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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

2011/147 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA

Unidad de Extranjería

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifi-
cación de las resoluciones recaídas en los expedientes que se indican
dictadas por la autoridad competente, según la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social reformada por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 diciembre, y por la Ley Orgánica
14/2003, de 20 de noviembre y su Reglamento de desarrollo
aprobado por R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre (BOE del 7-
01-2005), a las personas que se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que son firmes en la vía administrativa,
podrá interponerse, potestativamente, ante esta Subdelegación de
Gobierno recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín
Oficial de la Provincia, o en el tablón de anuncios del ayuntamiento
correspondiente, o recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses desde el día siguiente de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Tarragona. 

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona. 

Tarragona, 5 de enero de 2011. --- EL SECRETARIO GENERAL,
CARLOS MIRANDA RUIZ DE GORDEJUELA.

SOLICITANTE REFERENCIA EXPEDIENTE MUNICIPIO
AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES: ARCHIVADO
ZAHYA KERZAZI 430020100010600 CALAFELL
EL HOUSSIN AMRAOUI 430020100010624 ESPLUGA DE FRANCOLI (L')

AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES: DENEGADO
CRISTIANO DE SOUZA GOETTEN 430020100011167 CAMBRILS
ANA LUZ GOMEZ ARTUNDUAGA 430020100010397 REUS
KOBA KOKHODZE 430020100013593 RODA DE BARA
MUHAMMAD KHALID KHALID 430020100010777 SALOU
MUHAMMAD WAHEED 430020100010562 SALOU

AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES: INADMISION A TRAMITE
RAUL ALFREDO NICOLINI 430020100015586 CATLLAR (EL)
PARVEZ KHAN FIRISHTA 430020100015288 SALOU
ABBAS ALI PERVEZ 430020100015292 SALOU

2011/148 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA

Unidad de Extranjería

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifi-

cación de los requerimientos de documentación efectuados por el
órgano competente en relación a las autorizaciones de residencia
que se indican, según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
vigente en el momento de la solicitud, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social y su reglamento de
desarrollo, aprobado mediante el Real Decreto 2393/2004, de 30
de diciembre, a las personas que se relacionan, dado que tras
haberse intentado la notificación en el domicilio indicado en la soli-
citud de dicha autorización, ésta no se ha podido practicar.

Sirva el presente anuncio para disponer de un plazo no superior
a DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio, para alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes en relación con el requeri-
miento efectuado, a cuyo efecto podrán tener acceso al expediente
administrativo obrante en la Unidad de Extranjería de la
Subdelegación del Gobierno de Tarragona.

Transcurrido dicho plazo se emitirá la correspondiente resolución.

Tarragona, 5 de enero de 2011. --- EL SECRETARIO GENERAL,
CARLOS MIRANDA RUIZ DE GORDEJUELA.

SOLICITANTE REFERENCIA EXPEDIENTE MUNICIPIO
AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
BABATUNJI OLUSOLA OBEISUN 430020100010346 ARBOÇ (L')
NOURA MARZAQ 430020100011018 REUS
OMAIRA GARCIA SANCHEZ 430020100011239 REUS
OXANA APAEVA 430020100010858 SALOU

2011/149 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA

Unidad de Extranjería

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifi-
cación de las resoluciones recaídas en relación con los recursos de
reposición interpuestos por los solicitantes que se relacionan, contra
las resoluciones denegatorias, de archivo o de inadmisión a trámite
de las solicitudes de las autorizaciones indicadas formuladas a favor
de ciudadanos extranjeros al ampardo de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, modificada por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 diciembre, en su redacción dada por la
Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social y su
Reglamento de desarrollo aprobado meidante el Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre, dado que tras haberse intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra dichas resoluciones, podrá formularse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente. 

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Tarragona.

Tarragona, 7 de enero de 2011. --- LA SECRETARIA GENERAL
ACCTAL., PILAR GÓMEZ PAREJA.

SOLICITANTE REFERENCIA EXPEDIENTE MUNICIPIO
RESOLUCION ADOPTADA RECURSO REPOSICION: DESESTIMADO
SAID ANKOURI 430020100007302 REUS
HARRISON OSARODION ENARUNA 430020100007756 TARRAGONA
PINTSIL IGBINIDU 430020100005274 TARRAGONA
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ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

2011/372 – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Recursos Humans

Anunci

De conformitat amb el que estableix l’article 94.3 del Decret
214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, l’article 291.3 del Decret
Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
del règim local de Catalunya, l’article 125.2 del Decret Legislatiu
1/97 de 31 d’octubre pel qual s’aprova la refosa del text únic en
matèria de Funció Pública de Catalunya, es publica, per al general
coneixement, les contractacions laborals temporal següents, per
motius d’urgència: 

Categoria: professora de violí
Grup salarial: 1
Nom i cognoms: Alba Navarro Hierro
Període de contractació: 10.01.2011 a 23.01.2011
Adscripció: Escola i Conservatori Música Tarragona

Tarragona, 11 de gener de 2011. – La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

2011/373 – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Recursos Humans

Anunci

de la Diputació de Tarragona, de citació per a notificació per
compareixença

D’acord amb l’article 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i proce-
diment administratiu comú, no havent estat possible practicar la noti-
ficació per causes no imputables a l'Administració i atès que s'han
realitzat els intents de notificació exigits a l'article 59 de la mateixa
Llei, mitjançant aquest anunci se cita a la persona que es relaciona
en l'annex, per notificar-li per compareixença el actes administratius
derivats del procediments que també s'hi especifiquen.

La persona interessada o els seus representants han de
comparèixer en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de
l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, en horari de nou a catorze, de dilluns a
divendres, al Departament de Recursos Humans de la Diputació de
Tarragona, al passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, de
Tarragona, a l'efecte de practicar les notificacions pendents en els
procediments que s’hi tramiten. Una vegada exhaurit el termini sense
haver comparegut, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes
legals des de l'endemà del venciment del termini assenyalat per
comparèixer.

Tarragona, 12 de gener de 2011. – La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

ANNEX

PERSONA INTERESSADA: Ma Piedad Martínez Junyent
MUNICIPI DEL DARRER DOMICILI: Tarragona
ÒRGAN RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ: Recursos Humans

– Diputació de Tarragona
TRÀMIT A QUÈ ES REFEREIX LA NOTIFICACIÓ: desestimació de

la recusació de l’instructor de l’expedient incoat per Decret de

la Presidència núm. 1-2010-2296, de data 26 d’octubre de
2010.

RECURSOS CONTRA LA NOTIFICACIÓ: no n’hi caben.

CONSELLS COMARCALS

2011/151 – CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS

Edicte

Codi: 2010-75
del Consell Comarcal del Baix Penedès, sobre informació pública

de contractació laboral pel procediment de màxima urgència.

Per Decret núm. 76/2010, de data 30 de novembre, d’aquesta
Presidència, s'ha contractat pel procediment de màxima urgència a
la Sra. Patricia Prieto López, a l’empara de l'article 291.3 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, com a treba-
lladora social de l'Equip Bàsic d'Atenció Social Primària, per substituir
temporalment a la titular de la plaça mentre es trobi en situació d'in-
capacitat temporal per contingències comuns.

El Vendrell (Baix Penedès), 1 de desembre de 2010. --- El
president, Jordi Sánchez i Solsona.

2011/176 – CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Anunci

El Ple del Consell Comarcal del Montsià, en sessió de data 28
de desembre de 2010, ha acordat l’aprovació inicial de les bases
generals i específiques que han de regir la selecció, mitjançant
concurs oposició, torn lliure, de tres places d’auxiliar administratiu en
règim laboral fix del Consell Comarcal del Montsià.

S’obre un termini d’informació pública de trenta dies als efectes
de presentació de reclamacions i suggeriments. Durant aquest termini,
l’expedient podrà ser consultat a les oficines del Consell Comarcal
del Montsià, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, dies
feiners.

En cas de no presentar-se al·legacions, l’aprovació inicial es
considerarà definitiva.

Amposta, 5 de gener de 2011. --- EL PRESIDENT, Joan Castor
Gonell Agramunt.

2011/177 – CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Anunci

El Ple del Consell Comarcal del Montsià, en sessió de data 28
de desembre de 2010, ha acordat l’aprovació inicial de les bases
generals i específiques que han de regir la selecció, mitjançant
concurs oposició, torn lliure, d’un lloc de treball de personal de
neteja, personal laboral fix del Consell Comarcal del Montsià.

S’obre un termini d’informació pública de trenta dies als efectes
de presentació de reclamacions i suggeriments. Durant aquest termini,
l’expedient podrà ser consultat a les oficines del Consell Comarcal
del Montsià, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, dies
feiners.

En cas de no presentar-se al·legacions, l’aprovació inicial es
considerarà definitiva.

Amposta, 5 de gener de 2011. --- EL PRESIDENT, Joan Castor
Gonell Agramunt.
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2011/179 – CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Anunci

El Ple del Consell Comarcal del Montsià, en sessió de data 30
de novembre de 2010, ha acordat l’aprovació inicial de la modi-
ficació de les bases particulars que regiran la concessió de subven-
cions destinades a la promoció de l’esport a la comarca del
Montsià que complementen a les generals aprovades per la corpo-
ració.

S’obre un termini d’informació pública de trenta dies als efectes
de presentació de reclamacions i suggeriments. Durant aquest termini,
l’expedient podrà ser consultat a les oficines del Consell Comarcal
del Montsià, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, dies
feiners.

En cas de no presentar-se al·legacions, l’aprovació inicial es
considerarà definitiva.

Amposta, 5 de gener de 2011. --- EL PRESIDENT, Joan Castor
Gonell Agramunt.

AJUNTAMENTS

2011/152 – AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

Edicte

De l’Ajuntament de Constantí, sobre modificació puntual d’un Pla
urbanístic

Aprovada inicialment per l’Ajuntament de Constantí en sessió
plenària de data 30 de novembre de 2010, la modificació puntual
01/2010, del Pla d’ordenació urbanístic municipal de Constantí,
referent a l’aprovació del traçat de la línia d’Alta Velocitat i adap-
tació. Traçat de la línia d’alta velocitat i adaptació del sòl urbanit-
zable no delimitat (PPUD-2 sector sud petroquímica).

Es suspèn l’atorgament de llicències a la zona afectada per l’es-
mentada modificació puntual, durant els terminis fixats al Decret
Legislatiu 1/2005.

Es sotmet a informació pública pel termini d’un mes comptadors
des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al BOPT, al
DOGC, a la pàgina web d’aquest Ajuntament, als dos diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, al qual es
refereix la present modificació puntual, i al tauler d’anuncis, perquè
es puguin presentar les al·legacions o reclamacions que es considerin
pertinents.

L’expedient es podrà consultar a les dependències municipals
durant l’horari d’oficina.

Constantí, 3 de gener de 2011. --- L’alcalde, JOSEP MARIA
SABATÉ I SANS.

2011/153 – AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

Edicte

De l’Ajuntament de Constantí, sobre modificació puntual d’un Pla
urbanístic

Aprovada inicialment per l’Ajuntament de Constantí en sessió
plenària de data 30 de novembre de 2010, la modificació puntual
04/2010, del Pla d’ordenació urbanístic municipal de Constantí,
referent al canvi de delimitació d’indústries existents en sòl no urba-
nitzable, clau 26.

Es suspèn l’atorgament de llicències a la zona afectada per l’es-
mentada modificació puntual, durant els terminis fixats al Decret
Legislatiu 1/2005.

Es sotmet a informació pública pel termini d’un mes comptadors
des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al BOPT, al
DOGC, a la pàgina web d’aquest Ajuntament, als dos diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, al qual es
refereix la present modificació puntual, i al tauler d’anuncis, perquè
es puguin presentar les al·legacions o reclamacions que es considerin
pertinents.

L’expedient es podrà consultar a les dependències municipals
durant l’horari d’oficina.

Constantí, 3 de gener de 2011. --- L’alcalde, JOSEP MARIA
SABATÉ I SANS.

2011/154 – AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

Edicte

De l’Ajuntament de Constantí, sobre modificació puntual d’un Pla
urbanístic

Aprovada inicialment per l’Ajuntament de Constantí en sessió
plenària de data 30 de novembre de 2010, la modificació puntual
07/2010, del Pla d’ordenació urbanístic municipal de Constantí,
referent a la modificació del PAU-04 (la Bòvila i pista de ball).

Es suspèn l’atorgament de llicències a la zona afectada per l’es-
mentada modificació puntual, durant els terminis fixats al Decret
Legislatiu 1/2005.

Se sotmet a informació pública pel termini d’un mes comptadors
des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al BOPT, al
DOGC, a la pàgina web d’aquest Ajuntament, als dos diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, al qual es
refereix la present modificació puntual, i al tauler d’anuncis, perquè
es puguin presentar les al·legacions o reclamacions que es considerin
pertinents.

L’expedient es podrà consultar a les dependències municipals
durant l’horari d’oficina.

Constantí, 3 de gener de 2011. --- L’alcalde, JOSEP MARIA
SABATÉ I SANS.

2011/343 – AJUNTAMENT DE CORNUDELLA DE MONTSANT

Anunci

La Junta de Govern Local en sessió de data 11 de gener de
2011, ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment el plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la licitació del contracte
d’obres del projecte complementari del PAV 1-2, de Cornudella de
Montsant. 

Mitjançant aquest anunci es sotmet l’expedient als tràmits d’infor-
mació pública i audiència dels possibles interessats, per un període
de vint dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i
suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació
d’aquest anunci en el BOPT, perquè es puguin presentar reclama-
cions.

L’expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada
a la l’Ajuntament de Cornudella de Montsant, durant l’horari
d’atenció al públic.

En el cas que no  es produeixi cap reclamació o suggeriment, el
referit plec s’entendrà aprovat definitivament sense cap altre tràmit.

Cornudella de Montsant, 12 de gener de 2011. – L’alcalde,
Josep M. Castan Estivill.
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2011/344 – AJUNTAMENT DE CORNUDELLA DE MONTSANT

Anunci

La Junta de Govern Local en sessió de data 11 de gener de 2011,
ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment el plec de clàusules adminis-
tratives particulars i plec de clàusules tècniques que han de regir la lici-
tació de la redacció del projecte , “Reforma i remodelació de l’edifici
Roger de Belfort, fases 1, 2 i 3” de Cornudella de Montsant. 

Mitjançant aquest anunci es sotmet l’expedient als tràmits d’infor-
mació pública i audiència dels possibles interessats, per un període
de vint dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i
suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació
d’aquest anunci en el BOPT i DOGC, perquè es puguin presentar
reclamacions

L’expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada
a la l’Ajuntament de Cornudella de Montsant, durant l’horari
d’atenció al públic.

En el cas que no  es produeixi cap reclamació o suggeriment, el
referit plec s’entendrà aprovat definitivament sense cap altre tràmit.

Cornudella de Montsant, 12 de gener de 2011. – L’alcalde,
Josep M. Castan Estivill.

2011/345 – AJUNTAMENT DE CORNUDELLA DE MONTSANT

Anunci

La Junta de Govern Local en sessió de data 11 de gener de
2011, ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment el plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la licitació del contracte
mixt: “Reforma i remodelació de l’edifici Roger de Belfort, fases 1, 2
i 3” de Cornudella de Montsant. 

Mitjançant aquest anunci es sotmet l’expedient als tràmits d’infor-
mació pública i audiència dels possibles interessats, per un període
de vint dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i
suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació
d’aquest anunci en el BOPT i DOGC, perquè es puguin presentar
reclamacions

L’expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada
a la l’Ajuntament de Cornudella de Montsant, durant l’horari
d’atenció al públic.

En el cas que no  es produeixi cap reclamació o suggeriment, el
referit plec s’entendrà aprovat definitivament sense cap altre tràmit.

Cornudella de Montsant, 12 de gener de 2011. – L’alcalde,
Josep M. Castan Estivill.

2011/182 – AJUNTAMENT DE FALSET

Anunci

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 22-12-2010, va aprovar
provisionalment l’Ordenança reguladora de l’obertura d’establiments
i control d’activitats, serveis i instal·lacions a Falset.

Es sotmet a informació pública durant el termini de 30 dies per a
la presentació de possibles reclamacions i suggeriments de confor-
mitat amb el que estableixen els art. 58 i següents del ROAS.

Falset, 10 de gener de 2011. --- El secretari, Manel Alba.

2011/183 – AJUNTAMENT DE FALSET

Anunci

En data 22 de desembre de 2010, el Ple de l’Ajuntament va
aprovar provisionalment l’expedient de crèdit extraordinari núm.

3/2010, finançat mitjançant majors ingressos, dins el vigent pres-
supost. S’exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament en el
termini de 15 dies hàbils des de la publicació al BOP de Tarragona,
durant els quals s’admetran reclamacions davant d’aquesta corpo-
ració.

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

Falset, 10 de gener de 2011. --- El secretari, Manel Alba.

2011/209 – AJUNTAMENT DE FLIX

Edicte núm: 2010/082

L’alcalde-president d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm.
2010/199, de 22 de desembre, ha procedit a la pròrroga de les
contractacions laborals per màxima urgència.

NIF Lloc Pròrroga
39.880.856Y Dinamitzadora (3a) 12 mesos (01/01/2011 - 31/12/2011)

La qual cosa es fa pública en compliment de l’establert en l’article
291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

Flix, 22 de desembre de 2010. --- L’alcalde-president, Oscar J.
Bosch Pujol. --- Davant meu, el secretari, Luis Martin Montull.

2011/141 – AJUNTAMENT DE FREGINALS

Anunci

Per acord de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de
Freginals, en la sessió ordinària, de data 4 de gener de 2011, es va
resoldre el següent:

“Primer.- Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu per a la
“Construcció d’un traster adossat al col·legi públic”, redactat pels
Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 14.765,35 euros
més 2.657,76 euros d’IVA, amb un import total de 17.423,11 euros

Segon.- Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu per a la
“Dotació d’equipaments per al pati de l’escola municipal”, redactat pels
Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 7.699,65 euros més
1.475,94 euros d’IVA, amb un import total de 9.675,59 euros.

Tercer.- Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu per a la
“Enllumenat al pati de l’escola municipal”, redactat pels Serveis
Tècnics Municipals, amb un pressupost de 8.446,80 euros més
1.520,42 euros d’IVA, amb un import total de 9.967,22 euros.

Quart.- Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu per a la
“Dotació d’equipaments per a la pista coberta municipal”, redactat pels
Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 6.781,80 euros més
1.220,72 euros d’IVA, amb un import total de 8.002,52 euros.

Cinquè.- Aprovar definitivament la “Memòria tècnica de l’enllu-
menat públic del municipi de Freginals”, redactat per l’enginyeria
ENATE ENGINYERIA, S.L.P., amb un pressupost de 10.494,60 euros
més 1.889,03 euros d’IVA, amb un import total de 12.383,63 euros.

Sisè.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la corporació.

Setè.- Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.
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Freginals, 5 de gener de 2011. --- L’alcalde, Josep Lluís
Fernández i Homedes.

2011/363 – AJUNTAMENT DE GINESTAR

Edicte

A la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el
que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169.1
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba
exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general
per a l’exercici 2011, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en
la sessió ordinària de data 30 de desembre de 2010.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa
l’article 170.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motius
enumerats en el punt 2 de l’article 170, podran presentar reclama-
cions amb subjecció als tràmits següents:

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

b) Oficina de presentació: Registre General.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es
considerarà definitivament aprovat. 

Ginestar, 10 de gener de 2011. – L’alcalde, Josep M. Domènech
i Papaceit.

2011/364 – AJUNTAMENT DEL MILÀ

Edicte

Havent-se aprovat, amb data de 11 de gener de 2011, el resum
numèric corresponent a la revisió del padró municipal d’habitants a 1
de gener de 2011, queda de la següent manera:

CONCEPTES TOTAL HOMES DONES
Població de dret a 1 de gener de 2010 181 88 92
Altes de l’1 de gener de 2010 
a l’1 de gener de 2011 16 8 8
Baixes de l’1 de gener de 2010 
a l’1 de gener de 2011 12 3 7
Variacions per error en el sexe: altes 0 0 0
Variacions per error en el sexe: baixes 0 0 0
Població de dret a 1 de gener de 2011 185 90 95

Pel que s’exposa al públic, per un termini màxim de 20 dies, en
compliment de la Llei vigent.

El Milà, 12 de gener de 2011. – L’alcalde, Antonio Palau Bosch.

2011/142 – AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Edicte

L’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 25 d’agost
de 2010, va acordar aprovar inicialment l’Ordenança municipal
sobre instal·lacions de radiocomunicació del municipi de Mont-roig
del Camp. La seva publicació es va efectuar mitjançant edicte
exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i per inserció en el BOP
de Tarragona núm. 207 de 7.09.10 i en el DOGC núm. 5709 de

07.09.10. Durant el tràmit d’informació pública s’ha revisat
l’Ordenança per tal d’adequar-la al recent Decret Legislatiu 1/2010
de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i
la novedosa jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en relació als plans especials. 

El Ple en sessió extraordinària de data 22 de desembre de 2010
va aprovar definitivament l’Ordenança municipal sobre instal·lacions
de radiocomunicació del municipi de Mont-roig del Camp.

Contra l’esmentat acord, que posa fi a la via administrativa
podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de l’última publicació en diari
oficial. 

Ordenança sobre instal·lacions de radiocomunicació 
del municipi de Mont-roig del Camp

PREÀMBUL
La liberalització i el creixement del mercat de les telecomunica-

cions -sector que ocupa una posició central i estratègica en l’actual
desenvolupament social i econòmic-, la necessitat de desplegament
d’infraestructures per a l’establiment de xarxes públiques de comuni-
cació electròniques, així com el nou marc sectorial definit per la Llei
32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions (en
endavant LGT), i el Reial Decret 424/2005, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament de condicions per a la prestació de serveis de
comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels
usuaris (en endavant RPS), d’una banda, i el Decret 148/2001, de
29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia
mòbil i altres elements de radiocomunicació, així com Llei 20/2009,
del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
(PCAA), d’altra banda, han de fer possible la convivència i harmo-
nització de les tècniques de mercat amb la defensa de l’interès
general en la prestació d’aquests serveis i la protecció dels béns
jurídics concurrents en els processos d’implantació diferents que el
propi de les telecomunicacions. 

La satisfacció de l’interès general en la prestació del servei de
telefonia mòbil definit per la legislació vigent en matèria de teleco-
municacions ha de respectar l’interès públic inherent al gaudi per les
persones d’un medi ambient de qualitat, un alt grau de protecció de
la salut, la cura del paisatge urbà i l’assoliment d’un espai urbà digne
i de qualitat. Aquests factors exigeixen delimitar i clarificar la
necessària intervenció de les Administracions Locals en els processos
implicats en base a la potestat d’ordenació urbanística de les infra-
estructures de telecomunicació per part dels municipis.

Cal advertir que l’interès per part de cada operadora en oferir un
servei de qualitat i global als seus usuaris ha comportat un seguit de
solucions parcials que de vegades no han pres en consideració el
dret dels ciutadans de Mont roig del Camp a disposar d’un medi urbà
i natural de qualitat en el seu municipi. Precisament, la concurrència
d’interessos públics i privats en joc, així com la necessària ponde-
ració dels mateixos, van donar lloc a la formulació del Pla Especial
sobre Infraestructures de Radiocomunicació (PEIR) de Mont roig del
Camp, per tal que tots els interessos en joc fossin satisfets sense
menystenir cap dels drets ni competències que emparen i protegeixen
tant les persones jurídiques privades implicades en la prestació de
serveis de telecomunicació via ràdio com l’Administració Local i la
ciutadania. 

En atenció a aquests antecedents i en exercici de la competència
atribuïda per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article
84.2.l) i, indirectament, en la pròpia Llei de Telecomunicacions, així
com de les seves potestats en matèria urbanística, mediambiental, de
salut i de seguretat en els espais públics, reconeguda de forma
genèrica en els articles 25 i 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i, específicament, en la legis-
lació sectorial d’aplicació en matèria d’urbanisme i medi ambient,
l’Ajuntament de Mont roig del Camp ha decidit intervenir en el procés
d’implantació de les xarxes de telecomunicació en el seu territori.
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En primer lloc, el PEIR (Pla Especial d’Infraestructures de
Radiocomunicació) de Mont roig del Camp ha determinat unes
sistemàtiques per a la tria d’ubicacions d’infraestructures de radioco-
municació que n’impulsen l’emplaçament en llocs ja consolidats i en
d’altres de proposats tot definint determinats límits i condicions al seu
establiment.

En segon lloc, i de conformitat amb la voluntat reguladora de les
infraestructures i instal·lacions per a l’establiment de xarxes de radio-
comunicació, i d’acord amb allò previst en l’article 9 del Decret
148/2001, de 29 de juny, d’ordenació ambiental de les
instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomuni-
cació, es redacta la present Ordenança amb l’objectiu principal de
regular el sistema municipal d’intervenció administrativa per a l’esta-
bliment i funcionament de les instal·lacions de radiocomunicació, els
seus elements i equips.

L’Ordenança s’estructura en cinc capítols, dues disposicions tran-
sitòries i una disposició derogatòria

El Capítol 1 és relatiu a les disposicions generals i s’hi defineixen
l’abast i objecte de la regulació. 

El Capítol 2 comprèn dos articles dedicats exclusivament als
plans de desenvolupament de la xarxa. El primer determina la seva
presentació preceptiva per la part de les operadores i el segon
n’exposa el contingut obligatori. Sens perjudici del suport jurispru-
dencial i legislatiu de la mesura, el caràcter obligatori de la presen-
tació dels plans de desenvolupament de xarxes davant l’Ajuntament
respon a la necessitat que l’Administració actuant pugui exercir les
seves potestats d’ordenació urbanística de les instal·lacions de radio-
comunicació, mitjançant un PEIR de forma proporcionada i sense
menystenir el dret de les operadores a l’establiment de la pròpia
xarxa de comunicacions electròniques.

El Capítol 3 regula el procediment de coubicació i compartició de
les infraestructures necessàries per a l’establiment de xarxes públiques
de radiocomunicació. El procediment de coubicació o compartició
d’infraestructures obeeix a la necessitat d’establir mecanismes tècnics i
jurídics que possibilitin la compartició d’infraestructures i elements físics
i tècnics entre les pròpies operadores, allà on sigui tècnicament
possible i sense que en cap cas s’incompleixin les limitacions d’emissió
i de distàncies de protecció que marqui la legislació sectorial aplicable
sobre seguretat per a les persones d’aquest tipus d’instal·lacions, tal i
com assenyalen, al seu torn, els objectius i formulacions del PEIR. En
aquest sentit, es proposa l’adopció d’un procediment obligatori de
compartició d’infraestructures entre diferents operadores en la mesura
que sigui possible o, en un grau menor de compartició, però igualment
necessari, la compartició d’emplaçaments en els supòsits que no sigui
possible compartir les infraestructures. 

El procediment de compartició està degudament harmonitzat amb
els criteris jurisprudencials i amb els requisits i condicions exposats en
la legislació sectorial d’aplicació, concretament la LGT i el RPS. Als
efectes de la present Ordenança, el procediment per a la definició
dels criteris de compartició en instal·lacions ubicades sobre propietat
privada rebran idèntic tractament que les instal·lacions ubicades
sobre domini públic, sempre i quan hi hagi consentiment dels propie-
taris, sens perjudici de la imposició de les servituds tecnològiques que
s’escaiguin i l’exercici de la potestat expropiadora a què pugui donar
lloc l’administració competent a l’efecte, d’acord amb el règim i
procediment definit en el Capítol II del Títol III de la LGT i el Títol IV
del RPS. 

El Capítol 4 fixa la intervenció de l’Ajuntament de Mont roig del
Camp en els processos d’implantació d’infraestructures de radioco-
municació en el municipi, tant pel que fa als controls ex ante com als
controls ex post de les instal·lacions. La intervenció administrativa s’es-
tableix d’acord amb el règim de llicències i comunicació definits en
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control

ambiental de les activitats, i al seu desplegament, en funció del nivell
de potència de la instal·lació i de la seva ubicació.

Les llicències municipals d’obra i activitat necessàries per a la
implantació d’infraestructures de radiocomunicació seran tramitades
en un expedient únic, en els termes que es preveu a l’efecte en el
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, concretament en els seus
articles 76 i 77, sens perjudici dels controls inicials i certificacions
tècniques que cal dur a terme d’acord amb la legislació ambiental
vigent a Catalunya.

El Capítol 5 i darrer és el relatiu a la disciplina urbanística, i
comprèn una relació dels deures de les operadores, un precepte
referent al procediment de restauració de la legalitat infringida que
cal seguir pel supòsit d’instal·lacions mancades de llicència
preceptiva o suficient, així com la tipificació de les infraccions admi-
nistratives en què pot incórrer el titular o usuari d’instal·lacions de
radiocomunicació i la quantia de les sancions pertinents. Aquesta
normativa concreta s’estableix en el marc de la legislació sectorial
d’aplicació a Catalunya en matèria de prevenció i control d’activitats
i d’acord amb els procediments administratius definits en la legislació
urbanística. Així mateix, d’acord amb allò que disposa l’article 18
apartats b), c) i d) del RPS, en relació amb l’article 53 i 54 de la LGT,
es preveu la notificació al Ministeri amb competències en matèria de
telecomunicacions i a la CMT (Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions) de les infraccions de la normativa municipal que
puguin cometre les diferents operadores.

Finalment, s’annexa un Glossari que conté una relació dels
conceptes i acrònims més emprats en radiocomunicacions i en l’or-
denació legal de la matèria.

NORMATIVA

Disposicions generals

Objecte
La present Ordenança té per objecte la regulació del sistema

municipal d’intervenció administrativa per a l’establiment i funcio-
nament de les instal·lacions de radiocomunicació que formen part del
seu àmbit d’aplicació, amb la finalitat de garantir que compleixen:

1. Els límits d’exposició a les emissions radioelèctriques i les
distàncies o volums de protecció establerts per la normativa
vigent.

2. Les normes d’impacte ambiental, visual, paisatgístic i
urbanístic del PEIR (Pla Especial d’Infraestructures de
Radiocomunicació) de Mont roig del Camp.

Àmbit d’aplicació
El sistema d’intervenció administrativa que regula aquesta

Ordenança s’aplica a totes les activitats i instal·lacions de radioco-
municació que s’ubiquin al terme municipal de Mont roig del Camp,
sempre que generin camps electromagnètics en un interval de
freqüència de 10 MHz a 300 GHz i que pertanyin a algun dels
següents grups: 

1. Estacions base de telefonia mòbil (DCS, GSM, UMTS, LTE,
etc..).

2. Estacions base de telefonia fixa (LMDS).
3. Xarxes de serveis mòbils terrestres (PMR, TETRA, Trunking,

etc..).
4. Estacions base de radioenllaços concentradors.
5. Estacions emissores de RTV.
6. Microcel·les, picocel·les i femtocel·les de telefonia mòbil

ubicades en espais públics exteriors.
7. Enllaços punt a punt (radioenllaços) de dimensió màxima

superior a 60 cm.
8. Antenes tipus Wi-Fi, Wi-Max o elements equivalents que

proporcionin serveis en espais públics exteriors. Els elements
equivalents es defineixen, a efectes d’aquesta Ordenança,
com antenes de qualsevol altra tecnologia, amb PIRE màxima
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inferior a 100 W i amb una dimensió màxima inferior als 40
cm.

9. Les estacions de radiocomunicació per a la Defensa
Nacional.

10. Les instal·lacions per a la radionavegació.
11. Altres sistemes semblants que apareguin en un futur.

En queden excloses:
1. Les antenes de radioafeccionats, sotmeses a la Llei

19/1983, de 16 de novembre, sobre regulació del dret a
instal·lar a l’exterior dels immobles les antenes de les esta-
cions radioelèctriques d’aficionats i al Real Decret
2623/1986, de 21 de novembre, pel qual es regulen les
instal·lacions d’antenes i estacions radioelèctriques d’afi-
cionats.

2. Els enllaços punt a punt (radioenllaços) de dimensió màxima
inferior a 60 cm.

3. Les antenes que prestin un servei exclusiu a l’edifici on
s’ubiquen, o en un espai privat, o en un espai interior, tan
públic com privat, incloses les que usen bandes lliures tipus
Wi Fi o Wi-Max, microcel·les, picocel·les, femtocel·les i
elements equivalents, i, en general, tots aquells serveis o
instal·lacions similars, o que sorgeixin en el futur, que no
tinguin per objectiu proporcionar cobertura a una deter-
minada zona exterior i pública, i que no tinguin tampoc un
impacte paisatgístic o ambiental rellevant.

Article 3. Antenes de ràdio i televisió com a elements tècnics de
l’edificació

Les antenes de recepció o emissió de ràdio i televisió conside-
rades elements tècnics de l’edificació, no incloses dins l’abast de l’ar-
ticle 1, hauran de complir els següents punts:

1. En els edificis existents, siguin unifamiliars o plurifamiliars,
només s’admetrà una antena comunitària de recepció per a
cada servei de telecomunicació. 

2. En els nous edificis i en les rehabilitacions compresos dins
l’abast del Real Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer sobre
infraestructures en els edificis per a l’accés als serveis de tele-
comunicació, s’haurà de complir la normativa especifica
vigent sobre infraestructures comunes de telecomunicació en
els edificis.

CAPÍTOL 2. 
Instal·lacions existents i programa de desenvolupament de xarxa

Article 4. El Pla de desenvolupament de la xarxa
Les operadores de xarxes de comunicacions electròniques i les

operadores de serveis de comunicacions electròniques, habilitades a
l’efecte segons les determinacions de la LGT i el RPS, que disposin en
l’actualitat d’instal·lacions de radiocomunicació en el terme municipal
de Mont roig del Camp, o bé tinguin la previsió de disposar-ne en el
termini d’un any des de l’aprovació de la present Ordenança, han de
presentar davant l’Ajuntament un programa de desenvolupament de
la seva xarxa en el municipi.

Cada any, dins el primer trimestre de l’any en curs, les opera-
dores hauran de presentar el pla d’implantació a un any vista. Si no
es presenta, se sobreentendrà que no hi ha previst realitzar modifica-
cions o ampliacions respecte de l’últim pla d’implantació presentat.

Les operadores lliuraran a l’Ajuntament el pla de desenvolu-
pament de xarxa en tres còpies en format paper i una en suport
digital.

D’acord amb el que disposa l’article 8 del Decret 148/2001,
de 29 de maig d’ordenació ambiental de les instal·lacions de tele-
fonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació, la presentació
i complimentació dels plans de desenvolupament i/o llur actualització
en els termes exposats en l’article 4 d’aquesta Ordenança és requisit
indispensable i previ a la presentació de les sol·licituds de llicències
i certificats de compatibilitat que puguin instar les operadores interes-
sades per a la ubicació d’instal·lacions en emplaçaments concrets.

L’ordenació urbanística de les instal·lacions de radiocomunicació
per l’Ajuntament de Mont roig del Camp s’ajustarà als termes esta-
blerts al Pla Especial d’Infraestructures de Radiocomunicació (PEIR) del
municipi i als requeriments manifestats per les operadores en els seus
respectius plans de desenvolupament.

Article 5. Contingut del pla de desenvolupament de xarxa
El pla de desenvolupament de xarxa haurà de tractar de forma

motivada i amb l’abast suficient per a la seva comprensió i anàlisi,
els aspectes que consten expressament a l’article 8 del Decret
148/2001, de 29 de maig:

1. Esquema general de la xarxa al municipi.
2. Descripció dels serveis a implantar per l’operadora tot

indicant les autoritzacions de què disposa per a la utilització
de l’espectre radioelèctric, si calgués.

3. Àrees de cobertura de cadascuna de les instal·lacions de la
xarxa indicades sobre plànols tot definint ne els nivells de
qualitat previstos.

4. Situació actual de les instal·lacions existents de l’operadora
assenyalant per a cada instal·lació:
a. Emplaçament, amb indicació expressa en plànols de la

cota altimètrica i coordenades UTM (ETRS89) i en una
escala adient.

b. Serveis prestats per la instal·lació i estat de la mateixa
(actiu o fora de servei).

c. Paràmetres tècnics de la instal·lació: diagrama de radiació
de les antenes, PIRE (W) de les portadores en la direcció
de màxima radiació, inclinació mecànica i elèctrica,
azimut, sectors i portadores per cada banda utilitzada.

d. Estudi de la possibilitat de compartició.
5. Nous serveis i tecnologies a implantar.
6. Previsió de noves instal·lacions, indicant les noves àrees de

cobertura. Si la necessitat de nova instal·lació queda fora del
PEIR o entra dins els casos admesos d’excepcionalitat d’acord
amb les seves pròpies previsions, caldrà justificar conve-
nientment els motius de la nova instal·lació: problemes de
cobertura, necessitats de tràfic, de lloguer de l’emplaçament,
de compartició, o d’altres.

7. Calendari orientatiu d’execució.
Les femtocel·les de GSM, DCS, UMTS, LTE, etc... que formen
part de la xarxa de l’operadora, les estacions tipus Wi-Fi, Wi-
Max, o d’elements equivalents que proporcionen serveis en
espais públics exteriors, i d’altres sistemes auxiliars (com ara
radioenllaços) o que apareguin en el futur com a part d’una
xarxa cel·lular, no requereixen definir la seva ubicació en el
Plans de desenvolupament.

CAPÍTOL 3. Compartició d’instal·lacions i emplaçaments

Article 6. Procediment de compartició
1. Tots els emplaçaments habilitats pel PEIR de Mont roig del

Camp per a la instal·lació d’elements de comunicacions
electròniques són susceptibles d’ésser compartits. En els actes
de concessió de llicència es farà constar expressament
aquesta circumstància. Els criteris concrets per a establir l’obli-
gació de compartir emplaçament o instal·lacions, així com les
raons que ho impedeixen, són els establerts al mateix PEIR de
Mont roig del Camp.

2. L’ús compartit de la ubicació o les infraestructures de comuni-
cacions electròniques per dues o més operadores es regirà
pel procediment previst en els articles 30 de la LGT i 59 del
RPS.

3. El procediment de compartició s’iniciarà en el moment en què
es sol·liciti l’oportuna llicència o es dugui a terme la
preceptiva comunicació de l’activitat, pel supòsit que aquella
no sigui necessària. Si hi ha acord entre les operadores,
caldrà adjuntar acta on consti l’acord de voluntats. Pel supòsit
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que no hi hagi acord, el sol·licitant haurà d’adjuntar un certi-
ficat conforme l’operadora interessada ha instat davant la
CMT l’adopció de la resolució prevista en l’article 30 de la
LGT. 

4. L’activitat no podrà iniciar-se fins que el procés específic de
compartició no estigui degudament reglat per l’acord de les
operadores o per mitjà de la resolució dels organismes
competents. 

5. L’operadora propietària dels elements comuns que serà la
gestora d’una infraestructura (torre, màstil, elements de mime-
tització, etc) serà la responsable de demanar la llicència
d’obres per a tot el conjunt, com també serà la responsable
de sol·licitar l’ampliació de llicència en cas de canvi subs-
tancial dels elements comuns. Cadascuna de les operadores
de serveis finals que s’hi instal·li haurà de demanar la corres-
ponent llicència ambiental. Malgrat això, tota la instal·lació
es considerarà, a efectes ambientals i de seguretat, com una
única instal·lació compartida. 

6. L’operadora gestora de la infraestructura haurà de facilitar a
les operadores entrants les dades necessàries per tal que
aquestes darreres defineixin en el projecte de l’activitat les
condicions ambientals i de seguretat del conjunt un cop
inserida la seva instal·lació en la infraestructura preexistent.
Pel supòsit que dues o més operadores sol·licitin de forma
simultània llicència per a la ubicació d’infraestructures en una
mateixa ubicació sense instal·lacions de radiocomunicació
existents però susceptible normativament d’esser compartida,
els sol·licitants seran responsables solidaris dels drets i deures
que comporta la concessió de la llicència. En aquest cas, el
projecte de la instal·lació haurà de definir de bon principi les
condicions tècniques de l’ús compartit de les infraestructures
previstes, sens perjudici que les operadores puguin requerir la
CMT als efectes oportuns. 
L’Ajuntament, sempre que de forma raonada apreciï que la
compartició d’infraestructures proposada, en qualsevol dels
casos descrits en aquest article, és insuficient d’acord amb la
viabilitat tècnica o econòmica de l’emplaçament i d’acord a
allò que proposa el PEIR de Mont roig del Camp, podrà
requerir la CMT per a que informi el projecte que acompanya
la sol·licitud de llicència. Aquesta consulta interromprà el
termini legalment previst per a la concessió de la llicència.

CAPÍTOL 4. Intervenció administrativa

Article 7. Instal·lacions sotmeses a llicència ambiental o règim de
comunicació

1. Es sotmeten al règim de llicència ambiental (annex II.2,
epígraf 12.44.a de la Llei 20/2009 de Prevenció i Control
Ambiental de les Activitats):
a) Tota instal·lació de radiocomunicació dins l’àmbit d’apli-

cació assenyalat a l’article 2 que se situï en zona urbana i
que tingui una PIRE superior a 100 W (considerant la PIRE
màxima global en una direcció qualsevol de l’espai com a
resultant de tots els sistemes, portadores i operadores
presents).

b) Tota instal·lació de radiocomunicació dins l’àmbit d’apli-
cació assenyalat a l’article 2 que se situï en zona no
urbana del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) o d’un
paratge o indret d’especial protecció segons el plane-
jament urbanístic vigent en el municipi.

c) Les estacions base de LMDS i les estacions concentradores
de radioenllaços de les xarxes de serveis GSM, DCS,
UMTS i/o LTE que se situïn en zona urbana, sigui quina
sigui la seva PIRE.

2. Es sotmeten al règim de comunicació prèvia (annex III, epígraf
12.44.b de la Llei 20/2009 de Prevenció i Control
Ambiental de les Activitats):
a) Tota instal·lació de radiocomunicació dins l’àmbit d’apli-

cació assenyalat a l’article 2 que se situï en zona no

urbana fora del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i fora
d’un paratge o indret d’especial protecció segons el plane-
jament urbanístic vigent en el municipi.

b) Els enllaços punt a punt aïllats (radioenllaços), indepen-
dentment de la seva situació i PIRE, si la seva dimensió
màxima és superior a 60 cm.

c) Tota instal·lació de radiocomunicació dins l’àmbit d’apli-
cació assenyalat a l’article 2 que se situï en zona urbana i
que tingui una PIRE inferior a 100 W (considerant la PIRE
màxima global en una direcció qualsevol de l’espai com a
resultant de tots els sistemes, portadores i operadores
presents) i que no s’inclogui en els casos de l’apartat 1
d’aquest article.
Secció 1. Llicència ambiental i certificat de compatibilitat
urbanística 

Article 8. Sol·licitud de llicència ambiental
Podran sol·licitar la preceptiva llicència municipal ambiental per

a la instal·lació d’infraestructures de radiocomunicació les operadores
que explotin xarxes públiques de comunicacions electròniques que
hagin complimentat degudament el tràmit de notificació davant la
Comissió del Mercat de Telecomunicacions, previst als efectes
oportuns en l’article 5 del Reial Decret 424/2005, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova el Reglament sobre condicions per a la prestació de
serveis de comunicació electròniques, el servei universal i la protecció
dels usuaris.

Article 9. Documentació que cal adjuntar en la sol·licitud de
llicència

La sol·licitud de llicència ambiental haurà d’anar acompanyada
de la documentació que s’enumera a continuació.

1. Projecte tècnic, en tres còpies en format paper i una en suport
digital, que ha d’incloure, com a mínim, les dades que
consten expressament a l’article 8 del Decret 148/2001 i,
en qualsevol cas, els següents capítols:
Dades Generals
1. Dades de l’emplaçament: adreça i qualificació del sòl

que ocupa la instal·lació segons el planejament urbanístic.
2. Operadores previstes a l’emplaçament.
3. Identificació del tècnic responsable de l’execució.
4. Les especificacions següents:

a) Alçada de l’emplaçament.
b) Freqüències d’emissió.
c) PIRE màxima en la direcció de màxima radiació de

cadascun dels elements radiants i per a cada sistema.
d) Tipus d’antenes a instal·lar.
e) Guanys de les antenes.
f) Angle d’elevació (tilt mecànic + elèctric) i azimut dels

sistemes radiants.
g) Alçada de les antenes.
h) Diagrama de radiació, indicant obertura horitzontal i

vertical del feix principal.
i) Número de sectors.
j) Portadores per sector i sistema.

5. Justificació de la utilització de la millor tecnologia dispo-
nible, tècnicament i econòmicament viable, quant a tipo-
logia i característiques dels equips a implantar, per tal
d’aconseguir la màxima minimització de l’impacte visual
i ambiental. En aquest sentit, caldrà justificar l’adaptació
tipològica a la matriu proposada al PEIR de Mont roig del
Camp.

6. Descripció i justificació de les mesures correctores adop-
tades per a la protecció contra descàrregues elèctriques
d’origen atmosfèric.

7. Declaració o compromís de mantenir la instal·lació en
perfectes condicions de seguretat, estabilitat i ornament.

8. Justificació tècnica de la possibilitat o impossibilitat de
compartir la infraestructura entre operadores, segons allò
que s’assenyala al PEIR de Mont roig del Camp.
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9. Justificació tècnica de la tria de l’emplaçament i, si escau,
dels criteris de valoració seguits per a la seva definició,
segons allò que s’assenyala al PEIR de Mont roig del
Camp.

10.Estudi teòric de compliment dels nivells de radiació elec-
tromagnètica i altres limitacions establerts en la normativa
mediambiental. En especial, el compliment de les
distàncies de seguretat i dels nivells màxims permesos de
camps electromagnètics marcats per les normatives
vigents. Per defecte, serà suficient demostrar el
compliment de la normativa més restrictiva.

11.Justificació del compliment de les normatives de sorolls
vigents, segons s’assenyala al PEIR de Mont roig del
Camp.

12.Si escau, justificació de compliment de les normatives de
vibracions vigents, segons s’assenyala al PEIR de Mont
roig del Camp.

13.Justificació de la correcta gestió de residus (en especial,
les bateries), segons s’assenyala al PEIR de Mont roig del
Camp.

14.Justificació del compliment de les normes de prevenció
contra la contaminació lluminosa vigents, segons s’as-
senyala al PEIR de Mont roig del Camp.

15.Justificació del compliment del PEIR de Mont roig del
Camp en la solució adoptada per a les casetes o armaris
d’equips auxiliars. 

16.Plànol d’emplaçament expressat en coordenades UTM en
una escala adients (sistema de coordinades geogràfiques
ETRS89).

17.Plànol a escala que identifiqui els espais i edificis propers
a la instal·lació i els seus usos. En aquest plànol s’han de
grafiar les figures de protecció segons les PIREs màximes
globals en les diverses direccions de l’espai i la seva
incidència en els edificis confrontats. També hi han de
constar les eventuals zones sensibles (segons defineix
l’Ordre ministerial CTE/23/2002) i els centres docents
o els establiments que acullin de manera regular població
en edat escolar (segons defineix el Decret 148/2001)
que es trobin dins un radi de 100 m a l’entorn del centre
dels elements radiants.

Dades particulars segons el tipus d’instal·lació
1. Si la instal·lació disposa de grup electrogen i no sobre-

passa els 2 MW de potència tèrmica (500 kW elèctrics)
(Annex II de la Llei 20/2009 de Prevenció i Control
Ambiental de les Activitats), cal que es comuniqui aquest
grup i es justifiqui el compliment del Real Decret
2267/2004 (Reglament Industrial), de 3 de desembre, i
el compliment del Decret 241/1994.

Dades particulars per a estacions situades a l’entorn de zones
sensibles
1. Quan existeixin centres docents o establiments que

acullen de manera regular població en edat escolar dins
un radi de 100 m a l’entorn del centres dels elements
radiants, justificació de la distància afegida de protecció
de caràcter preventiu prevista en el punt 3 de l’annex 2
del Decret 148/2001.

2. Quan existeixin escoles bressol, centres d’educació
infantil, primària, centres d’ensenyament obligatori, centres
de salut, hospitals, parcs públics i residències o centres
geriàtrics a l’entorn de 100 m del centre dels elements
radiants, còpia del projecte radioelèctric enviat al Ministeri
amb competències en telecomunicacions per a obtenir
autorització per a la instal·lació on constin els càlculs
teòrics dels nivells d’emissió radioelèctrica en aquests
punts i on s’expliquin les mesures preses per a minimitzar
hi els nivells d’exposició. 

2 Certificat de compatibilitat urbanística del qual s’haurà de
disposar amb anterioritat a la sol·licitud de la llicència muni-
cipal ambiental.

Article 10. Canvis en l’activitat sotmesa a llicència 
1. S’entendran com a canvis substancials els següents casos:

a) L’increment en un 20% de la PIRE màxima en una direcció.
b) L’increment en un 20 % del pes dels equips o de la superfície

utilitzada per a la seva ubicació.
c) Un increment de potència tal que faci variar les dimensions

de les figures de protecció de l’Annex II del Decret
148/2001.

d) La modificació de l’impacte visual de la instal·lació afegint
elements que comportin un major volum del conjunt o que
empitjorin l’ornamentació d’aquella de manera canviï la tipo-
logia de l’estació segons el PEIR de Mont roig del Camp
(catàleg de mimetitzacions).

e) La introducció de nous serveis amb tecnologies diferents a les
existents.

2. Pel supòsit que les modificacions previstes en l’activitat siguin
substancials, caldrà sol·licitar una nova llicència.

3. Els canvis no substancials en l’activitat emparada per la
llicència ambiental cal que siguin tramitats com a modificació
de llicència per l’operadora de xarxes públiques de comuni-
cacions electròniques responsable de la instal·lació.

Article 11. Controls inicials i periòdics en règim de llicència
1. En el moment de l’inici de l’activitat, caldrà efectuar un control

inicial del compliment de les condicions proposades al
projecte tècnic i les mesures correctores imposades en la
llicència. 

2. L’activitat de radiocomunicació serà sotmesa a un control
posterior de caràcter periòdic cada cinc anys, llevat dels
casos en què la llicencia fixi un altre termini. Aquest control ha
de garantir l’adequació permanent de les instal·lacions i l’ac-
tivitat als requeriments legals aplicables i als fixats en la
llicència.

3. El control inicial o periòdic haurà de ser realitzat per una
Entitat Ambiental de Control de la tipologia “radiocomunica-
cions” acreditada per la Generalitat de Catalunya.

4. La certificació final d’instal·lació i el control inicial i periòdic
hauran d’incloure el global del conjunt d’infraestructures i
elements tècnics i/o de suport que formin part de la
instal·lació i en particular les condicions establertes a la
llicència (com ara soroll, vibracions, impacte visual, gestió de
residus, incendis, contaminació lluminosa, etc.). 

Article 12. Revisió de la llicència ambiental
1. La revisió de la llicència municipal ambiental es durà a terme

en els terminis i casos explicitats a l’article 62 de la Llei
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats. El procediment per a la revisió anti-
cipada de la llicència ambiental s’inicia per resolució de
l’òrgan competent de l’Ajuntament, que concretarà i especi-
ficarà les modificacions que es pretenen introduir en la
llicència ambiental. 

2. La sol·licitud o, en el seu cas, la resolució inicial, es sotmeten
als següents tràmits:
a) Notificació de la resolució inicial al titular de l’activitat, en el

cas que es tracti d’una revisió anticipada, per tal que formuli
les al·legacions pertinents en el termini màxim d’un mes.

b) Informació pública i veïnal durant el termini de deu dies.
c) Avaluació ambiental de la ponència ambiental.
d) Audiència al titular de l’activitat.
e) Resolució de l’Ajuntament.
f) Notificació al titular de l’activitat.

S’entendrà que s’ha produït la caducitat de l’expedient si, un cop
transcorregut el termini de dos mesos per a la revisió anticipada, a
comptar des de la data d’inici del procediment, no han recaigut reso-
lució i notificació expresses.

S’entendrà que l’autorització ha quedat renovada si, un cop trans-
corregut el termini de dos mesos per a la revisió periòdica, a comptar
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des de la data d’inici del procediment, no han recaigut resolució i
notificació expresses.

Article 13. Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística
La sol·licitud de certificació de compatibilitat urbanística haurà de

contenir la documentació que s’enumera a continuació.
1. Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti

una identificació indubtable de la finca.
2. Memòria descriptiva, amb els següents apartats:

a) Dades de l’emplaçament: adreça i qualificació del sòl que
ocupa la instal·lació segons el planejament urbanístic.

b) Justificació del compliment del PEIR de Mont roig del Camp
i, si escau, de que es tracta d’un EIRE, EIRP o APIR reco-
neguts.

c) Justificació del compliment del PEIR de Mont roig del Camp
pel que fa a la tipologia escollida d’instal·lació (catàleg de
mimetitzacions).

d) Operadores previstes a l’emplaçament.
e) Plànol de l’emplaçament sobre coordenades UTM adients

(sistema de coordinades geogràfiques ETRS89).
f) Plànols de planta i secció a escala adient per tal de repre-

sentar les instal·lacions.
g) Fotomuntatge de la instal·lació que permeti avaluar ne l’im-

pacte visual.
3. Si escau, còpia de l’acord amb les operadores que hagin de

coubicar-se en l’emplaçament en el moment de la sol·licitud,
amb expressió de les seves dades.
Pel supòsit que dues o més operadores concorrin simultà-
niament en un emplaçament, la certificació de compatibilitat
urbanística amb el planejament emesa a l’operadora gestora
de la infraestructura serà vàlida per a la resta d’operadores
que sol·licitin l’ús compartit de la ubicació o de les infraes-
tructures instal·lades. Per tant, una única certificació permetrà
la sol·licitud de les respectives llicencies amb l’objectiu d’agi-
litzar el procediment administratiu. 

Secció 2. Règim de comunicació prèvia

Article 14. Formalització de la comunicació
Les instal·lacions que es sotmetin al règim de comunicació prèvia

hauran de presentar davant l’Ajuntament, amb una antelació mínima
d’un mes a l’inici de l’activitat de radiocomunicacions, una comuni-
cació acompanyada de la documentació que s’enumera a conti-
nuació.

1. Projecte tècnic, en tres còpies en format paper i una en suport
digital, que ha d’incloure, com a mínim, les dades que
consten expressament a l’article 8 del Decret 148/2001 i,
en qualsevol cas, els següents capítols:
Dades Generals
a) Dades de l’emplaçament: adreça i qualificació del sòl que

ocupa la instal·lació segons el planejament urbanístic.
b) Justificació del compliment del PEIR de Mont roig del Camp

i, si escau, de que es tracta d’un EIRE, EIRP o APIR reco-
neguts.

c) Operadores previstes a l’emplaçament.
d) Identificació del tècnic responsable de l’execució.
e) Les especificacions següents:

1. Alçada de l’emplaçament.
2. Freqüències d’emissió.
3. PIRE màxima en la direcció de màxima radiació de

cadascun dels elements radiants i per a cada sistema.
4. Tipus d’antenes a instal·lar.
5. Guanys de les antenes.
6. Angle d’elevació (tilt mecànic + elèctric) i azimut dels

sistemes radiants.
7. Alçada de les antenes.
8. Diagrama de radiació, indicant obertura horitzontal i

vertical del feix principal.

9. Número de sectors.
10. Portadores per sector i sistema.

f) Justificació de la utilització de la millor tecnologia dispo-
nible, tècnicament i econòmicament viable, quant a tipo-
logia i característiques dels equips a implantar, per tal
d’aconseguir la màxima minimització de l’impacte visual i
ambiental. En aquest sentit, caldrà justificar l’adaptació
tipològica a la matriu proposada al PEIR de Mont roig del
Camp.

g) Descripció i justificació de les mesures correctores adop-
tades per a la protecció contra descàrregues elèctriques
d’origen atmosfèric.

h) Declaració o compromís de mantenir la instal·lació en
perfectes condicions de seguretat, estabilitat i ornament.

i) Justificació tècnica de la possibilitat o impossibilitat de
compartir la infraestructura entre operadores, segons allò
que s’assenyala al PEIR de Mont roig del Camp.

j) Estudi teòric de compliment dels nivells de radiació elec-
tromagnètica i altres limitacions establerts en la normativa
mediambiental. En especial, el compliment de les
distàncies de seguretat i dels nivells màxims permesos de
camps electromagnètics marcats per les normatives vigents.
Per defecte, serà suficient demostrar el compliment de la
normativa més restrictiva.

k) Justificació del compliment de les normatives de sorolls
vigents, segons s’assenyala al PEIR de Mont roig del
Camp.

l) Si escau, justificació de compliment de les normatives de
vibracions vigents, segons s’assenyala al PEIR de Mont
roig del Camp.

m) Justificació de la correcta gestió de residus (en especial, les
bateries), segons s’assenyala al PEIR de Mont roig del
Camp.

n) Justificació del compliment de les normes de prevenció
contra la contaminació lluminosa vigents, segons s’as-
senyala al PEIR de Mont roig del Camp.

o) Justificació del compliment del PEIR de Mont roig del Camp
en la solució adoptada per a les casetes o armaris
d’equips auxiliars. 

p) Plànol d’emplaçament expressat en coordenades UTM en
una escala adients (sistema de coordinades geogràfiques
ETRS89).

q) Plànol a escala que identifiqui els espais i edificis propers
a la instal·lació i els seus usos. En aquest plànol s’han de
grafiar les figures de protecció segons les PIREs màximes
globals en les diverses direccions de l’espai i la seva
incidència en els edificis confrontats. També hi han de
constar les eventuals zones sensibles (segons defineix
l’Ordre ministerial CTE/23/2002) i els centres docents o
els establiments que acullin de manera regular població en
edat escolar (segons defineix el Decret 148/2001) que es
trobin dins un radi de 100 m a l’entorn del centre dels
elements radiants.

r) Documentació fotogràfica que permeti avaluar l’impacte
visual de la instal·lació (fotomuntatge) i la seva adaptació
als requeriments del PEIR de Mont roig del Camp.

s) La certificació tècnica acreditativa que les instal·lacions i
l’activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles
i altres requisits preceptius amb la realització dels corres-
ponents mesuraments, d’acord amb la legislació aplicable
que haurà de ser realitzada per Entitat Ambiental de
Control de la tipologia “radiocomunicacions” acreditada
per la Generalitat de Catalunya.

Dades Particulars segons l’emplaçament o la instal·lació
a) Si la instal·lació disposa de grup electrogen i no sobre-

passa els 2 MW de potència tèrmica (500 kW elèctrics)
(Annex II de la Llei 20/2009 de Prevenció i Control
Ambiental de les Activitats), cal que es comuniqui aquest

BOP  DE  TARRAGONA – Núm. 13 11Dimarts, 18 - 1 - 2011



grup i es justifiqui el compliment del Real Decret
2267/2004 (Reglament Industrial), de 3 de desembre, i
el compliment del Decret 241/1994.

Dades Particulars per a estacions situades a l’entorn de zones
sensibles
a) Quan existeixin centres docents o establiments que acullen

de manera regular població en edat escolar dins un radi
de 100 m a l’entorn del centres dels elements radiants,
justificació de la distància afegida de protecció de
caràcter preventiu prevista en el punt 3 de l’annex 2 del
Decret 148/2001.

b) Quan la instal·lació de radiocomunicació es trobi en zona
urbana i existeixin escoles bressol, centres d’educació
infantil, primària, centres d’ensenyament obligatori, centres
de salut, hospitals, parcs públics i residències o centres
geriàtrics a l’entorn de 100 m del centre dels elements
radiants, còpia del projecte radioelèctric enviat al Ministeri
amb competències en telecomunicacions per a obtenir
autorització per a la instal·lació on constin els càlculs
teòrics dels nivells d’emissió radioelèctrica en aquests punts
i on s’expliquin les mesures preses per a minimitzar hi els
nivells d’exposició.

2. Còpia de l’acord amb les operadores que hagin de coubicar-
se en l’emplaçament, amb expressió de les seves dades en la
sol·licitud, sempre que sigui procedent.

Article 15. Canvis en l’activitat sotmesa a comunicació 
1.S’entendran com a canvis substancials els següents casos:

a) L’increment en un 20% de la PIRE màxima en una direcció.
b) L’increment en un 20 % del pes dels equips o de la superfície

utilitzada per a la ubicació d’aquests.
c) Un increment de potència tal que faci variar les dimensions

de les figures de protecció de l’Annex II del Decret
148/2001.

d) La modificació de l’impacte visual de la instal·lació afegint
elements que comportin un major volum del conjunt o que
empitjorin l’ornamentació d’aquella de manera canviï la
tipologia de l’estació segons el PEIR de Mont roig del Camp
(catàleg de mimetitzacions).

e) La introducció de nous serveis amb tecnologies diferents a
les existents

2. En el supòsit que es produeixin canvis substancials en una acti-
vitat sotmesa al règim de comunicació l’operadora de xarxes
públiques de comunicacions electròniques responsable de la
instal·lació haurà de formular una nova comunicació.

3. Els canvis no substancials no requeriran la presentació d’una
nova comunicació.
En el supòsit que les modificacions comportin la inclusió de la
instal·lació en l’annex II.2 de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, el
seu titular haurà de sol·licitar una nova llicència. La legalització
del canvi de l’activitat requerirà presentar davant de
l’Ajuntament un annex tècnic al projecte presentat en el moment
d’efectuar la comunicació.

Article 16. Controls periòdics en règim de comunicació
Les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia se

sotmeten a un control de caràcter periòdic cada cinc anys, consistent
en una certificació tècnica de caràcter ambiental realitzada per Entitat
Ambiental de Control de la tipologia “radiocomunicacions” acre-
ditada per la Generalitat de Catalunya amb l’objecte acreditar que
les instal·lacions i l’activitat s’ajusten a la comunicació i a la docu-
mentació presentada en el seu moment.

Article 17. Revisió del règim de comunicació 
Les activitats de radiocomunicació sotmeses al règim de comuni-

cació també estaran sotmeses al procediment de revisió anticipada.
A aquests efectes, i si s’escau, el titular de l’activitat haurà de

presentar un nou escrit de comunicació conforme l’activitat s’ajusta a
les noves condicions exigibles per la normativa sectorial. 

Secció 3. Llicència d’obres

Article 18. Llicència d’obres
1.Quan a l’emplaçament, local o lloc on es pretén dur a terme

l’activitat projectada calgui efectuar qualsevol tipus d’obres, el
peticionari de la llicència municipal ambiental ha de sol·licitar,
alhora, la preceptiva llicència d’obres, que s’ha de tramitar i
resoldre simultàniament amb la llicència municipal ambiental.

2. La sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’acompanyar del
corresponent projecte executiu per a la realització de les obres
necessàries per a la implantació d’aquest tipus d’infraestruc-
tures. El projecte s’haurà de presentar en dues còpies en format
paper i una en suport digital, subscrit per tècnic competent i
visat pel respectiu col·legi professional. El projecte d’obres
contindrà:
a) Una memòria, la qual ha de considerar les necessitats a

satisfer, els factors de tot ordre a tenir en compte, inclòs el
compliment de la normativa d’accessibilitat, i la justificació
de la solució adoptada.

b) Càlculs justificatius de l’estabilitat de les instal·lacions des
d’un punt de vista estructural. En el supòsit de compartició o
cubicació d’infraestructures per dues o més operadores, la
documentació que acompanyi la sol·licitud de llicència
podrà ser única i presentada per l’operadora gestora de la
infraestructura sol·licitant de la llicència, sempre i quan el
projecte inclogui les dades de totes les operadores. Pel
supòsit que una operadora de serveis manifesti la voluntat
d’incorporar-se a la nova ubicació amb posterioritat a la
tramitació de la llicència ambiental sol·licitada pel gestor de
l’emplaçament, l’operadora de xarxes de comunicació
electròniques responsable haurà d’aportar nova documen-
tació que l’integri, inclòs el nou estudi estructural, a instància
de la nova operadora entrant.

c) Certificació d’estabilitat i solidesa de les instal·lacions
signada i visada per tècnic competent.

d) Plànols constructius suficients, en planta i alçat, de l’es-
tructura de sustentació de les antenes, de les seves fixacions
i dels contenidors d’equips.

e) Un plec de prescripcions tècniques, on es faci la descripció
de les obres i se’n reguli l’execució.

f) Un pressupost amb preus unitaris, estats d’amidaments i, les
dades necessàries per a la valoració de les obres.

g) Estudi de seguretat i salut de l’obra o estudi bàsic ajustat a
les determinacions regulades en el RD 1627/1997, de 24
d’octubre.

3. Pel supòsit que, d’acord amb les previsions de la present
Ordenança, sigui necessari l’obtenció de la doble llicència,
urbanística i ambiental, prèvia a la implantació en el municipi
de Mont roig del Camp d’una activitat de radiocomunicació,
els permisos municipals seran tramitats en un expedient únic, en
els termes que es preveu a l’efecte en el Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, acti-
vitats i serveis dels ens locals, concretament en els seus articles
76 i 77.

Secció 4. Implantació en un punt no previst al POAIR 
de la comarca del Baix Camp

Article 19. Tramitació de llicència o permís municipal.
En el supòsit que les instal·lacions sotmeses al règim de llicència

o al règim de comunicació prèvia s’hagin de situar en un
emplaçament en sòl no urbà no definit com a APIR en el POAIR de la
comarca del Baix Camp i que l’Ajuntament estigui especialment inte-
ressant en què la sol·licitud prosperi, caldrà formalitzar una petició a
la “Comissió tècnica d’ordenació ambiental dels emplaçaments de
les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radioco-
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municació” de la Direcció general de Qualitat ambiental, del
Departament de Medi ambient i habitatge, de la Generalitat de
Catalunya per tal que validi el punt com a nou APIR de la comarca.

Si la “Comissió tècnica d’ordenació ambiental dels emplaça-
ments de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de
radiocomunicació” confirma l’emplaçament proposat, l’Ajuntament
podrà tramitar les llicències o autoritzacions municipals relatives a
l'activitat segons el procediment previst al Capítol 4 d’aquesta
Ordenança i al PEIR de Mont roig del Camp. 

Secció 5. Fiança

Article 20. Fiança
1.D’acord amb els conceptes i garanties expressats en l’article

13 del Decret 148/2001, de 29 de maig, les operadores
han de constituir una fiança per a cadascuna de les
instal·lacions al municipi. Aquesta fiança haurà de ser del 4%
del pressupost de la instal·lació.

2.A efectes acreditatius del compliment de l’anterior obligació,
les operadores que sol·licitin l’oportuna llicència o presentin el
corresponent escrit de comunicació davant de l’Ajuntament han
d’aportar, juntament amb la resta de documentació requerida,
l’aval bancari corresponent.

CAPÍTOL 5. Règim sancionador

Article 21. Obligacions dels titulars de l’activitat
1. El titular de l’activitat de radiocomunicació concreta resta

obligat a: 
a) Sotmetre l’activitat als controls mediambientals reglamentaris

exposats en aquesta Ordenança i a tots aquells que es
puguin esdevenir d’acord amb la normativa sectorial d’apli-
cació. 

b) Facilitar l’accés del personal acreditat per l’Ajuntament a la
instal·lació, en el moment mateix que sigui requerit a
l’efecte. 

c) Facilitar al personal acreditat el muntatge dels equips i els
instruments que facin falta per a realitzar els mesuraments,
les proves, els assaigs i les comprovacions que escaiguin. 

d) Posar a disposició del personal acreditat la informació, la
documentació, els equips i els elements que siguin neces-
saris per a dur a terme les actuacions de control. 

e) Permetre al personal acreditat la utilització dels instruments i
dels aparells que l’empresa utilitzi amb fins d’autocontrol. 

f) Facilitar a les operadores que ho sol·licitin, en les condicions
establertes pel planejament urbanístic del municipi i al PEIR
de Mont roig del Camp, la compartició de l’emplaçament
on resti ubicada la instal·lació habilitada, així com la
compartició de les infraestructures necessàries, incloent-hi el
dret a la interconnexió per a l’establiment de la pròpia xarxa
per part de l’operadora entrant. 

g) Complir amb el conjunt de deures, exigències i condicions
establertes en la present normativa, en el planejament
urbanístic vigent en el municipi, en el PEIR de Mont roig del
Campi en el conjunt de normativa urbanística i ambiental
d’aplicació. 

h) Complir amb el conjunt de deures, exigències i condicions
establertes per la legislació sectorial d’aplicació en matèria
de telecomunicacions. 

2. Les operadores de serveis de comunicacions electròniques que
facin un ús compartit d’instal·lacions o emplaçaments seran
responsables subsidiàries del compliment de les obligacions
derivades de la llicència urbanística corresponent de la
instal·lació. 

Article 22. Restitució de la legalitat infringida
1.En el cas que l’activitat de radiocomunicació s’exerceixi sense

disposar de la preceptiva llicència ambiental o sense haver
estat degudament comunicada davant aquest Ajuntament, o no

s’ajusti a les condicions que s’hi assenyalen, l’Ajuntament
iniciarà un procediment de legalització i restauració de la lega-
litat infringida d’acord amb els paràmetres i termes definits en
la legislació urbanística vigent.

2. Es podran imposar un màxim de tres multes coercitives amb la
quantia màxima de 2.000,00 euros. 

3. L’adopció de mesures cautelars es regiran per allò establert al
respecte en la legislació sectorial d’aplicació.

Article 23. Tipificació d’infraccions
1.Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció

municipal les accions i les omissions que contravenen les obli-
gacions, deures, càrregues i prohibicions que estableix la Llei
20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats
(PCAA), les normes que la desenvolupen i la present
Ordenança, en tot allò que està relacionat amb les
competències municipals.

2. Són infraccions molt greus les accions o omissions següents:
a) Exercir una activitat sotmesa a llicència o efectuar hi un

canvi substancial sense disposar de la corresponent
llicència. 

b) Ocultar o alterar dades aportades a l’expedient adminis-
tratiu per a l’obtenció de la llicència ambiental.

c) Falsejar els certificats tècnics que s’han de presentar a
l’Ajuntament per a l’obtenció de la llicència ambiental, o en
el supòsit de la comunicació.

d) Reincidir en la comissió d’infraccions greus.
3.Són infraccions greus les accions o omissions següents:

a) Exercir l’activitat sense disposar de la certificació ambiental
o de l’actuació de control inicial. 

b) Iniciar l’exercici de l’activitat sense haver efectuat la pertinent
comunicació.

c) No efectuar la revisió periòdica de la llicència ambiental o
bé obstaculitzar els actes de control periòdics o anticipats.

d) Transmetre la llicència ambiental a una altra operadora
sense comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament.

e) Impedir, endarrerir o obstaculitzar els actes d’inspecció
ordenats per l’òrgan ambiental de l’Ajuntament.

f) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus.
4. Són infraccions lleus les accions o omissions següents:

a) No comunicar a l’òrgan ambiental competent de
l’Ajuntament els canvis que puguin afectar les condicions de
la llicència o les característiques i el funcionament de l’acti-
vitat. 

b) Incórrer en demora no justificada en l’aportació de docu-
ments sol·licitats per l’Ajuntament. 

c) Incórrer en qualsevol altre acció o omissió que infringeixi les
determinacions de la Llei 20/2009 de Prevenció i Control
Ambiental de les Activitats (PCAA). 

5.Correspon a l’Ajuntament la potestat sancionadora per a les
infraccions indicades, sens perjudici de les que puguin corres-
pondre a altres administracions en l’exercici legítim de les
seves competències.

Article 24. Quantia de les sancions, graduació i òrgans sancio-
nadors competents 

Les sancions aplicables són les establertes a l’article 83 de la Llei
20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (PCAA).
Les sancions es graduen d’acord amb els criteris fixats a l’article 85
de la mateixa Llei 20/2009.

Article 25. Procediment administratiu 
1. La imposició de les sancions establertes per aquesta

Ordenança es regeix per la normativa vigent en matèria de
procediment sancionador. 

2. El règim sancionador exposat en aquesta Ordenança s’entén
sens perjudici de les potestats inspectores i sancionadores que
puguin correspondre a altres administracions territorials en
exercici de les seves legitimes competències sectorials d’in-
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cidència en la matèria, sempre i quan el supòsit de la sanció
sigui la tutela de béns jurídics diferents entre sí. 

3. Els expedients sancionadors incoats per infracció de les normes
urbanístiques, ambientals o qualssevol altres dictades per
aquest Ajuntament en exercici de les seves atribucions seran
notificades al Ministeri amb competències en telecomunica-
cions i a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, als
efectes legals i de concessió de l’ús privatiu de l’espectre radio-
elèctric pertinents. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publi-

cació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Segona
Les sol·licituds de concessió de llicències que hagin estat presen-

tades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança es
tramitaran d’acord amb el règim jurídic vigent a data de la instància.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
D’ençà de l’entrada en vigor de la present ordenança, queda

derogada l’ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament
d’instal·lacions de radiocomunicació de Mont roig del Camp
aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 28 de febrer de 2002 (BOPT
núm. 69, 22-3-2002).

Queden derogades totes les disposicions d’idèntic rang o inferior
que siguin incompatibles amb aquesta Ordenança, que s’hi oposin o
que la contradiguin. En tot cas, qualsevol interpretació de la
normativa urbanística d’aplicació al municipi de Mont roig del Camp
en relació a l’objecte material de la present Ordenança haurà
d’ajustar-se als seus criteris.

GLOSSARI
1. Accés: la posada a disposició d’una altra operadora, en

condicions definides i sobre una base exclusiva o no
exclusiva, de recursos o serveis amb finalitats de prestació de
serveis de comunicacions electròniques. Aquest terme abasta,
entre altres aspectes, els següents: l’accés a elements de
xarxes i recursos associats que poden requerir la connexió
d’equips per mitjans fixos i no fixos (en particular, l’accés al
bucle local i a recursos i serveis necessaris per a facilitar
serveis a través del bucle local); l’accés a infraestructures
físiques, com edificis, conductes i pals; l’accés a sistemes
informàtics pertinents, inclosos els sistemes de suport
operatius: l’accés a la conversió del nombre de trucada o a
sistemes amb una funcionalitat equivalent; l’accés a xarxes
fixes i mòbils, en particular amb finalitats d’itinerància: l’accés
a sistemes d’accés condicional per a serveis de televisió
digital; l’accés a serveis de xarxa privada virtual.

2. APIR: Àrea Programada d’Instal·lació de Radiocomunicació
en sòl no urbà.

3. Canvi substancial: qualsevol modificació de l’activitat auto-
ritzada que pugui tenir repercussions perjudicials o importants
en la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient.

4. Canvi no substancial: qualsevol modificació de l’activitat
autoritzada que no tingui repercussions perjudicials o impor-
tants en la seguretat, la salut de les persones o el medi
ambient.

5. Centre docent o establiment que acull de manera regular
població en edat escolar: centre d’educació infantil, primària
o secundària obligatòria.

6. Certificació tècnica: certificació ambiental duta a terme per
una administració o una entitat col·laboradora de l’adminis-
tració en els terminis prefixats per a verificar que, en l’exercici
d’una activitat del règim de comunicació, es compleixen totes
i cadascuna de les prescripcions i determinacions fixades per
la legislació ambiental aplicable.

7. CMT: Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.
8. Control ambiental: acte de comprovació dut a terme per una

administració o una entitat col·laboradora de l’administració
en els terminis prefixats per a verificar que, en l’exercici d’una
activitat del règim de llicència, es compleixen totes i
cadascuna de les prescripcions i determinacions fixades per
la legislació ambiental aplicable i, específicament, les assen-
yalades en l’autorització ambiental o en la llicència
ambiental.

9. DCS: Digital Cellular Service, Servei Cel·lular Digital.
10. Decret 148/2001: Ordenació ambiental de les

instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radio-
comunicació.

11. DMAH: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.

12. EIRE: Emplaçament d’Instal·lacions de Radiocomunicació
Existent.

13. EIRP: Emplaçament d’Instal·lacions de Radiocomunicació
Previst.

14. Emissió: L’expulsió a l’atmosfera, a l’aigua o al sòl de
substàncies, vibracions, radiacions, calor o soroll procedents
de forma directa o indirecta de fonts puntuals o difuses de
l’activitat.

15. Espais sensibles: escoles bressol, centres d’educació infantil,
primària, centres d’ensenyament obligatori, centres de salut,
hospitals, parcs públics i residències o centres geriàtrics.

16. Exposició continuada a la radiofreqüència: exposició durant
un temps superior al temps amb què es fa la mitjana de l'ex-
posició amb la finalitat de determinar el compliment dels
nivells de referència (mínim de 6 minuts).

17. Espectre radioelèctric: les ones radioelèctriques a les
freqüències compreses entre 9 kHz i 300 GHz. Les ones
radioelèctriques són ones electromagnètiques propagades
per l’espai sense guia artificial.

18. Estació base (BTS): cadascun dels elements o cel·les d’una
xarxa de telefonia mòbil o de bucles d’accés via ràdio
emprats per a cobrir una determinada zona geogràfica. Els
elements més visibles d’una instal·lació base són les estruc-
tures de suport de les antenes, però també inclouen les
mateixes antenes, tots els equips principals i auxiliars que fan
possible la radiocomunicació entre els usuaris de la zona i la
caseta o armaris que protegeixen determinats equips de la
intempèrie.

19. Explotació d’una xarxa de comunicacions electròniques: La
creació, l’aprofitament, el control o la posada a disposició de
la xarxa esmentada.

20. Femtocel·la: cel·la d'una xarxa de telefonia mòbil d'estacions
base de la mida d’un router residencial, típicament
dissenyada per al seu ús a la llar o la petita empresa i de
capacitat molt limitada (de 2 a 4 telèfons mòbils en entorns
residencials). Les femtocel·les permeten ampliar la cobertura
de serveis a l'interior, especialment quan l'accés d'una altra
manera és limitat o inexistent.

21. Figures de protecció: distàncies mínimes a les antenes per a
les zones obertes d’ús continuat per a les persones i sense
protecció d’edificacions, en forma de figures geomètriques.
Les figures de protecció s’interrompen quan s’interposen
obstacles que introdueixen una atenuació important (reixes,
forjats, parets d’obra, planxes metàl·liques, etc.).

22. GSM: Global System for Mobile Communications, Sistema
Global per a les Comunicacions Mòbils.

23. Impacte ambiental: alteració de les característiques inicials
del medi ambient provocada per un projecte, una obra o una
activitat. 

24. Impacte visual: impacte ambiental que afecta el paisatge i
que es manifesta principalment per l’excessiu contrast de
color, forma, escala, etc.; entre els elements visuals introduïts
per una activitat o instal·lació i el medi en què s’ubica; per la
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dominància visual dels elements introduïts en relació amb els
del medi; per l’ocultació d’un element natural o artificial, o
per la falta de compatibilitat entre els usos històrics que han
caracteritzat un paisatge i la significació que adquireix la
nova activitat o instal·lació en aquest paisatge.

25. Instal·lació: conjunt d’edificis, d’equipaments, de maquinària
i d’infraestructures de què es compon un establiment o un
centre on s’exerceix una o diverses activitats amb incidència
ambiental.

26. LGT: Llei General de Telecomunicacions (32/2003).
27. LMDS: Local Multipoint Distribution Service. Servei de

Distribució Local Multipunt. Sistema ràdio que, des d’un únic
punt, proporciona servei de telefonia i dades a varis usuaris,
sense necessitat de xarxa física (coure o fibra òptica).

28. LTE: Long Term Evolution, Evolució a Llarg Termini.
29. Microcel·la: cel·la d'una xarxa de telefonia mòbil d'estacions

base de baix consum i que abasta una àrea limitada
(normalment menor a 2 km), com un centre comercial, un
hotel, estacions de transports o un carrer.

30. Millors tècniques disponibles: la fase més eficaç i avançada
de desenvolupament de les activitats i de llurs modalitats d’ex-
plotació, que demostri la capacitat pràctica de determinades
tècniques per a constituir, en principi, la base dels valors límit
d’emissions destinats a evitar o, si això no fos possible, reduir
en general les emissions i el seu impacte en el conjunt del
medi ambient. A aquests efectes, s'entén per:
1. Tècniques: la tecnologia utilitzada, juntament amb la

manera en què està dissenyada, construïda, mantinguda,
explotada i paralitzada l'activitat.

2. Tècniques disponibles: les tècniques desenvolupades a una
escala que en permeti l'aplicació en el context del sector
industrial corresponent en condicions viables econòmi-
cament i tècnicament, prenent en consideració els costos i
els beneficis, sempre que la persona titular hi pugui tenir
accés en unes condicions raonables.

3. Tècniques millors: les tècniques més eficaces per a assolir
un alt nivell general de protecció del medi ambient en
conjunt.

31. Operadora: persona física o jurídica que explota xarxes
públiques de comunicacions electròniques o presta serveis de
comunicacions electròniques disponibles al públic i ha noti-
ficat a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions l’inici
de la seva activitat.

32. PEIR: Pla Especial sobre Infraestructures de Radiocomunicació.
33. PIRE: Potència Isotròpica Radiada equivalent d’un únic sistema

radiant. 
34. PIRE màxima global del centre: suma de les PIREs parcials dels

diferents sistemes i operadores del centre.
35. PIRE màxima global en una direcció: suma de les PIREs

parcials dels diferents sistemes i operadores en la direcció de
màxima radiació quan radien en la mateixa direcció de
l’espai. Es considera que dos o més elements radiants d’un
centre radien en la mateixa direcció quan les seves figures de
protecció segons l’Annex II del Decret 148/2001 s’inter-
cepten en algun punt de l’espai. Es podran considerar tants
elements radiants en una mateixa direcció com figures de
protecció se solapin alhora en algun punt de l’espai. La
direcció de radiació màxima resultant serà qualsevol de les
direccions de radiació màxima individuals i, en tot cas, la
que correspongui al cas pitjor pel què fa a la invasió d’àrees
obertes d’ús continuat per les persones. 

36. Operadora gestora d’infraestructura: entitat o empresa titular
de les instal·lacions de suport físic de les antenes i equips de
radiocomunicació (estructures de sustentació de les antenes,
casetes, armaris i subministrament elèctric) i titular de la
concessió o de l’arrendament per a l’ús de l’emplaçament.

37. Operadores de serveis finals: entitat o empresa titular dels
serveis que es suporten en radiocomunicació, usuàries de les

instal·lacions de radiocomunicació de titularitat pròpia o de
les operadores d’infraestructures. 

38. PCAA: Prevenció i Control Ambiental de les Activitats
(20/2009). 

39. PEIN: Pla d’Espais d’Interès Natural.
40. Picocel·la: cel·la d'una xarxa de telefonia mòbil d'estacions

base, petita i de baix cost, que normalment cobreix una àrea
limitada d’interiors, com ara oficines, centres comercials,
estacions de tren, avions, etc. És normalment de grandària
menor que una microcel·la (de la mida d'un full DIN A4 i uns
2-3 cm de gruix).

41. PMR: Private Mobile Radio, Ràdio Mòbil Privada.
42. POAIR: Pla comarcal d’Ordenament Ambiental

d’Infraestructures de Radiocomunicació en sòl no urbà de la
Generalitat de Catalunya.

43. Potència radiada: és la potència que es lliura a l’entrada de
l’antena equivalent a la potència de sortida de l’equip trans-
missor menys les pèrdues que introdueixen els cables i altres
elements, multiplicada pel factor de rendiment de l’antena.
Es pot aproximar la potència radiada com la suma de les
potències de sortida de cada equip transmissor que s’emeten
per aquella antena.

44. Protecció d'edificacions: construccions de fàbrica fixa i
contínua que s'interposen entre el feix radiant i la zona
oberta d'ús continuat per a les persones i que, per les seves
característiques, no siguin transparents a les radio-
freqüències.

45. Radiocomunicació: qualsevol telecomunicació transmesa per
mitjà d’ones radioelèctriques.

46. RPS: Reglament sobre les condicions per a la prestació de
serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i
la protecció dels usuaris (RD 424/2005)

47.Servei de comunicacions electròniques: servei que es presta
en general a canvi d’una remuneració i que consisteix, en la
seva totalitat o principalment, en el transport de senyals a
través de xarxes de comunicacions electròniques, inclosos
els serveis de telecomunicació i serveis de transmissió en les
xarxes utilitzades per a la radiodifusió, però no els serveis
que subministrin continguts transmesos mitjançant xarxes i
serveis de comunicacions electròniques o de les activitats
que consisteixin en l’exercici del control editorial sobre els
continguts esmentats; en queden exclosos, així mateix, els
serveis de la societat de la informació que defineix l’article
1 de la Directiva 98/34/CE que no consisteixin, en la seva
totalitat o principalment, en el transport de senyals a través
de xarxes de comunicacions electròniques.

48. Tetra: Terrestrial Trunked Radio, Ràdio Troncal Terrestre.
49.UMTS: Universal Mobile Telecommunications System,

Sistema Universal de Telecomunicacions Mòbils.
50.Usuari: persona física o jurídica que utilitza o sol·licita un

servei de comunicacions electròniques.
51.Volum de referència: paral·lelepípede (o altra figura

adequada) calculat a l’entorn d’una estació de radiocomu-
nicació fora del qual es compleixen els nivells d’exposició i
a dins el qual cal restringir l’accés.

52.Wi-Fi: marca comercial per a un conjunt d'estàndards de
compatibilitat per a comunicacions de xarxes locals sense
fils.

53.Wi Max: Worldwide Interoperability for Microwave access.
Interoperativitat mundial per a accés per microones. És una
norma de transmissió via ràdio amb un gran capacitat d’am-
plada de banda.

54. Xarxa de comunicacions electròniques: els sistemes de trans-
missió i, quan escaigui, els equips de commutació o enca-
minament i altres recursos que permeten el transport de
senyals mitjançant cables, ones hertzianes, mitjans òptics o
altres mitjans electromagnètics amb inclusió de les xarxes de
satèl·lits, xarxes terrestres fixes (de commutació de circuits i
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de paquets, inclosa Internet) i mòbils, sistemes de línia elèc-
trica, en la mesura que s’utilitzin per a la transmissió de
senyals, xarxes utilitzades per a la radiodifusió sonora i tele-
visiva i xarxes de televisió per cable, amb independència del
tipus d’informació transportada.

55. Xarxa pública de comunicacions: xarxa de comunicacions
electròniques que s’utilitza, en la seva totalitat o princi-
palment, per a la prestació de serveis de comunicacions
electròniques disponibles al públic.

56. Zona oberta d’ús continuat sense protecció d’edificacions:
1.Zona oberta: zona accessible al públic sense cap impe-

diment o prohibició expressa d’accés fins a una alçada de
2 m entre el sòl transitable per a les persones i la base de
la figura de protecció que indiqui l’Annex II del Decret
148/2001.

2.Zona d'ús continuat per a les persones: zona, àrea o espai
del qual les persones fan un ús ordinari o habitual i permès
que pot suposar una exposició continuada a la radio-
freqüència.

22 de desembre de 2010. --- L’alcalde, Fran Morancho López.

2011/158 – AJUNTAMENT DEL MONTMELL

Edicte

Havent finalitzat el període d’informació publica de l’expedient
de modificació de crèdit número 3 del pressupost de la corporació
per l’exercici 2010, aprovat inicialment pel Ple de la corporació el
dia 13 de desembre de 2010, sense que s’hagin presentat recla-
macions ni al.legacions la mateix, es considera aprovat definiti-
vament, es procedeix a la seva publicació el resum per capítols:

CREDITS EXTRAORDINARIS

Capítol 2. Despeses en bens i serveis:  . . . . . . . .1968,00 euros
Capítol 6. Inversions:  . . . . . . . . . . . . . . . . .119.545,80 euros
TOTAL CREDITS EXTRAORDINARIS:  . . . . . . . . .121.513,80 euros

SUPLEMENTS DE CREDIT

Capítol 1. Despeses de personal:  . . . . . . . . . .37.769,00 euros
Capítol 2. Despeses en bens i serveis: . . . . . .101.600,00 euros
Capítol 6. Inversions reals: . . . . . . . . . . . . . . .51.878,54 euros
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT:  . . . . . . . . . .191.242,54 euros
TOTAL AMPLIACIÓ DE CRÈDIT. . . . . . . . . . . . .312.761,34 euros

MAJORS INGRESOS

Capítol 1 Impostos directes:  . . . . . . . . . . . .101.600,00 euros
Capítol IV Transferències corrents: . . . . . . . . . . . 7000,00 euros

TOTAL MAJORS INGRESOS: . . . . .108.600,00 euros

NOUS INGRESOS

Capítol IV Transferències corrents:  . . . . . . . . . .39732,00 euros
Capítol VII Transferències de capital:  . . . . . . .164.429,34 euros

TOTAL NOUS INGRESOS:  . . . . . .204.161,34 euros
TOTAL FINANÇAMENT: . . . . . . . .312.761,34 euros

Contra l’acord d’aprovació definitiva es podrà interposar recurs
contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia de la
seva publicació al BOPT.

El Montmell, 10 de gener de 2011. --- L’alcaldessa, Immaculada
Costa Ramon.

2011/140 – AJUNTAMENT DE REUS

Àrea d’Arquitectura i Urbanisme - Disciplina Urbanística

Edicte

Atès que intentada la notificació en el domicili de la interessada
que es detalla a continuació, aquesta no s’ha pogut practicar per
causes no imputables a aquesta administració, se l’hi comunica,
d'acord amb el què preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, que, per tal de
poder tenir coneixement del contingut íntegre de l’acte que s'esmenta,
pot comparèixer a les dependències de l’Àrea d’Arquitectura i
Urbanisme, Unitat de Disciplina Urbanística (c/ Josep Sardà i Cailà,
s/núm., edifici del Mercat Central, 1r. pis, durant l’horari d’atenció
al públic) dins el termini de deu dies hàbils comptats des de l'endemà
de la publicació d'aquest edicte al BOP. Si la interessada no es
persona en el termini establert, la notificació s’entén produïda a tots
els efectes legals des del dia següent al venciment del termini assen-
yalat per a comparèixer.

Annex:

Núm. expedient: 47/2010
Interessada: LUZ DE ECLIPSE, S.L.
Últim domicili conegut: c/ Generalitat, 14 – VILA-SECA (43480)
Acte administratiu que es notifica: resolució per obres que es

realitzen sense llicència, a la parcel·la 19, del polígon 13, de
la partida Quart, de Reus.

Reus, 4 de gener de 2011. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.

2011/143 – AJUNTAMENT DE REUS

Recursos Generals i Hisenda
Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni

Edicte

S’ha aprovat definitivament el projecte de les obres de remode-
lació camí Vell de Riudoms al terme municipal de Reus per Decret del
regidor delegat de l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme de data 27 de
desembre de 2010.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, a l'empara
del que disposa l'article 38.2 del Decret 179/95, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals.

Reus, 27 de desembre de 2010. --- El secretari general, Jaume
Renyer i Alimbau.

2011/332 – AJUNTAMENT DE RODONYÀ

Edicte

Aprovat inicialment pel Ple de la corporació en la sessió cele-
brada el dia deu de gener del 2011, la denominació dels noms dels
carrers de l’àmbit de l’Alzineta:

- Carrer Gessamí 
- Carrer Violeta
- Carrer Orquídia
- Carrer Begònia
- Carrer Gladiol
- Carrer Clavell
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Se sotmet a un termini d'informació pública de quinze dies
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis,
a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar al·lega-
cions que consideri convenients.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat cap recla-
mació ni al·legació s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat
de cap més acord.

Rodonyà, 11 de gener de 2011. – L'alcalde, Josep Mª Saumell
Calaf.

2011/333 – AJUNTAMENT DE RODONYÀ

Anunci

El Ple de la corporació, en sessió plenària del dia 10 de gener
de 2011, va aprovar inicialment el Reglament regulador del Registre
Municipal de Parelles de Fet del municipi de Rodonyà, i va acordar
obrir un període d’informació pública per un termini de 30 dies, a
comptar des de la inserció d’aquest anunci en el BOP, perquè qual-
sevol persona faci les al·legacions que consideri pertinents a l’es-
mentat Reglament, el qual es troba exposat a la Secretaria d’aquest
Ajuntament.

Rodonyà, 11 de gener de 2011. – L'alcalde, Josep Mª Saumell
Calaf.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS SOCIAL

2011/217 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE REUS

Edicto

Secretario judicial: Fernando Pecino Robles

En méritos de lo acordado en la ejecutoria núm. 319/2009-MJ,
seguida en este Juzgado de lo Social núm. 1 de Reus a instancias de
Jonatan Soto Crespo contra NGUEMA MESAS JOSE por el presente
se notifica a la entidad ejecutada Nguema Mesas José en atención
a su domicilio desconocido el decreto dictado en fecha 3-01-2011
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Se declara al ejecutado NGUEMA MESAS JOSE en situación de
insolvencia legal por importe de 3.004,43 euros. Insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional, procediéndose,
asimismo, al archivo de las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecución, si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes del/de la ejecutado/a".

Y para que sirva de notificación en forma a la parte ejecutada
Nguema Mesas José expido el presente que firmo, en Reus, a tres de
enero de dos mil once. – EL SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).

2011/201 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE TARRAGONA

Edicto

D/Dª JOSEFA OLGA BRAVO GARCIA, SECRETARIA, EN
SUSTITUCIÓN, DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. UNO DE LOS
DE TARRAGONA, hace saber: que en este Juzgado se ha tramitado
expediente núm. 1600/2008, instados por ACTIVA MUTUA 2008

contra SERVEIS ROAL 96 SL, CONSUELO FERNANDEZ CONDE,
INSS y TGSS, en el cual se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Que ESTIMANDO la demanda en reclamación de cantidad
interpuesta por ACTIVA MUTUA 2008, contra SERVEIS ROAL, 96,
SL, Dª CONSUELO FERNÁNDEZ CONDE, INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGU-
RIDAD SOCIAL, debo condenar y condeno a la empresa
demandada SERVEIS ROAL, 96, SL, a satisfacer a la parte actora la
cantidad de 4.825,70 EUROS, por los conceptos relacionados en
el fundamento jurídico tercero de la presente resolución, absolviendo
a las codemandadas Dª CONSUELO FERNÁNDEZ CONDE,
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de todos los pedimentos de
la parte actora.

A la cantidad salarial objeto de condena se le debe añadir el
10% de interés por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con advertencia de que
frente a la misma cabe recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña –Sala de lo Social– en el plazo
máximo de cinco días y por conducto de este Juzgado, designando
Letrado que ha de interponerlo. El recurrente que no gozase del bene-
ficio de justicia gratuita deberá presentar resguardo acreditativo del
ingreso de la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado en la
entidad BANESTO, sin cuyo requisito no se tendrá por anunciado el
recurso y al mismo tiempo para su formalización el resguardo del
ingreso de 150,25 euros en la misma entidad bancaria, sin cuyo
requisito se le tendrá por desistido del recurso anunciado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en
los escritos de interposición del recurso y de impugnación, en su
caso, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, a efectos de notificaciones, dando cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado SERVEIS ROAL
96 SL, y se inserte en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el
presente dado el ignorado paradero del mismo, haciéndole saber
que la copia de la resolución está a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado de lo Social núm. Uno. Así mismo se le advierte que
sera de aplicación en cuanto a las ejecuciones lo dispuesto en dispo-
sición transitoria cuarta de la LPL, y por ello las sucesivas notifica-
ciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial.

En Tarragona, a treinta de diciembre de dos mil diez. – LA
SECRETARIA JUDICIAL, JOSEFA OLGA BRAVO GARCIA.

2011/211 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE TARRAGONA

Edicto

D/Dª JOSEFA OLGA BRAVO GARCIA, SECRETARIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. UNO DE LOS DE TARRAGONA,
hace saber: que en este Juzgado se ha tramitado expediente núm.
1917/2008, instados por RABIE AHROUCH AHROUCH contra
NORBERTO JOSE COLL MARTINO, en el cual se ha dictado
sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO
Que ESTIMANDO la demanda en reclamación de cantidad inter-

puesta por por D. RABIE AHROUCH AHROUCH, contra la empresa
NORBERTO JOSE, COLL MARTINO, debo condenar y condeno a la
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empresa demandada, a satisfacer a la parte actora la cantidad de
3.972,19 euros, por los conceptos relacionados en el fundamento
jurídico tercero de la presente resolución.

A la cantidad salarial objeto de condena se le debe añadir el
10% de interés por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con advertencia de que
frente a la misma cabe recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña –Sala de lo Social– en el plazo
máximo de cinco días y por conducto de este Juzgado, designando
Letrado que ha de interponerlo. El recurrente que no gozase del
beneficio de justicia gratuita deberá presentar resguardo acredi-
tativo del ingreso de la cantidad objeto de la condena en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado
en la entidad BANESTO, sin cuyo requisito no se tendrá por anun-
ciado el recurso y al mismo tiempo para su formalización el
resguardo del ingreso de 150,25 euros en la misma entidad
bancaria, sin cuyo requisito se le tendrá por desistido del recurso
anunciado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en
los escritos de interposición del recurso y de impugnación, en su
caso, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, a efectos de notificaciones, dando cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- En el día de la fecha, leída y publicada ha sido
la presente sentencia por a Iltre. Magistrada-Juez que la dictó,
estando celebrando audiencia pública. Doy fe. 

Y para que sirva de notificación al demandado NORBERTO
JOSE CALL MARTINO, y se inserte en el Boletín Oficial de la
Provincia, expido el presente dado el ignorado paradero del mismo,
haciéndole saber que la copia de la resolución está a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado de lo Social núm. Uno. Así mismo
se le advierte que sera de aplicación en cuanto a las ejecuciones lo
dispuesto en disposición transitoria cuarta de la LPL, y por ello las
sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o
sentencia, se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la Oficina judicial.

En Tarragona, a treinta de diciembre de dos mil diez. – LA
SECRETARIA JUDICIAL, JOSEFA OLGA BRAVO GARCIA.

2011/358 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE TARRAGONA

Citación edictal

D/Dª ANGELA IRIBAS CABRERA, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE LOS DE TARRAGONA:

HAGO SABER: que en este Juzgado se sigue expediente nº
335/2009 a instancias de JORGE EDUARDO JIMENEZ AGILA
contra ROMERO I MONCADA 2, S.L. en reclamación de
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. 

Por el presente se cita a ROMERO I MONCADA 2, S.L. quien se
halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en Tarragona, c/. Ramón y Cajal, 51-53,
esc. B. Entlº, al objeto de celebrar acto de conciliación y en su caso,
juicio el día 19 de enero de 2011 a las 10:20 horas con adver-
tencia de que el juicio no se suspenderá por incomparecencia injus-
tificada de las partes.

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto,
sentencia o se trate de emplazamiento.

Tarragona, once de enero de dos mil once. – LA SECRETARIA
JUDICIAL (ilegible).

2011/378 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los autos
seguidos ante este Juzgado de lo Social nº 2 con el nº 931/2009
a instancias de Pedro NOGUERA CASANOVA en reclamación de
DESPIDO, se cita a ALBERTO VIÑEZ JUNCOSA en ignorado
paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social sito
en Avda. Ramón y Cajal nº 51-53, entlo. esc. B, el próximo día 19
DE ENERO DE 2011 A LAS 9:15 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y subsiguiente juicio, caso de no
lograrse avenencia, y al que concurrirá con todos los medios de
prueba de que intente valerse, advirtiéndole que no se suspenderá el
juicio por falta de asistencia del demandado y que las siguientes noti-
ficaciones se harán en estrados.

Tarragona, trece de enero de dos mil once. – LA SECRETARIA
JUDICIAL (ilegible).

ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES

2011/5 – NOTARÍA DE ARGENTINA JARA RODENES

Edicto

DOÑA ARGENTINA JARA RODENES, NOTARIO DEL ILUSTRE
COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA CON RESIDENCIA EN EL
VENDRELL,

HAGO CONSTAR:
Que en esta notaría se ha iniciado a instancia de DON JOSÉ

CAÑELLAS SANTÓ, con domicilio en El Vendrell, calle Crèdit,
número 10, ACTA DE NOTORIEDAD PARA LA INSCRIPCIÓN DE UN
EXCESO DE CABIDA de la finca de su propiedad, sita en término de
El Vendrell, calle del Pou, número 30 (antes número 10) del pueblo
de Sant Vicenç de Calders, con una superficie, el solar en el que se
encuentra la vivienda de 55 metros cuadrados y una superficie total
edificada de 129 metros cuadrados, distribuidos en: PLANTA BAJA,
destinada a vivienda, 55 metros cuadrados; PLANTA PRIMERA,
destinada a vivienda, 55 metros cuadrados; y PLANTA SEGUNDA,
destinada a almacén o trastero, 19 metros cuadrados; inscrita en el
Registro de la Propiedad NÚMERO TRES del Vendrell, al tomo 521,
libro 10 de Sant Vicenç, folio 1, finca 708. 

Durante el plazo de veinte días desde la presente notificación,
pueden comparecer los interesados en mi notaría sita en El Vendrell,
C/ Montserrat, nº 6, 1º, en horas de despacho, para oponerse a la
tramitación de la misma o alegar lo que estime oportuno en defensa
de sus derechos.

En el Vendrell, a 23 de diciembre de 2010. – Firma, ARGENTINA
JARA RODENES.
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