pressió sonora continu equivalent, ponderat
A, durant Ti, L A.Ti.
Mesurar el nivell de pressió sonora ponderat A, determinat amb
la característica temporal Impulse, amitjanat en el temps Ti, L Ai.
Fer la diferència Li = LAi - LA.Ti
Si Li < 3 dB, no hi ha components impulsius.
Si 3 dB ≤ Li ≤ 6 dB, hi ha percepció neta de components impulsius.
Si Li > 6 dB, hi ha percepció forta de components impulsius
Lloc de mesurament:
— En les activitats noves, per tal de comprovar l’efectivitat de les
mesures d’aïllament acústic que consten en el projecte tècnic,
l’emissió de soroll de les activitats es comprova situant el sonòmetre a l’entorn de la instal·lació.
— En les edificacions, el nivell d’avaluació de soroll en l’ambient
exterior, es mesura situant el micròfon al mig de la finestra,
obert de bat a bat, de les dependències d’ús sensibles al soroll
(dormitoris, sales d’estar, menjadors, despatxos d’oficina, aules
d’escola o d’altres assimilables.)
— En les zones encara no construïdes però destinades a l’edificació, es mesura preferentment situant el micròfon a l’alçària
d’entre 3 i 11 metres i en el pla d’emplaçament de la façana
més exposada al soroll.
— A camp obert o en zones de serveis a l’exterior (jardins, parc,
etc.), el nivell de soroll en l’ambient exterior, es mesura en els
llocs on el soroll de l’activitat es percep amb més claredat.
Condicions de mesurament
Els mesuraments es determinen en condicions meteorològiques
representatives de l’indret on es mesura i usant sempre una pantalla
antivent.
Calibratge
L’equip de mesura s’ha de calibrar mitjançant calibrador abans i
després del mesurament.
ANNEX 3
Determinació dels nivells d’avaluació de la immissió sonora,
LAP en l’ambient interior produït per les activitats i el veïnatge
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Àmbit d’aplicació
Als efectes d’aquesta ordenança, s’entén per soroll produït per les
activitats el provinent de les màquines, les instal·lacions, les obres,
etc.., i per soroll produït pel veïnatge el provinent de les activitats
domèstiques, com ara el funcionament dels electrodomèstics, els
aparells, els instruments musicals o acústics, els animals domèstics, les
aus, els cants, els crits o altres assimilables.
Períodes d’avaluació
El nivell d’avaluació es calcula separadament pels períodes
següents:
L’horari diürn, període comprès entres les 7 hores i les 22 hores
(90minuts)
L’horari nocturn, període comprès entres les 22 hores i les 7 hores
(540 minuts.)
Fases del soroll
El període d’avaluació es divideix en intèrvals de temps o fases
de soroll en els quals el nivell de pressió sonora es percep de manera
uniforme en el lloc d’immissió, i també els components tonals i
impulsius. Els intèrvals de temps en què no funciona l’activitat s’han
de considerar una fase de soroll caracteritzada pel seu nivell de soroll
ambiental.
Càlcul del nivell d’avaluació, LAr
El nivell d’avaluació de cada període es calcula a partir dels
nivells d’avaluació parcials de cada fase de soroll a partir de les
expressions següents:
Horari diürn:
LAr = 10 log
Horari nocturn:
LAr = 10 log
On:
i
Ti
∑Ti =
∑Ti =
LAr.i

[

(

)]

LAr.i
10

1 ∑ Ti10 ——
——
900 i

[

(

)]

LAr.i

1 ∑ Ti10 ——
10
——
540 i

representa cadascuna de les fases del soroll.
és la durada de la fase de soroll, i, expressada en minuts.
900 min. per a l’horari diürn.
540 min. per a l’horari nocturn.
és el nivell d’avaluació corresponents a la fase i.

Es calcula a partir de l’expressió:
LAri = LAcq.ti + K1,i + K2,i + K3,i
on:
LAcq.ti és el nivell de pressió sonara continu, equivalent, ponderat
A, per a la fase i.
Es calcula a partir de l’expressió:
Lacq.ti = 10 log

[

]

LAcq.tij

1 ∑10 ——
10
—
n

on:
LAcq.tij és el nivell de pressió sonora continu equivalent, ponderat A,
mesurat en el temps tij ≤ Ti per a la posició del micròfon j.
n
és el nombre de posicions de micròfon.
K1,i,K2,i,K3,i, són correccions de nivell per a la fase i.
Correcció de nivells
La correcció del nivell K1 s’aplica al soroll de les intal·lacions de
l’edifici: calefacció, ventilació, climatització ascensors o altres assimilables:
6 dBA en període nocturn.
La correcció del nivell K2 pren en consideració els components
tonals del soroll en el lloc de la immissió:
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Per percepció nul·la de components tonals: 0 dBA.
Per percepció neta de components tonals: 3 dBA.
Per percepció forta de components tonals: 6 dBA.
La correcció del nivell K3 pren en consideració els components
impulsius en el lloc de la immissió:
Per percepció nul·la de components impulsius: 0 dBA.
Per percepció neta de components impulsius: 3 dBA.
Per percepció forta de components impulsius: 6 dBA.
Avaluació detallada d’un soroll amb components tonals:
El soroll que s’avalua té components tonals si s’escolten clarament
tons purs.
Per tal d’avaluar de manera detallada la presència de components tonals es proposa el procediment següent:
Fer un anàlisi amb resolució d’1/12 d’octava.
Fer la diferència:
fc
L = Lt - Ls + 10 log ——
∆f
On:
∆f és l’amplada de banda dels filtres de mesurament (0,058 fn,
on fn és la freqüència central de la banda)
Lt
és el nivell de pressió sonora de la banda ∆f que conté el to
pur.
Ls
és la mitjana dels nviells de les tres bandes veïnes a ∆f a
ambdós costats de ∆f.
fc
és la banda crítica associada al to pur de freqüència fn
(freqüència central de la banda ∆f).

(

)

fc = 25+75[1+1,4(fn/100)2]0,69
Si L < 5 dB, no hi ha components tonals.
Si 5 dB ≤ L ≤ 10 dB, hi ha components tonals nets.
Si L >10 dB, hi ha components tonals forts.
Avaluació detallada d’un soroll amb components impulsius:
El soroll que s’avalua té components impulsius si es perceben sons
d’alt nivell de pressió sonora i durada curta.
Per tal d’avaluar de manera detallada la presència de components impulsius es proposa el procediment següent:
Per una determinada fase de soroll de durada Ti en la qual es
percep un soroll impulsiu:
Mesurar el nivell de pressió sonora continu equivalent, ponderat
A, durant Ti, LA.Ti
Mesurar el nivell de pressió sonora ponderat A, determinat amb
la característica temporal Impulse, amitjanat en el temps Ti, LAi.
Fer la diferència Li = LAi - LA.Ti
Si Li < 3 dB, no hi ha components impulsius.
Si 3 dB ≤ Li ≤ 6 dB, hi ha percepció neta de components impulsius.
Si Li > 6 dB, hi ha percepció forta de components impulsius.
Lloc de mesurament
Es prenen les consideracions següents:
— Les mesures s’han de fer en dependències sensibles al soroll i
s’han de mantenir totalment tancades durant la mesura.
— Es prenen tres posicions de mesura o més en funció de la
grandària de les dependència.
— Els punts de mesura es trien a l’atzar i procurant mantenir una
distància mínima entre ells d’1,5 m.
— La distància dels micròfons de mesurament a les parets, terra i
sostre ha de ser superior a 0,5 m.
— En cas de presència de sons greus i en sales petites (inf. a 75
m3) almenys una de les mesures s’ha de prendre en una
cantonada, a una distància de 0,5 m. de les parets adjacents
i a l’alçària on es produeix el nivell màxim entre 0,5 m i 1,5
m.
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— En el moment de les mesures només l’operador ha de ser
present a la dependència on es produeix la immissió interior
del soroll.
Calibratge
L’equip de mesura s’ha de calibrar mitjançant calibrador abans i
després del mesurament.
ANNEX 4
Determinació dels nivells d’avaluació de la immissió
de les vibracions a l’interior dels edificis
Àmbit d’aplicació
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per immissió de les
vibracions a l’interior dels edificis les pertorbacions exteriors o interiors
a l’edifici i que es manifesten com ara moviments dels tancaments de
les dependències.
Magnitud que s’ha de mesurar
S’ha de mesurar el valor eficaç del senyal de l’acceleració,
ponderat en freqüència, entre les freqüències d’1 a 80 Hz, durant un
període de temps representatiu del funcionament de la font de la
vibració que s’avalua.
S’ha de determinar el valor màxim del valor eficaç de l’acceleració en l’interval de mesura.
El valor eficaç s’obté amb un detector de mitjana exponencial de
constant de temps 1s.
La ponderació en freqüència es realitza segons la corba d’atenuació:
——————2
f
1 + ——
5.6
On:
f és la freqüència en Hz.

√ ( )

Resultat dels mesuraments
El resultat dels mesurament s’expressa com a nivell d’avaluació,
LAw, calculat com:
aw
LAw = 20 log ——
a0
On:
aw és el valor eficaç màxim del senyal de l’acceleració, expressat
en m/s2 ponderat en freqüència.
a0 és l’acceleració de referència, a0 = 10-6m/s2.
Correcció del nivell d’avaluació mesurat segons el nivell de
vibració residual.
S’entén per nivell de vibració residual el nivell d’acceleració
mesurat quan les fonts de les vibracions que s’avaluen estan aturades.
Si el resultat de la mesura és de més de 10 dB respecte a la
vibració residual, no se n’ha de fer cap correcció.
Si el resultat de la mesura és de 3 dB a 10 dB respecte a la
vibració residual, cal fer-ne la correció següent:
Law.corr = 10 log(10 Law/10 - 10Lres/10)
Law.corr
Law
Law.res

és el nivell d’avaluació corregit.
és el nivell d’avalució.
és el nivell de la vibració residual.

Si el resultat de la mesura del nivell d’avaluació és de menys de
3 dB per damunt del nivell de vibració residual, no se n’ha de fer cap
tipus de correcció i en l’informe cal fer constar el nivell de vibració
residual i el nivell d’avaluació Law.
Lloc de mesurament
La vibració es mesura en la posició i en la dirección on es detecta
el nivell de vibració més alt.
Calibratge
L’equip de mesura s’ha de calibrar abans i després del mesurament.
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ANNEX 5
Determinació del nivell d’avalució de l’emissió de soroll
dels vehicles
Àmbit d’aplicació
S’entén per vehicle qualsevol mitjà de transport o desplaçament
de dues o més rodes que produexi soroll.
Càlcul de nivell d’avaluació
Per mesurar el soroll emès pels vehicles s’utilitza el procediment de
vehicle en moviment o del vehicle aturat, d’acord amb les prescripcions tècniques de les directrius 92/97/CEE i 78/1015/CEE.
ANNEX 6
Control del funcionament de la maquinària
L’ajuntament té potestat per prohibir el funcionament en el municipi
de material i maquinària per a la construcció i de tallagespes que no
disposin del certificat d’homologació CE i del certificat de conformitat
CE, i de la indicació del nivell de potència acústica o nivell de
pressió acústica, bé directament, bé en una placa fixada de manera
permanent, d’acord amb les directives comunitàries.
L’ajuntament també pot verificar que es mantenen al llarg de la
vida de la maquinària per a la construcció i tallagespa les condicions
inicials que exigeix la normativa comunitària.
Si de la verificació en resulta l’incompliment, es pot prohibir el seu
funcionament fins que es garanteix la seva conformitat.
ANNEX 7
Equips de mesurament
El sonòmetre ha de complir les especificacions vigents establertes
pel Comitè Electrotècnic Internacional pel que fa a aparells de tipus
1 i de tipus 2.
Pel que fa a l’equip de mesura de vibracions, la xarxa de ponderació, el filtre limitador de banda i el detector rms han de complir les
especificacions i toleràncies que dóna la norma ISO 8041 per a
mesuradors de vibració tipus 1 i tipus 2.
Els aparells anteriors cal que es complementin amb un calibrador
de nivell.
Per determinar el règim de gir del motor dels vehicles cal un tacòmetre amb una precisió mínima del 3%.
Els instruments de mesurament han de ser verificats, com a mínim,
cada 2 anys, i els instruments de calibratge, com a mínim, cada 5
anys en el Laboratori General d’Assaigs de la Generalitat de
Catalunya o en una entitat degudament autoritzada.
ANNEX 8
Zones de sensibilitat acústica
De conformitat amb el que prescriu l’article 8 d’aquesta ordenança, es defineixen les següents zones de sensibilitat acústica:
a) Zona de sensibilitat acústica alta: compren tots els sectors del
territori que demanen una protecció alta contra el soroll. En aquest
apartat, cal considerar hospitals, clíniques, C.A.P., centres d’ensenyament, locals destinats al cult religiós, biblioteques i residències per
la tercera edat. Aquestes zones comprendran les activitats pròpiament
dites i l’espai de terreny situat a distància igual o inferior a 100 m
mesurats en qualsevol punt del perímetre de l’activitat.
b) Zona de sensibilitat acústica moderada: compren tots els
sectors del territori que admeten una percepció mitjana del nivell
sonor. En aquest apartat, cal considerar la part de població no
inclosa en zona de sensibilitat acústica alta, en la qual existeixen
edificis d’habitatges.
c) Zona de sensibilitat acústica baixa: compren els sector del
territori que admeten una percepció elevada del nivell sonor. En
aquest apartat, cal considerar els polígons industrials, i zones
lúdiques sense habitatges.
Mont-roig del Camp, 19 d’abril de 2002. — L’alcalde, Antoni
Vernet i Asensio.
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2002/4563 - AJUNTAMENT DEL PERELLÓ

2002/4631 - AJUNTAMENT DE REUS

Anunci

Edicte

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en data 14-11-2001,
el projecte de construcció d’un edifici del pl.b+ 2p.p. per a futur
museu i sala d’exposicions, redactat per l’arquitecte Francesc M.
March, d’un pressupost de licitació de 339.991,09 euros, s’exposa
al públic pel termini de trenta dies, comptats a partir de la publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a
l’efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions.

En compliment del que es va acordar per Decret de data 29
d'abril de 2002, es dóna publicitat a la convocatòria unitària
comprensiva dels procediments de selecció per a la provisió de les
places a les què fa referència l'oferta pública d'aquesta corporació
per a 2002, d'acord amb les següents

L’alcalde, Salvador Pallarés Brull.

2002/4564 - AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
Anunci
Aprovat inicialment per la Comissió de govern de l’Ajuntament, en
sessió de data 16-04-2002, la memòria valorada “Arranjament
Camí de la Bassa de Les Comes, redactada pels serveis tècnics municipals, d’un pressupost d’execució de 40.302,78 euros, s’exposa al
públic pel termini de trenta dies als efectes d’examen i presentació
d’al·legacions.
El Perelló, 25 d’abril de 2002. — L’alcalde, Salvador Pallarés
Brull.

2002/4565 - AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
Anunci
Aprovat inicialment pel Ple de de l’Ajuntament, en data 14-112001, la memòria valorada del Nou Vial d’accés a la zona esportiva
del Perelló, redactat per l’enginyer Rafel Calvo Huelga, d’un pressupost de licitació de 99.886,14 euros, s’exposa al públic pel
termini de trenta dies, comptats a partir de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a l’efecte
de presentar possibles al·legacions i reclamacions.
L’alcalde, Salvador Pallarés Brull.

2002/4630 - AJUNTAMENT DE REUS
Edicte
Es posa en coneixement dels contribuents i d'altres interessats
d'aquest municipi que, queda exposat al públic el Padró de l'Impost
sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l'exercici de 2002, per un
termini de quinze dies a comptar des de la publicació d'aquest Edicte
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a les oficines de la
Hisenda Municipal.
Al mateix temps s'assabenta que, durant els dies hàbils compresos
entre el 5 de maig i el 5 de juliol de 2002, ambdós inclusius, es
cobraran en PERIODE VOLUNTARI els rebuts a totes les oficines dels
bancs i caixes d'estalvis presents a la ciutat de Reus, de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores.
Un cop passat el termini assenyalat pel pagament voluntari i iniciat
el procediment de constrenyiment, les quotes tributàries impagades,
s'exigiran amb el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i
en el seu cas les costes que es produexin.
D'acord amb allò que es disposa a l'article 14 de la Llei
39/1988 reguladora de les hisendes locals, contra les liquidacions
incloses a l'esmentat Padró, els interessats podran interposar recurs de
reposició davant del regidor adjunt a l'Alcaldia delegat d'hisenda,
en el termini d'un mes a comptar des de la finalització del període
d'exposició al públic.
Reus, 25 d’abril de 2002.— El secretari general, Fernando
Grugues i Cabre.

BASES
Primera. Nombre i característiques de les places convocades. És
objecte de la present convocatòria la provisió de les places especificades en l'annex I, constitutives de l'oferta pública d'ocupació
d'aquest Ajuntament per a l'exercici de 2002, mitjançant els procediments de selecció que s'indiquen i les característiques que s'especifiquen, de conformitat amb el que assenyala la Llei 30/1984, de 2
d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública i el
reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya,
aprovat per Decret 214/90, de 30 de juliol.
Segona. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants. Per
prendre part en les esmentades proves de selecció serà necessari:
a) Ser ciutadà/na espanyol/la.
No obstant l'anterior els ciutadans dels estats membres de la
Unió Europea podran accedir a la funció pública d'acord
amb els requisits que siguin determinats per la normativa
específica, a excepció d'aquelles places i llocs que impliquin
participació directa o indirecta en l'exercici del poder públic
i es tracti de funcions que tenen per objecte la salvaguarda
dels interessos de l'Estat o de les Administracions Públiques.
En les convocatòries específiques es determinaran els
Cossos, Escales, places, treballs o llocs als que no poden
accedir els nacionals dels altres Estats membres de la Unió
Europea.
En idèntiques condicions poden accedir a la funció pública
els ciutadans dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el
Tractat constitutiu de la Unió Europea.
Els estrangers podran accedir com a personal laboral al
servei de l'administració municipal, d'acord amb els principis
constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
En tot el que no estigui previst en aquestes bases, s'aplicarà
el que disposa el RD 543/2001, de 18 de maig, sobre
accés al treball públic de l'Administració General de l'Estat i
els seus Organismes públics de nacionals d'altres Estats als
que es d'aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors.
b) Tenir complerts els 18 anys d'edat, o tenir la edat que la
convocatòria estableix com a mínima abans del termini de
presentació d'instàncies, i no excedir de l'edat establerta
com a màxima per a l'ingrés en un cos o una escala.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici
normal de les corresponents funcions.
d) No haver estat separat/da per resolució disciplinària ferma
del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni
trobar-se inhabilitat/ada, per sentencia ferma, per a
l'exercici de les funcions públiques.
e) No trobar-se afectat/ada per causa d'incompatibilitat o
incapacitat, segons l'article 145 del RDL 781/86 de 18
d'abril i altres disposicions posteriors aplicables.
f) Estar en possessió de la titulació exigida per a l'ingrés en els
grups de funcionaris que assenyala l'article 25 de la Llei
30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública
o de la respectiva titulació exigida per a cadascuna de les
places laborals, i que s'especifiquen en els annexos corres-
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ponents a cadascuna de les places a que fa referència
aquesta convocatòria, o estar en condicions d'obtenir-la, en
la data en què acaba el termini de presentació de sol·licituds
per prendre part en les proves selectives.
En cas d'invocar un títol equivalent, s'haurà d'acreditar l'equivalència per norma legal o certificació expedida pel Consell
d'Educació.
g) Tenir coneixements orals i escrits de la llengua catalana,
segons els nivells que correspongui en cada cas i sempre
que hagin d'intervenir posteriorment en qualsevol tràmit administratiu.
h) Altres requisits que, de forma individualitzada, es relacionen
en l'annex de la respectiva plaça.
Tercera. Forma i termini de presentació d'instàncies. Les instàncies
sol·licitant prendre part en les corresponents proves selectives es dirigiran al Molt Il.ltre Sr. Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de Reus
i es presentaran, en hores d'oficina, al Registre General de la
Corporació, en el termini de 20 dies naturals comptats a partir del
següent al de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les instàncies també es
podran presentar en la forma determinada per l'article 38 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En les instàncies els/les aspirants manifestaran que reuneixen totes
i cadascuna de les condicions exigides en la Base anterior (referents
sempre a la data d'expiració del termini fixat per a la seva presentació), i que es comprometen, cas d'ésser nomenats/ades, a prestar
jurament o promesa d'acord amb el que estableix el RD 707/1979,
de 5 d'abril.
Amb la instància s'acompanyarà, en tot cas, la carta de
pagament acreditativa d'haver abonat en la caixa municipal l'import
dels drets d'examen que, per a cada prova selectiva, s'assenyalen en
els annexos d'aquestes Bases, o resguard del gir postal o telegràfic
del seu abonament, i si escau, justificació de la seva exempció. La
carta de pagament, per si sola, no dóna dret a prendre part en les
corresponents proves selectives.
Així mateix, de conformitat amb els annexes corresponents,
s'acompanyarà la documentació que s'exigeixi, la qual es podrà
presentar per original o per fotocòpia degudament compulsada.
Els drets d'examen només podran ser tornats a qui no s'hagi
admès a les proves de selecció per manca d'algun dels requisits
exigits per prendre-hi part.
Quarta. Admissió dels/de les aspirants. Acabat el termini de
presentació d'instàncies, la Presidència de la Corporació o l'autoritat
en qui hagi delegat o desconcentrat, en el termini màxim d'un mes,
declararà aprovada la llista d'admesos i exclosos.
En l'esmentada resolució, que serà publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat, s'indicarà el lloc on es troben exposades al públic
les llistes certificades complertes dels/de les aspirants que s'hagin
admès o exclòs.
La publicació de la resolució en el DOG., concedirà un termini de
deu dies per a subsanacions i possibles reclamacions.
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini de 30
dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les
al·legacions s'entenen desestimades.
En la mateixa resolució s'inclourà la composició del Tribunal, el
lloc, data i hora de començament dels exercicis, i l'ordre d'actuació
dels/de les aspirants.
La publicació de la referida resolució en el Diari Oficial de la
Generalitat, serà indicativa dels terminis a efectes de possibles impugnacions o recursos.
Malgrat això la publicació podrà ser substituïda per qualsevol
dels sistemes de notificació o comunicació que estableix la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
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Cinquena. Tribunal qualificador de les proves. La composició del
Tribunal qualificador dels exercicis i mèrits dels/de les aspirants, si
escau, es detalla en els annexes corresponents a cadascuna de les
places convocades, ajustant-se a la vigent normativa. Se li donarà
publicitat en els termes previstos en la Base quarta d'aquesta convocatòria.
El tribunal podrà disposar la incorporació en els seus treballs d'assessors especialistes per a totes o alguna de les proves.
Cada Tribunal estarà compost per un mínim de tres titulars i tres
suplents designats/ades pel president de la corporació, a no ser que
actuïn en representació d'altres organismes o corporacions.
En cas de selecció de personal laboral el Tribunal estarà compost
per un número senar de membres.
Els/les vocals hauran de ser designats/ades a la convocatòria i
hauran de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés
a les places objecte de la mateixa. D'acord amb el que estableixen
les Bases, la Secretaria del Tribunal podrà recaure en un dels seus
membres.
Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, notificant-ho a l'autoritat convocant, i els/les aspirants podran recusar-los
quan concorrin les circumstàncies previstes en l'article 28 de la Llei
30/92, de 26 de novembre.
Tots els membres del Tribunal tindran veu i vot.
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de
més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament.
Les decisions es prendran per majoria de vots presents, resolent,
en cas d'empat, el vot de qui actuï com a president/a.
Per la concurrència a les sessions de selecció que comporta la
convocatòria, els membres del Tribunal tindran dret a la percepció de
l'assistència corresponent, la qual es fixarà de conformitat amb el que
diu el RD. 236/88 de 4 de març.
Sisena. Començament i desenvolupament de les proves selectives.
Els/les aspirants seran convocats/des per a cadascun dels exercicis en crida única. llevat casos de força major, degudament justificats i apreciats lliurement pel Tribunal.
Com a conseqüència del sorteig efectuat, l'ordre d'actuació
dels/de les aspirants en totes les proves selectives a que es contrau
l'oferta d'ocupació d'aquest Ajuntament per a 1999, i en particular,
per a la realització d'aquells exercicis que no puguin celebrar-se
conjuntament, s'iniciarà pels/per les aspirants, el primer cognom de
qui comenci amb la lletra C.
Només hi haurà una convocatòria per a cada exercici i s'exclourà
de l'oposició, concurs o concurs-oposició a l'aspirant que no hi
comparegui.
Si el Tribunal ho considera oportú es podrà realitzar més d'un
exercici en una mateixa sessió.
Setena. Sistema de qualificació. Per a les places que se segueixi
el sistema de selecció per oposició tots els exercicis de les diverses
proves selectives seran eliminatoris, a reserva del que s'estableix en
els annexes cor responents, i seran qualificats fins a un màxim de 10
punts, essent eliminats els/les aspirants que no arribin a un mínim de
5 punts en cadascun dels exercicis. El nombre de punts que podrà ser
atorgat per cada membre del Tribunal serà de 0 a 10.
La qualificació dels/de les aspirants en cadascun dels exercicis
s'adoptarà sumant les puntuacions atorgades pels diferents membres
del Tribunal i dividint el total pel nombre d'assistents.
La qualificació dels exercicis que consisteixin en la contestació
d'un qüestionari de preguntes, segons preveuen les diferents bases
específiques, serà la que resulti d'aplicar 0'10 punts a cada resposta
correcta. A la puntuació total se li descomptaran 0'025 punts per
cada resposta equivocada. Les bases específiques podran establir
una puntuació diferent.
Les qualificacions de cada exercici es faran públiques el mateix
dia en que s'acordin i s'exposaran en el lloc adient.
La puntuació definitiva de l'oposició estarà determinada per la
mitjana aritmètica de les puntuacions de cadascun dels exercicis i
servirà per fixar l'ordre final de qualificació dels/de les aspirants. En
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aquelles places que s'estableixi una prova obligatòria no eliminatòria,
el resultat d'Apte/a o No Apte/a servirà per obtenir l'ordre final definitiu de qualificació dels/de les aspirants, en el sentit que en igualtat
de resultats, tindran preferència els/les aspirants que hagin obtingut
la qualificació d'Apte/a en la prova no eliminatòria.
En aquelles places en què el sistema selectiu sigui el concursoposició la puntuació definitiva s'obtindrà sumant a la puntuació final
de la fase d'oposició, determinada en la forma establerta en l'apartat
anterior, la puntuació obtinguda en la fase de concurs segons els
mèrits al·legats i provats, de conformitat amb els barems establerts per
a cada prova selectiva.
En aquelles places en que el sistema selectiu sigui el concurs, el
Tribunal qualificarà els/les concursants en funció dels mèrits al·legats
i justificats per aquests/es segons el barem establert per a cada
prova, i formularà la relació d'aprovats/ades d'acord amb les
puntuacions finals assolides. Els mèrits no justificats a criteri del
Tribunal no seran valorats.
Vuitena. Relació d'aprovats/ades, presentació de documents i
nomenament. Acabada la qualificació dels/de les aspirants, el
Tribunal publicarà en el tauló d'anuncis de la corporació, la puntuació
final de les proves selectives i la relació d'aprovats/ades per ordre
de puntuació.
Contra el resultat publicat es podrà interposar recurs d'alçada
davant el president de la corporació en el termini i amb els efectes
dels articles 114 al 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
El Tribunal no podrà aprovar ni declarar que han superat les
proves selectives, un nombre superior d'aspirants que el de places
convocades.
El Tribunal elevarà la relació d'aprovats/ades, junt amb l'acta de
l'última sessió, que farà concreta referència a l'aspirant o aspirants
seleccionats/ades, a la Presidència de la Corporació, la qual
formularà el pertinent nomenament.
La resolució del Tribunal vincularà l'administració, sense perjudici
que aquesta, si escau, pugui procedir a la seva revisió d'acord amb
l'article 114 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, supòsit aquest en què s'hauran de practicar de nou les proves
o tràmits afectats per les irregularitats.
Els/les aspirants proposats presentaran a la Unitat de Recursos
Humans de la Corporació, dins del termini de vint dies naturals, a
partir de la publicació de la llista d'aprovats/ades, els documents
acreditatius de les condicions que, per prendre part en les proves,
s'exigeixen en la Base segona, i que són:
1. Fotocòpia compulsada del DNI
2. Títol, testimoni notarial o fotocopia compulsada de la titulació
acadèmica exigida per prendre part en la corresponent prova
selectiva, o justificant d'haver efectuat el pagament dels drets per a la
seva obtenció. Si aquests documents fossin expedits després de la
data en què va finalitzar el termini de presentació d'instàncies,
s'haurà de justificar el moment en què es van acabar els estudis.
3. Certificat negatiu del Registre General de Penats i Rebels, pel
que fa a la inhabilitació per a exercir funcions públiques i declaració
jurada dels altres requisits exigits en la Base segona.
4. Declaració jurada de no trobar-se immers/sa en causa d'incapacitat o incompatibilitat.
5. Certificat acreditatiu de no patir malaltia o defecte físic que
impossibiliti el normal exercici de la funció.
Els/les aspirants que tinguin la condició de funcionari/a públic
estaran exempts/tes de justificar les condicions i els requisits ja
demostrats per obtenir el seu anterior nomenament, havent de
presentar certificació del ministeri, comunitat autònoma, corporació
local o organisme del qual depenguin, acreditant la seva condició i
altres circumstàncies que constin en el seu expedient personal.
Qui en el termini indicat, i llevat de força major, no presenti la
documentació esmentada, no podrà ser nomenats, restant anul·lades
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les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què
hagin pogut incórrer, en el supòsit de falsedat en la instància.
Si es tracta de personal laboral, abans de la formalització dels
corresponents contractes, els/les aspirants hauran de justificar els
requisits i condicions exigides en la convocatòria.
El president de la Corporació nomenarà funcionaris/funcionàries
els/les aspirants proposats en el termini d'un mes des que acabi el
termini establert per a la presentació de documents. Els aspirants que,
d'acord amb la convocatòria, hagin de realitzar un període de pràctiques amb caràcter selectiu o un curs complementari de formació o
curs selectiu, seran nomenats/ades funcionaris/funcionàries en pràctiques. Una vegada superat amb aprofitament els cursos citats o el
període de pràctiques d'acord amb el que estableixin les respectives
convocatòries, es farà el nomenament de funcionari/funcionària de
carrera.
Els/les aspirants que no superin el període de pràctiques d'acor d
amb el procediment de qualificació previst en la convocatòria,
perdran tots els drets al seu nomenament com a
funcionaris/funcionàries de carrera, per resolució motivada de la
Presidència de la Corporació, a proposta del/de la cap del
Departament on hagi estat assignat/ada per a realitzar aquestes
pràctiques.
Els/les aspirants que no superin el curs selectiu, perdran el dret al
seu nomenament com a funcionaris de carrera, mitjançant resolució
motivada de la presidència de la Corporació, a proposta de l'òrgan
responsable de l'avaluació del curs selectiu.
Una vegada acabat el procés selectiu, i finalitzat, si escau, el
període de pràctiques o el curs selectiu, els/les aspirants que els
hagin superat seran nomenats funcionaris/funcionàries de carrera fins
el límit de places anunciades i dotades pressupostàriament.
Els nomenaments es publicaran en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
Una vegada publicat el nomenament es disposarà d'un termini
d'un mes per al jurament o promesa i conseqüent presa de possessió.
La manca de presa de possessió, llevat casos de força major degudament acreditada, comportarà la pèrdua de tots els drets.
Cas que es tracti de convocatòries per a proveir personal laboral,
l'alcalde-president, una vegada rebuda la proposta per part de
l'òrgan de selecció formalitzarà per escrit, en el termini d'un mes, el
corresponent contracte pel qual l'aspirant adquirirà la condició de
personal laboral fix. En aquests documents es farà constar el període
de prova que s'estableixi en les respectives convocatòries.
Fins que no es formalitzin els contractes els/les aspirants no
tindran dret a cap percepció econòmica.
Novena. Places addicionals. Els/les aspirants que, una vegada
superats tots els requisits del procés selectiu quedin dins del 10% addicional, restaran en situació d'expectativa de nomenament i seran
nomenats funcionaris/funcionàries en ocasió de vacant durant
l'exercici econòmic.
Mentre permaneixin en situació d'expectativa de nomenament temps que no serà computable a cap efecte -, no tindran dret a rebre
cap tipus de remuneració.
No podrà procedir-se al nomenament de funcionaris/funcionàries
de carrera del cos o escala al què pertanyin les places convocades,
mentre existeixin aspirants en expectativa de nomenament procedents
d'aquesta convocatòria.
Els/les aspirants en expectativa de nomenament tindran
preferència per a la prestació de serveis de caràcter temporal.
Desena. Incidències. El Tribunal queda facultat per resoldre els
dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon
ordre de les proves selectives.
En tot el que no es preveu en aquestes Bases s'estarà al que diu
el Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals i el RD 364/1995, de 10 de
març, que tindrà caràcter supletori.
La convocatòria, les Bases i tots els actes administratius que es
derivin d'aquesta i de l'actuació del Tribunal, podran ser impugnats
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pels interessats en els casos i forma establerts per la Llei 30/92 de
26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
Reus, 29 d'abril de 2002.— El regidor cap de l’àrea de serveis
generals, Carles Salas Martí.
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Es designarà un suplent per a cada membre titular
El tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors especialitzats en totes o en algunes de les proves. Aquests
assessors es limitaran a valorar els exercicis corresponents a les seves
especialitats tècniques i a col·laborar amb l'òrgan de selecció,
basant-se exclusivament en aquestes especialitats.

ANNEX I
PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA
PLAÇA D'INTENDENT DE LA GUÀRDIA URBANA
1. Sistema de selecció.
Concurs-oposició lliure
2. Requisits necessaris.
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han
de reunir el requisits següents:
a) Ser ciutadà espanyol, d'acord amb la legislació vigent.
b) No haver complert els 55 anys.
c) Estar en possessió de llicenciatura universitària.
d) Haver superat, o superar en el procés de selecció, el curs
específic d'Intendent impartit per l'Escola de Policia de
Catalunya.
e) Tenir carnet de conduir de classe A i B, com a mínim, i haver
superat les proves previstes en l'article 51 3. en relació amb
el 7 3. del Reglament General de Conductors o, en el seu
cas, estar en possessió dels permisos de classe C1 i/o D1.
f) No tenir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal
exercici de la funció, acreditat amb un certificat mèdic.
g) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del
servei de l'administració de l'Estat, comunitat autònoma o
local, ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
h) No estar incurs/a en causa d'incapacitat o incompatibilitat
segons preveu la vigent legislació.
i) Compromís d'acceptar la dedicació plena o exclusiva que
els pugui ser exigida, i d'assistir als cursos d'especialització
que la corporació cregui convenients.
j) Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar
armes, d'acord amb les condicions establertes per la
normativa vigent.
k) Drets d'examen. Per aspirar a ocupar la plaça de
l'Ajuntament, cadascun dels candidata/es, hauran d'abonar
una quantitat de vint-i-vuit amb cinquanta euros (28'50. ¤) en
motiu de drets d'examen, en el moment de presentar la
sol·licitud. Estaran exempts d'aquesta quantitat aquells
candidats/es que ho justifiquin en base a l'article 8é de l'ordenança fiscal número 13, de les O.F. 2002.
Abans de ser nomenats en propietat, els aspirants que hagin
estat proposats pel Tribunal, presentaran la següent documentació:
- Fotocopia del DNI
- Fotocopia del títol de llicenciatura universitària
- Fotocopia del Carnet de conduir de la classe exigida en
aquestes Bases
- Acreditació d'haver superat el curs fixat en l'apartat d).
- Certificat de penals.
Si no es presenten els citats documents, els aspirants proposats, no
podran ser nomenats.
3. Tribunal qualificador.
El tribunal qualificador del concurs oposició es constituirà de la
manera següent:
- President: El de la corporació, o regidor/a en que delegui
- Secretari: El de la corporació o funcionari/a en que
delegui.
- Vocals: El regidor delegat de la Guàrdia Urbana
Dos tècnics designats per la Corporació.
Un representant de la Direcció General de Seguretat
Ciutadana.
Un representant de l'Escola de Policia de Catalunya.

4. Exercicis de l'oposició.
1r exercici. Proves psicotècniques.
Essencialment, proves aptitudinals i qüestionaris de personalitat
per tal d'avaluar si el perfil (capacitat aptitudinal i professiograma
caracteorològic) s'adequa al lloc de treball. Aquestes proves podran
completar-se, a criteri dels tècnics que examinin, amb una entrevista
personal.
L'exercici serà obligatori i eliminatori i es qualificarà com a apte
o no apte. La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant.
També integrarà proves en relació a la capacitat de portar armes
dels aspirants.
2n exercici. Prova de català.
Els/les aspirants acreditaran el coneixement oral i escrit de la
llengua catalana, presentant el certificat de la Junta Permanent de
Català de nivell C, o un altre d'equivalent, sempre que hagin d'intervenir posteriorment en qualsevol tràmit administratiu.
En el cas que no es tingui aquest certificat, el tribunal avaluarà els
coneixements adequats de la llengua catalana. El resultat serà
apte/no apte.
3r exercici. Prova pràctica.
El tribunal proposarà dos o més supòsits pràctics amb l'objectiu de
valorar la capacitat dels aspirants per resoldre problemes complexos
d'àmbit policial i per dur a terme la gestió del personal. S'hauran de
resoldre, per escrit, en el temps màxim de dues hores.
El tribunal podrà disposar que els aspirants donin lectura a la
prova podent formular preguntes sobre el seu contingut.
Aquesta prova es valorarà entre 0 i 10 punts. Quedaran eliminats
els aspirants que obtinguin una puntuació inferior a 5.
4t exercici. Projecte d'organització.
Els aspirants hauran de presentar un projecte d'organització de la
policia local el qual es tindran en consideració les funcions que li atribueix la legislació vigent i les característiques i necessitats que
planteja el municipi.
El projecte s'haurà d'entregar al registre d'entrada de la corporació en sobre tancat i en el termini que es fixi a l'anunci en el qual
es publiqui la llista d'admesos i exclosos.
El tribunal podrà sol·licitar als aspirants els aclariments que
consideri oportuns sobre els projectes presentats.
Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts. Quedaran eliminats
els aspirants que obtinguin una puntuació inferior a 5.
6è. Exercici. Prova mèdica.
Reconeixement mèdic, que inclourà les proves que figuren a
l'annex d'aquestes bases, per valorar que l'aspirant no presenti cap
causa mèdica que l'invalidi per a l'exercici de la professió. Es qualificarà com a apte o no apte.
Una vegada finalitzat el concurs-oposició l'aspirant proposat pel
Tribunal haurà de superar el curs específic per a l'accés a la categoria
d'Intendent de l'Escola de Policia de Catalunya.
Estaran exempts de la realització d'aquest curs, els aspirants que
acreditin documentalment en la fase d'admissió, que han superat l'esmentat curs.
Una vegada finalitzat el curs satisfactoriàment el candidat ha de
superar un període de pràctiques de sis mesos de durada al Cos de
la Guàrdia Urbana de Reus.
Aquestes pràctiques tenen caràcter eliminatori i es valoraran en
base a l'informe del cap de l'aspirant, el qual podrà interessar els
informes que estimi oportú d'altres comandaments del cos.
El període de pràctiques serà valorat de 0 a 10 punts, essent
necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts per tal de superar
aquesta prova.

20

B O P D E TA R R A G O N A - Núm. 107

En cas que l'aspirant que superi el concurs-oposició sigui personal
que presti serveis a l'Ajuntament de Reus, ocupant la plaça a cobrir
amb una antiguitat mínima de sis mesos, quedarà exclòs d'aquest
període de prova.
L'opositor/ra que passi a realitzar els curs de l'Escola de Policia
de Catalunya, serà nomenat/da funcionari/funcionària (intendents)
en pràctiques i les seves retribucions s'adequaran al que diu el RD
456/1986, de 10 de febrer.
5è. Desenvolupament de la fase concurs i entrevista.
Barem de mèrits:
a) Experiència demostrada i acreditada documentalment de la
seva activitat professional en l'administració pública o en
l'empresa privada que tingui relació amb les funcions de
gestió, i/o direcció de plantilles policials de més de 100
agents: 0,15 punt per cada mes d'activitat professional, fins
a 3 punts.
b) Antiguitat, per cada any de serveis prestats en les administracions públiques, ja sigui en propietat, interinament o en
règim de contracte temporal: 0'20 punts, amb un màxim de
2 punts. No es tindran en compte els serveis ja valorats en
l'apartat anterior.
c) Experiència docent,
1. Per impartir cursos i seminaris de mes de 10 hores , relacionats amb la policia, o els serveis de seguretat, en universitats oficials o en l'Escola de Policia de Catalunya 1 punt,
fins a un màxim de 4 punts.
d) Publicacions
1. Per publicacions relacionades amb la policia, els serveis
de seguretat o la funció a desenvolupar, 1 punt, fins a un
màxim de 3 punts.
2. Per altres publicacions, 0'25 punts, fins a un màxim de 1
punt.
e) Per tasques d'investigació i desenvolupament en el àmbit de
la organització, millora i reestructuració de cossos policíacs
o serveis de seguretat pública,
1. Per projectes, estudis, avaluacions, i activitats d'investigació relacionades amb la organització i reestructuració de
cossos policíacs, fins a 1 punt, amb un màxim de 3 punts.
2. Altres activitats d'investigació, relacionades amb la funció,
0'50 punts, fins a un màxim de 1 punt.
f) Cursos d'especialització, cursets i seminaris, el Tribunal els
valorarà en funció de la seva durada i de la relació amb les
funcions de la plaça a cobrir, seguint el següent barem:
1- Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia
de Catalunya, realitzats amb aprofitament i sense que
pugui comptabilitzar-se el curs específic per accés a
intendent:
- Per cursos de durada inferior a 13 hores, per cada un 0'15
punts, fins a un màxim de 0'60.
- Per cursos de 13 a 25 hores, per cada un 0'20 punts, fins
a un màxim de 0'60.
- Per cursos de 26 a 40 hores, per cada un 0'30 punts, fins
a un màxim de 0'90.
- Per cursos de 41 a 100 hores, per cada un 0'50 punts, fins
a un màxim de 1'50.
- Per cursos de 101 a 200 hores, per cada un 0'75 punts,
fins a un màxim de 2'25.
2- Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió,
impartits per entitats i institucions oficials, realitzats amb
aprofitament:
- Per cursos o seminaris de durada inferior a 13 hores, per
cada un 0'10 punts, fins a un màxim de 0'30.
- Per cursos o seminaris de 13 a 25 hores, per cada un 0'15
punts, fins a un màxim de 0'45.
- Per cursos o seminaris de 26 a 40 hores, per cada un 0'20
punts, fins a un màxim de 0'60.

Dijous, 9 - 5 - 2002

- Per cursos o seminaris de 41 a 100 hores, per cada un 0'30
punts, fins a un màxim de 0'90.
- Per cursos o seminans de 101 a 200 hores, per cada un
0'50, fins a un màxim de 1'50.
- Per cursos o seminaris de durada superior a 200 hores, per
cada un 0'75 punts, fins a un màxim de 2'25.
Els aspirants hauran d'acreditar la durada, en hores, dels
cursos presentats com a mèrits.
Els cursos impartits per centres no oficials, seran valorats
discrecionalment pel tribunal, sense excedir del 50% de la
qualificació que es doni als oficials.
g) Per altres mèrits justificats documentalment: segons criteri del
tribunal i fins a un màxim de 1 punt.
h) Entrevista
El tribunal realitzarà una entrevista que valorarà fins a 7 punts com
a màxim.
Reus, 29 d'abril de 2002. — El regidor cap de l'Àrea de Serveis
Generals, Carles Salas Martí.
.
ANNEX
REVISIÓ MÈDICA
* Anamnèsis
* Dades antropomètriques: FC i TA
* Exploració:
General
Cardio-respiratòria
Abdominal
Sentits:
Vista
Oïda
* Analítica sang:
Hemograma
Sèrie blanca
Glucosa
Urea

2002/4609 - AJUNTAMENT DE LA SECUITA
Edicte
Aprovat definitivament, en no haver-se presentat al·legacions, l'expedient núm. 1 de modificació de pressupost de 2002, per
suplement de partides amb càrrec al romanent positiu de tresoreria i
per majors ingressos
Es publica el resum que preceptua l'article 150.3 de la Llei reguladora de les hisendes locals:
Pressupost de despeses
Partida
62200

Suplement a fer
reforma del Casal de l'Argilaga 150.874, 94 euros

Pressupost d'ingressos
Partida
76103

Suplement a fer
150.874,94 euros

La Secuita, 24 d'abril de 2002. — L’alcalde, Albert Pereira i
Solé.

2002/4749-U - AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Urbanisme - Planejament
Anunci
El Consell Plenari, en data 11 de febrer de 2002, va acordar
assumir i aprovar inicialment la modificació del Pla general, referent
als usos permesos a la Clau 22-C, subzona de petita indústria i taller,
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a l’àmbit del PP14, autovia de Salou, N-340, presentat pel Sr. Jaime
Nicolás Colomé en representació de Tarraco Center, SA, supeditant
el tràmit d’informació pública a què prèviament es presentin els
projectes de modificació adequats a les consideracions de l’informe
de l’arquitecte municipal de data 26-10-01 i siguin informats favorablement pels Ser veis Tècnics de l’Ajuntament.
Atès que ha estat complimentat en el referit acord del Consell
Plenari i conforme al tràmit establert a l’article 59 de la refosa dels
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, aprovada
per Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, se sotmet el dit
projecte a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des del
dia següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona.
Durant el termini expressat es podrà examinar l’expedient en el
Departament d’Urbanisme-Planejament d’aquesta Secretaria General,
en hores hàbils d’oficina, i formular al·legacions si es considera
oportú.
Tarragona, 24 d’abril de 2002. — El secretari general, Ponç
Mascaró i Frocada.

2002/4748-U - AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Urbanisme - Planejament
Anunci
En base a les competències que en matèria d’aprovació dels
instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general atribueix a l’alcalde l’art. 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció
donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, la Comissió de Govern,
per delegació de l’Alcaldia de data 3-7-99, que es manté en el
Decret de data 13-12-99, va acordar, en la sessió ordinària que
tingué lloc el dia 11 de febrer de 2002 aprovar inicialment la modificació puntual del text refós del Pla parcial núm. 14, sector 1,
carretera de València, presentat per Tárraco Center, SA, supeditant el
tràmit d’informació pública a què prèviament es presentin els
projectes de modificació adequats a les consideracions de l’informe
de l’arquitecte municipal de data 26-10-01 i siguin informats favorablement pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament i supeditant la seva aprovació definitiva i la seva executivitat, a l’aprovació definitiva de la
modificació puntual del Pla general que tramita simultàniament.
Atès que ha estat complimentat l’establert en el referit acord de la
Comissió de Govern, se sotmet la modificació puntual del text refós
del dit Pla parcial a informació pública pel termini d’un mes, a
comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de conformitat amb el
que determina l’art. 60 de la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística, aprovada per Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol.
Durant l’expressat termini es podrà examinar l’expedient en el
Departament d’Urbanisme-Planejament d’aquesta Secretaria General
i presentar al·legacions, si s’escau.
Tarragona, 25 d’abril de 2002. — El secretari general acctal.,
Enrique Gallego i Sirvent.

2002/4616 - AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA
Edicte
El Ple de l'Ajuntament de Torredembarra, en la sessió ordinària
duta a terme el dia 17 de gener de 2002, va aprovar inicialment la
Modificació de l'ordenança municipal de circulació de persones i
vehicles en les vies urbanes, que ha estat exposada al públic
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mitjançant publicacions en el BOPT del dia 15 de febrer de 2002 i
en el DOGC del dia 13 de febrer de 2002.
Finalitzat els trenta dies de termini d'exposició al públic sense que
s'hagi presentat cap al·legació ni reclamació al respecte, la
Modificació de l'Ordenança queda definitivament aprovada.
En compliment del que disposa l'article 70 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, es fa públic el text íntegre de l'Ordenança.
ANNEX
Modificació de l'ordenança municipal de circulació
Primer. S'afegeix un apartat 11 a l'article 29 de l'ordenança, que
tindrà la redacció següent:
“11. L'alcalde determinarà a través d'un ban els horaris de
càrrega i descàrrega que s'estableixin en general o per determinades
zones del terme municipal."
Segon. Es crea un títol cinquè de l'ordenança municipal que
portarà per títol "Règim sancionador", que se subdivideix en dues
seccions, la primera de les quals porta com títol "disposicions
generals" i comprèn els articles 51 a 54, que queden redactats de la
manera següent:
Article 51
"1. Constituiran infraccions administratives les accions o omissions
contràries a les disposicions d'aquesta ordenança.
2. Les infraccions es qualificaran com greus i lleus, d'acord amb
el que disposa el Reial Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març, que
aprova el text articulat de la llei de trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat vial (LTSV)."
Article 52
1. L'òrgan competent per imposar les sancions per la comissió de
infraccions serà l'alcalde de l'ajuntament, qui podrà delegar l'exercici
d'aquests atribucions en conformitat amb el que disposa la normativa
bàsica sobre règim local.
Article 53
1. La comissió d'una infracció administrativa serà sancionada en
conformitat amb el que disposa la normativa sobre trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat vial.
2. La infracció del que disposa l'article 39 en relació amb el
règim d'estacionament sota control horari es considerarà infracció lleu
i es sancionarà amb una multa d'import fins a 15.000 pessetes
(90,15 euros).
Article 54
1. La persona denunciada podrà gaudir d'una bonificació del
20% sobre la quantia fixada provisionalment si abona l'import fixat
provisionalment dins els 10 dies següents a la notificació de la
denúncia, d'acord amb el que s'assenyala en l'article 67 del LTSV.
Tercer. Es crea una secció segona dins el títol cinquè de l'ordenança, que porta com títol "procediment sancionador".
Quart. S'afegeixen els articles 56 a 65, el contingut del quals és
el següent:
Article 55
1. Les infraccions es sancionaran d'acord amb el procediment
establert pel Reial Decret 320/94, de 25 de febrer.
Article 56
1. Les denúncies de fets que puguin suposar infraccions a les
disposicions reguladores del trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial podran formular-se per qualsevol ciutadà que en tingui
coneixement.
2. Els agents encarregats de la vigilància i control del trànsit
estaran obligats a denunciar les infraccions en matèria de trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial que observin en exercici
de les seves funcions.
3. Les denúncies formulades pels agents de l'autoritat gaudiran de
la presumpció de veracitat que estableix l'article 76 del Reial Decret
Legislatiu 339/90, de 2 de març."
Article 57
1. A les denúncies formulades pels agents de l'autoritat, siguin
d'ofici o a requeriment, haurà de constar necessàriament:
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a) La identificació del vehicle amb què s'hagués comès la
suposada infracció
b) La identitat del conductor, si en fos coneguda
c) Una relació circumstanciada del fet que es denuncia, amb
indicació del lloc, data i hora en que es va cometre la
suposada infracció.
d) L'import que es fixi provisionalment com sanció que en el
seu cas pugui imposar-se.
e) Una referència als preceptes legals o reglamentaris en que
es tipifiqui la infracció denunciada.
g)- El nom, professió, domicili del denunciant. Quan la denúncia hagi estat formulada per un agent d la Policia Local en
exercici de les seves funcions, aquestes dades podran ser
substituïdes pel número d'identificació de l'agent.
2. En les denúncies de caràcter obligatori, l'agent denunciant
estendrà la denúncia per triplicat: un exemplar es lliurarà al presumpte
infractor, el segon se'n remetrà a la unitat encarregada de tramitar el
procediment sancionador, i conservarà el tercer en el seu poder en la
matriu del talonari.
3. El butlletí de denúncia anirà signat pel denunciant i el
denunciat, sense que la signatura d'aquest últim suposi acceptació
dels fets que s'imputen.
4. Si el denunciat es nega a signar, l'agent denunciant farà
constar aquesta circumstància en el butlletí de denúncia.
5. Quan el conductor denunciat no es trobés present en el moment
d'estendre la denúncia, el butlletí es col·locarà subjecte pel vidre
davanter del vehicle, sense que això impliqui notificació de la
denúncia.
Article 58
1. Les denúncies de caràcter voluntari podran formular-se davant
l'agent de la Policia Local encarregat de la vigilància o regulació del
trànsit que es trobi més pròxim al lloc dels fets o mitjançant un escrit
adreçat a l'alcaldia.
2. Quan la denúncia es formuli davant els agents de la Policia
Local, aquests estendran el corresponent butlletí de denúncia, on
faran constar si han pogut comprovar personalment la presumpta
infracció denunciada, així com si van poder notificar-la.
Article 59
1. Els vigilants de les zones d'estacionament limitat estaran
obligats a denunciar les infraccions generals d'estacionament que
observin i les referides a la normativa específica que regula les zones
esmentades.
Article 60
1. Rebuda la denúncia en la unitat encarregada de la seva tramitació, s'examinarà el seu contingut i es comprovarà el compliment
dels requisits legals establerts i en el seu cas s'impulsarà la tramitació
del procediment.
Article 61
1. Com norma general les denúncies formulades pels agents de
la Policia Local es notificaran en l'acte als denunciats i es farà constar
a la denúncia les dades a que fa referència l'article 57 d'aquesta
ordenança i el dret que assisteixi al denunciat de formular, en el
termini de quinze (15) dies les al·legacions que consideri per a la
defensa dels seus interessos.
2. Per raons justificades que hauran de constar en el butlletí, les
denúncies podran notificar-se amb posterioritat.
3. Les denúncies formulades pels agents de la Policia Local sense
aturar als denunciats no seran vàlides a no ser que facin constar en
els butlletins i se'ls hi notifiqui les causes concretes i específiques per
les quals no va ser possible detenir el vehicle.
Article 62
1. A efectes de notificacions es considerarà domicili del conductor
i del titular del vehicle aquell que expressament hagués indicat i en el
seu defecte el que figuri en els corresponents registres de conductors
i infractors i de propietaris de vehicles respectivament.
2. Les notificacions de les denúncies que no es lliurin en l'acte es
cursaran al domicili referit en l'apartat anterior, d'acord amb que estableix la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LPAC).
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Article 63
1. La unitat encarregada de la tramitació dels procediments
sancionadors disposarà la notificació de les denúncies si no hi
hagués fet l'agent denunciant i concedirà un termini de quinze dies al
presumpte infractor per tal que formuli al·legacions i proposi la
pràctica de les proves de que vulgui valdre's per a la defensa dels
seus interessos.
2. De les al·legacions del denunciat es donarà trasllat a l'agent
denunciant perquè emeti el corresponent informe en el termini de
quinze dies, tret que no s'haguessin aportat dades noves o diferents
dels inicialment constatants pel denunciant.
Article 64
1. Quan fos necessari per a l'averigüació i qualificació dels fets
o per a la determinació de les possibles responsabilitats, l'instructor
acordarà l'obertura d'un període de prova per un termini no inferior
a deu dies ni superior a trenta.
2. Es podran rebutjar per resolució motivada les proves proposades pels interessats que siguin improcedents.
3. Si a petició de l'interessat han de practicar-se proves la realització de les quals impliqui despeses que no hagin de patir l'administració, podrà exigir l'avançament de les despeses, a reserva de la
liquidació definitiva que resulti un cop practicada la prova, a la que
s'afegiran els comprovants que acreditin la realitat i la quantia de les
despeses.
4. Conclosa la instrucció es formularà la proposta de resolució en
conformitat amb el que disposa el reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit. En conformitat amb el que disposa l'article 13.2 del Reial Decret 1398/93, de 4 d'agost, en la denúncia
s'advertirà a l'interessat que cas de no formular al·legacions sobre el
seu contingut en podrà ser considerada proposta de resolució quan
contingui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Article 65
1. La resolució s'ha de dictar i notificar en el termini de sis mesos
a comptar des de la data d'iniciació del procediment i decidirà totes
les qüestions plantejades pels interessats i les que es derivin del procediment.
La qual cosa es fa pública de conformitat amb l'article 13.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Torredembarra, 28 de març de 2002. — L'alcalde, Miquel Àngel
Lecha i Mercadé. — El secretari, Fernando Rivarés Baches
2002/4627 - AJUNTAMENT DE VALLCLARA
Anunci
De l'Ajuntament de Vallclara, sobre contractació d'obres.
Aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 26 d'abril de
2002 el plec de clàusules administratives particulars que regirà l'adjudicació, pel procediment obert mitjantçant concurs, del contracte de
l'obra que es detalla a continuació, s'exposa al públic pel termini de
20 dies hàbils, a comptar des del següent a la seva publicació, als
efectes de presentació de reclamacions o al·legacions. Cas de no
presentar-s'en cap, es considerarà definitivament aprovat.
Simultàniament, s'anuncia subhasta pública subjecte a les condicions que seguidament s'expressen, benentès que cas de presentar-se
reclamacions al plec de condicions, la licitació s'ajornarà fins que
aquestes siguin resoltes i s'anuncïi de nou la convocatòria.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vallclara
b) Dependencia que tramita l'expedient: Secretaria.
2. Objecte del contracte
a) Identificació de l'obra: Num. PG-2002/413
b) Descripció de l'objecte "Urbanització i murs en diverses
zones".
c) Termini d'execució: 4 mesos des de l'endemà de l'acta de
comprovació del replanteig.
3. Tramitació: Urgent
Procediment: Obert
Forma: Concurs
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4. Pressupost base de licitació: 212.262,93 euros
5. Classificació de contractistes
GRUP
SUBGRUP
E
1

CATEGORIA
B

6. Garanties
a) Provisional: 4.245,26 euros.
b) Definitiva: 4% del pressupost d'adjudicació.
7. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vallclara (Secretaría)
b) Domicili: c/Plaçeta, 12
c) Localitat i codi postal: Vallclara (43439)
d) Telefon: 977869221
e) Fax: 977869221
f) Data lìmit d'obtenció de documents i informació: Fins l'acabament del termini de licitació
8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Serà de tretze dies naturals,
comptats a partir del següent a la última publicació de
l'anunci al BOPT o bé al DOGC. Si lúltim dia fos inhàbil, les
pliques es lliuraràn el primer dia hàbil següent.
b) Documentació que integrarà les ofertes: En dos sobres
anomenats A i B amb els continguts determinats al plec de
condicions.
c) Lloc de presentació: A la Secretaria municipal.
d) El licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta durant
un termini de 3 mesos.
9. Obertura de les proposicions: Serà públic i es realitzarà a la
Sala d'actes de l'Ajuntament a les dues de migdia del dia següent, ó
si aquest fos festiu, el primer dia hàbil següent, comptat a partir de
l'endemà de l'acabament del termini de presentació de proposicions.
10. Model de proposició
S'utilitzarà el model de proposició que consta al plec de clausules administratives particulars
11. Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis aniràn a càrrec de qui en resulti adjudicatari.
Vallclara, 29 d'abril de 2002. — L'alcaldE, Rossend Roig Palau.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
J U T J ATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ
2002/3306 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE REUS
Edicto
D.ª M. de los Ángeles Martínez Ortega, secretaria judicial del Juzgado
de Primera Instancia n.º 3 de Reus,
Hago saber: que en este Juzgado se tramitan bajo n.º 449/2000
actuaciones de divorcio contecioso disposición 5.ª a instancia de
Concepción Alcaina Martínez representada por el procurador Sr. Rafael
Gallego Veciana, contra Ignacio Cuenca Ruiz, en los que, en resolución dictada el día de la fecha, se ha acordado notificar por
edictos a Ignacio Cuenca Ruiz, por ignorarse su paradero, la
sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
“En Reus, a 29 de octubre de 2001.
Y para que sirva de notificación al demandado, por D.ª María
José Nadal Sorribes, magistrada-juez del Juzgado de Primera
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Instancia n.º 3 de esta ciudad, los presentes autos de juicio de
divorcio seguidos con el número 449/00, promovidos a instancia de
Concepción Alcaina Martínez, representada por el procurador de los
tribunales Sr. Gallego y asistida por el letrado Sr. Just, contra Ignacio
Cuenca Ruiz, en situación procesal de rebeldía.
Fallo
Que estimando como estimo la demanda de divorcio, debo
declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio entre
Concepción Alcaina Martínez e Ignacio Cuenca Ruiz, acordado
respecto a las medidas mantener las contenidas en el convenio regulador de la separación anterior, si bien actualizando la pensión de
alimentos a favor del hijo menor en la calidad de 37.625 pesetas,
todo ello sin hacer especial declaración sobre las costas causadas.
Firme que sea la presente resolución, líbrese atento oficio exhortatorio al encargado del Registro Civil correspondiente, a fin de que
proceda a anotar su parte dispositiva al margen de la inscripción de
matrimonio, y poniéndose en las actuaciones testimonio de la
presente, inclúyase la original en el libro de sentencias”.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Libro el
presente, en Reus, a 8 de febrero de 2002. — La secretaria judicial
(ilegible).

2002/4568 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE EL VENDRELL
Edicto
D. José María Blanco Saralegui, juez de Primera Instancia e Instrucción
n.º 2 de El Vendrell, hago saber:
Que en este Juzgado se instruyen autos de juicio de faltas número
242/01, seguidos por lesiones agresión, en los que se ha dictado
sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“Sentencia
En El Vendrell, a 30 de enero de 2002.
José María Blanco Saralegui, habiendo visto los autos de juicio de
faltas seguidos con el número 242/01 a instancia de Óscar Ayuso
Candelas como parte denunciante, contra Javier Calvo López y Silvia
López Pastrana como denunciados, habiendo sido parte el Ministerio
Fiscal en la persona de Isabel Hernández Escobar.
(...)
Fallo
Que debo absolver y absuelvo a Javier Calvo López y Silvia Flores
Pastrana de los cargos contra los mismos formulados, declarando las
costas de oficio.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante
la Ilma. Audiencia Provincial de Tarragona.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para
su unión a los autos, incluyéndose la original en el libro de sentencias,
lo pronuncio, mando y firmo.
José M.ª Blanco Saralegui, juez de Primera Instancia e Instrucción
n.º 2 de El Vendrell y su partido”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Óscar Ayuso
Candelas, provisto de DNI n.º 7.785.894, cuyo paradero actual se
desconoce, expido el presente, en El Vendrell, a 16 de abril de
2002. — El juez (ilegible). — El secretario (ilegible).
2002/4558 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 5 DE EL VENDRELL
Edicto subasta
Finca n.º 8001 del Registro de la Propiedad de Cunit, al tomo 389,
folio 42, libro 112.
Descripción: vivienda unifamiliar, sita en término de Cunit, partida
Estanyet, con frente a la avda. de la Font, donde le corresponde el
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número 55, hoy 16. Se compone de tres plantas a distintos niveles,
cubierta tejado que consta: planta baja de 41,70 m2, contiene
garaje; primer piso de 37,87 m2 y piso segundo de 41,17 m2. El
resto de superficie no edificada se destina a jardín.
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que ha sido construida aprovechando el desnivel del terreno, y que
está destinada a aparcamientos en número de dos, con una superficie de 20 metros cuadrados, y una planta piso distribuida en
comedor-estar, cocina, cuarto trastero y dos dormitorios, con una
superficie de 58,26 m2 útiles. El total edificio está cubierto de azotea
no transitable. El resto de superficie del solar se destina a jardín.
Inscripción: al tomo 112, libro 112, folio 115, finca n.º 9000,
del Registro de la Propiedad de Calafell.
Valor de tasación de la finca: dieciséis millones treinta y dos mil
pesetas (equivalentes a 96.354,26 euros).
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sita en c/ Nou,
65, de El Vendrell, el próximo día 11 de julio de 2002, a las 10.30
horas, pudiendo acudir cualquiera de los postores (art. 673 LEC).

Tipo de la subasta: valor de tasación 17.880.000 ptas. equivalentes a 107.460,96 euros.
Depósito previo: cuenta consignaciones del BBVA, en c/ Cafés,
n.º 4, de El Vendrell, cuenta n.º 0403-0000-18-0006-01, cantidad
no inferior al 30% del tipo de la subasta.
Fecha y hora de la subasta: 27 de junio de 2002 a las 10.30
horas.
Lugar de celebración: Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de El
Vendrell, c/ Nou, 65.
(Autos art. 131 Ley Hipotecaria n.º 6/01, Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria contra D. José Antonio Fernández Cortés y D.ª Antonia
García Fernández.)
El correspondiente edicto judicial se halla expuesto en el tablón
de anuncios del indicado Juzgado.

Hago saber: que en el proceso de ejecución seguido en este
Juzgado con el n.º 46/2002 a instancia de Caixa d’Estalvis de
Tarragona, contra Joachim Theodor Johannes Linke y Hildegar-Emilie
Linke, sobre ejecución hipotecaria, se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio
de tasación, se enumeran a continuación.

Condiciones de la subasta:
1. Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Identificarse de forma suficiente.
b) Presentar resguardo de que han depositado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en el
BBVA, sucrusal de c/ Cafés, n.º 4, de El Vendrell, número
de cuenta 0403-000-18-0046-02, cantidad no inferior al
30 por 100 del precio que sirve de tipo.
2. Sólo el ejecutante podrá hacer posturas reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero.
3. Desde el anuncio de la subasta y hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado y con las condiciones
expresadas anteriormente, depositándose en la mesa del Juzgado
junto con el resguardo de la consignación efectuada, según el
apartado 1b.
4. Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100
del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere
inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil.
5. Caso de no ser hallados los demandados servirá el presente
edicto de notificación en forma.
Los autos y la certificación registral de cargas y última inscripción
vigente estarán de manifiesto en secretaría, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación.
Las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio de remate.

Bien que se sacan a subasta y su valoración:
Vivienda unifamiliar, sita en Calafell, urb. Bellamar, calle Girona,
11. Está construida sobre la parcela 21 de la manzana K, que tiene
una superficie de 260 metros cuadrados. Consta de planta sótano,

Y para que conste y sirva de notificación en forma a los demandados Joachim Theodor Johannes Linke y Hildegar-Emilie Linke, libro
el presente, en El Vendrell, a 25 de abril de 2002. — La secretaria
judicial (ilegible).

Y para que conste y sirva de notificación en forma a los demandados D. José Antonio Fernández Cortés y D.ª Antonia García
Fernández, libro el presente, en El Vendrell, a 12 de abril de 2002.
— La secretaria judicial (ilegible).

2002/4610 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 5 DE EL VENDRELL
Edicto
D.ª Montserrat Josefa Sebastiá Julián, secretaria del Juzgado de
Primera Instancia n.º 5 de El Vendrell,
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