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Administració Central
MINISTERI DE TREBALL
I AFERS SOCIALS
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/01, de Ciutat Vella
ANUNCIO DE CITACIÓN
PARA NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
(Gran Via de les Corts Catalanes, 591, 3ª
planta. Teléfono: 93 342 92 81)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/01, de Ciutat Vella, de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona,
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva que a
continuación se relacionan constan practicadas las actuaciones que respectiva y someramente se indican, sin que haya sido posible
llevar a cabo la notificación personal a los
respectivos interesados que así mismo se

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/03,
de Sant Martí-Poblenou
EDICTO SOBRE NOTIFICACIONES
A LOS DEUDORES
Don Francisco Javier Peña Cabello, Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/03, Sant MartíPoblenou, sita en la calle Gran Vía de les
Corts Catalanes, 1128-1132 (08020) de Barcelona (teléfono: 93 278 85 70 - 93 278 85
72 - fax: 93 278 85 76 - e-mail: barcelona.
ure3@tgss.seg-social.es), de la Dirección Provincial de Barcelona de la Tesorería General
de la Seguridad Social.
Hace saber: Que de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
Enero (Boletín Oficial del Estado del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del

mencionan, no obstante haberse intentado de
forma reglamentaria.
Y que por tal motivo, se les requiere a fin
de que comparezcan, por sí o por medio de
representante debidamente autorizado, en el
plazo de los ocho días siguientes al de la
publicación del presente anuncio, ante esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva, sita en la
calle Gran Via de les Corts Catalanes, 591, 3ª
planta, de Barcelona, para el conocimiento
del contenido íntegro de los actos indicados
y constancia de tal conocimiento, advirtiéndoles que en el caso de no personarse la
notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo antes señalado, y
ello sin perjuicio de tenerlos por notificados
de las sucesivas diligencias a que haya lugar
en sus respectivos expedientes hasta la finalización del procedimiento.
Lo que se publica por este medio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre (Boletín Oficial del Estado del día
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín
Oficial del Estado del día 14) y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial
del Estado del día 31), de Medidas Fiscales
Administrativas y del Orden Social, y en
cumplimiento del artículo 9.1 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25), por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, sirviendo el presente anuncio de citación, emplazamiento y
requerimiento en forma a los interesados que
en el mismo se relacionan.
Relación que se cita:
Expediente: 08019800088830. Nombre/
razón social: Blanch Llonch, Esteban. Procedimiento XN: Embargo inmueble.
Barcelona, 2 de noviembre de 2005.
El Recaudador ejecutivo, Xavier Niñerola
Xuclà.

31) de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante
por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar las diligencias del acto administrativo
cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican a continuación
En virtud de lo anterior dispongo que los
sujetos pasivos, obligados con la Seguridad
Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer
ante la Unidad de Recaudación Ejecutiva
08/03, sita en la calle Gran Vía de les Corts
Catalanes, 1128-1132 (08020) de Barcelona,
teléfono 93 278 85 70 - 93 278 85 72 - fax
93 278 85 76 - e-mail barcelona.ure3
@tgss.seg-social.es, en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a la publicación
del presente edicto en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
Asimismo, se advierte a los interesados
que, de no comparecer en el citado plazo, la
notificación se entenderá producida a todos

los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su
publicación, conforme a la modificación
operada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
en el sistema de recursos administrativos
regulado en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre y conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 30 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del día 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, y el artículo 183 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, significándole
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones
señalados en el art.184.2 del citado Reglamento.
La relación de deudores afectados es la
siguiente:

062005004916
A

N.EXPEDIENTE§

CCC/NAF§

CIF/NIF§

NOMBRE RAZON SOCIAL§

DOMICILIO§

LOCALIDAD§

PROCEDIMIENTO§

08010500127035§
08030100066768§
08030500184896§
08030500192172§
08030500198943§
08030500200054§
08030500205310§
08030500207128§

07
10
10
10
07
07
10
10

046630164X§
071243911P§
0B60762341§
046048060J§
047869628G§
037784981Y§
0A63079917§
0B62703095§

ALEGRE BAS ENRIC§
ARRIBAS MELCHOR AURELIO§
LAMPISTERIA MALAGA,S.L.§
CONEJOS JORGE MARIA ANGELES§
SIXTO GARCIA JESSICA§
BARBA FRUTOS ISABEL§
DISTRIBUCION MATERIA L DE COMUNICAC§
BLANC BOATS, S.L.§

MUNICIPIO SN§
CL PUJADES, 172 BJS.§
CL MARESMA 120§
CL SIBELIUS 5 1§
CL SIGUENZA 93 ST§
CL PUJADAS 179 BJ 1§
CL ESPRONCEDA, 63 BJS.§
CL ESCULLERA DEL POBLE NOU 6§

08018
08005
08019
08019
08032
08005
08005
08005

EMB. SALARIO-PENSION§
EMBARGO DE VEHICULOS§
NOT.EMB.DEVOL.TRIBUT§
EMB. SALARIO-PENSION§
REQUERIMIENTO BIENES§
REQUERIMIENTO BIENES§
REQUERIMIENTO BIENES§
REQUERIMIENTO BIENES§

430056170949§
08122805460§
08108838571§
08144545483§
251009334595§
080283144541§
08139641630§
08136326048§

BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§

DEUDA#
281,47#
5.315,92#
2.216,90#
1.034,74#
262,28#
5,79#
1.278,40#
430,94#
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Administració Central

N.EXPEDIENTE§

CCC/NAF§

CIF/NIF§

NOMBRE RAZON SOCIAL§

DOMICILIO§

LOCALIDAD§

PROCEDIMIENTO§

08030500209350§
08030500210057§
08030500210158§
08030500211269§
08030500211370§
08030500211471§
08030500211673§
08030500211774§
08030500211875§
08030500211976§
08030500212077§
08030500212178§
08030500212380§
08030500212481§
08030500212784§
08030500212885§
08030500212986§
08030500213087§
08030500213491§
08030500213592§
08030500213693§
08030500213794§
08030500214000§
08030500214101§
08030500214303§
08030500214404§
08030500214505§

10
07
10
10
10
10
10
07
10
07
10
10
07
07
10
10
10
10
10
10
07
07
10
07
10
10
10

0B43504968§
046033247N§
0G63652457§
035110027K§
0X3154720V§
0B61933800§
037809993V§
036539308J§
0B61946620§
036956652E§
0G63315915§
0B63358220§
046059893R§
043519614A§
0B61044566§
0B63049639§
0X5042592A§
0B61951000§
0F59869529§
0B61690525§
040949052J§
038043391B§
038558419T§
011966190A§
0A08659807§
0B59085795§
046730902P§

GRUPO EDITORIAL 100 POR 100 SL§
REBOLLO BALLESTA JOSE§
ZIA GHULAM, S.C.P.§
BUSQUETS ORQUIN DAVID§
SARMIENTO VILLANUEVA HERNAN VICTOR§
CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS RUSTICAS,§
MONTINS FERRE FRANCISCA§
BERENGUER FERNANDEZ RAMON§
AVIKOGEL, S.L.§
MARTIN JIMENEZ JOAQUIN§
DIAGONAL COMPLEMENTS, S.C.P.§
REAL ESTAPE FORUM,S.L.§
BERMUDEZ BERNABEU RAUL§
MOYA OLIAS FRANCISCO JAVIE§
PESPERSON S.L.§
PUBLIMAI PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L.§
BELZITI - SILVANA§
ACTO SEGUIDO,SL·L§
INDUS.PLAVOR S.C.C.L.§
TRANSPORTES ACACIO SANCHEZ S.L.§
CERVANTES MARTINEZ ALFREDO§
LLIGOÑA RIBERA JUANA§
ALVAREZ COCA EDUARDO§
CIFUENTES MOSTAZA JOSE LUIS§
GUZMAN ORGANIZ. VENTAS S.A.§
A.G.CONFORT, S.L.§
GARCIA VALTUEÑA VICTOR MANUEL§

CL GANDUXER 5§
CL BACH DE RODA 28§
AV GRAN VIA C.C. 1087 2 4§
CL ESTOCOLMO 5 2 1§
PZ DEL MERCADO 24 PR 2§
CL NAPOLES 15§
CL DOCTOR TRUETA 187§
RD SANT PAU 34 4 2§
CL CRISTOBAL DE MOURA 41§
CL SALVADOR ESPRIU 65§
CL CC.DIAGONAL MAR, TIENDA N.2220§
CL BILBAO 33§
CL PALLARS 310 B 1§
CL TANGER 75§
CL ZAMORA 75§
AV GRAN VIA C.C. 988§
CL BILBAO 30 32§
CL LLACUNA 162§
CL ZAMORA, 95, SOBREAT 2ª§
CL BAC DE RODA 83 EN 2§
CL MUNTANYA 41 57 07 B§
CL ANDRADE 47 LO 6§
CL BINEFAR TIENDA 2 4§
CL FERNANDO POO 21 BJ§
CL RAMON TURRO 11 4T§
CL GUIPUZCOA 49§
CL SELVA DE MAR 204§

08021
08019
08020
08005
08018
08018
08005
08001
08019
08005
08019
08005
08005
08018
08018
08018
08005
08018
08005
08005
08913
08018
08020
08005
08005
08020
08020

REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO

08142413103§
080313108144§
08145177401§
08138760950§
08144923581§
08130409553§
08038800527§
080157295529§
08130769362§
080263776368§
08141879195§
08143803536§
080520139587§
080535973829§
08123288945§
08139163502§
08145151533§
08130531310§
08015583272§
08123241253§
080239438866§
080248770569§
08143528704§
120050757917§
08015903271§
08048470013§
08141642557§

BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BADALONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§

BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§
BIENES§

DEUDA#
3.343,84#
452,33#
1.247,76#
152,74#
158,00#
2.163,63#
360,62#
279,61#
358,48#
535,15#
861,37#
859,82#
275,50#
275,50#
2.077,00#
4.464,82#
1.081,64#
263,69#
2.348,19#
45,07#
279,61#
279,61#
50,75#
275,50#
540,44#
475,18#
41,42#

Barcelona, 2 de noviembre de 2005.
El Recaudador Ejecutivo, Francisco Javier
Peña Cabello.
062005004915
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/05,
de Sant Andreu-Sagrera
NOTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN
DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO
D. Javier García Larraza, Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social en la URE
número 08/05, de Sant Andreu-Sagrera (Barcelona),
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva por débitos a la Seguridad Social se ha procedido al
embargo de bienes inmuebles según se detalla en la diligencia que a continuación se
transcribe:
DILIGENCIA DE AMPLIACION DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES (TVA-504)
Diligencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por
deudas a la Seguridad Social, tramitándose
en esta Unidad contra el deudor que se cita
resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de
dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de las fincas que se detallan seguidamente, siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad de Madrid
número 35 por deudas cuyos importes se
indican seguidamente:
Expediente: 08/05/02/00151033.
Deudor: Martín Selaya Luis.
Cónyuge no deudor: Dª María del Rocío

Domínguez Deco.
Importe por Principal: 6.638,19 EUR.
Recargo de Apremio: 1.693,34 EUR.
Intereses: EUR.
Costas devengadas: EUR.
Costas e Intereses presupuestados: 249,94
EUR.
Total débitos: 8.581.47 EUR.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo
sobre la finca indicada en la suma de
8.581,47 EUR, con lo que la responsabilidad
total sobre las mismas asciende a la cantidad
de 11.082,07 EUR.
Descripción de la/s finca/s embargadas:
Finca inscrita en el Registro mencionado:
Libro 0711.
Tomo 2202.
Folio 0063.
Núm. de finca:12676.
Notifíquese esta diligencia de ampliación
de embargo al deudor o deudores y, en su
caso a los conjugues, o a los terceros poseedores y a los acreedores en cumplimiento de
los dispuesto en el Art. 129.2 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social.
Expídase asimismo mandamiento de
ampliación de embargo al Registro de l Propiedad.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades
del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total
antes reseñada.
Los bienes serán tasados por esta unidad
de Recaudación Ejecutiva, por las personas o
colaboradores que se indican en el citado
Reglamento de Recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender el pago de la

deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor
con la valoración que se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15
días, a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la valoración inicial realizada
a instancia de esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva. Si existe discrepancia entre ambas
valoraciones, se aplicarán las siguientes
reglas: Si la diferencia entre ambas consideradas por las sumas de los valores asignados
a la totalidad de los bienes, no excediera del
20 % de la menor, se estimará como valor de
los bienes el de la tasación más alta. En caso
contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones
profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no
superior a quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entre
los limites de las efectuadas anteriormente, y
servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva de la ampliación de embargo realizado, a favor de la Tesorería de la Seguridad Social. Se llevaran a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
art. 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le
requiere para que facilite los títulos de pro-
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piedad de los bienes inmuebles embargados,
en el termino de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplido a su costa.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de la
recepción del interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto Legislativo

17/1994 de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 29) significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el Art. 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de
lo establecido en el Art. 42.2 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, (Boletín Oficial
del Estado del día 27), de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se notifica mediante el presente
anuncio por haber resultado negativos los
intentos de notificación mediante correo certificado y/o personación de agentes ejecutivos de la Seguridad Social.
Barcelona, 2 de noviembre de 2005.
El Recaudador ejecutivo, Javier García
Larraza.

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/12, de Berga

das las actuaciones que respectiva y someramente se indican, sin que haya sido posible
llevar a cabo la notificación personal a los
respectivos interesados que así mismo se
mencionan, no obstante haberse intentado de
forma reglamentaria.
Y que por tal motivo, se les requiere a fin
de que comparezcan, por sí o por medio de
representante debidamente autorizado, en el
plazo de los ocho días siguientes al de la
publicación del presente anuncio, ante esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva, sita en C/
Guillem de Berguedà, 9, de Berga, para el
conocimiento del contenido íntegro de los
actos indicados y constancia de tal conocimiento, advirtiéndoles que en el caso de no
personarse la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo
antes señalado, y ello sin perjuicio de tenerlos por notificados de las sucesivas diligencias a que haya lugar en sus respectivos

expedientes hasta la finalización del procedimiento.
Lo que se publica por este medio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre (Boletín Oficial del Estado del día
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín
Oficial del Estado del día 14) y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial
del Estado del día 31), de Medidas Fiscales
Administrativas y del Orden Social, y en
cumplimiento del artículo 9.1 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25), por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, sirviendo el presente anuncio de citación, emplazamiento y
requerimiento en forma a los interesados que
en el mismo se relacionan.

ANUNCIO DE CITACIÓN
PARA NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
Dirección: C/ Guillem de Berguedà, 9
Localidad: 08600 - Berga
Teléfono: 93 - 821.43.43
Fax: 93 - 821.43.50
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 08/12 - Berga, de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Barcelona
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, que a
continuación se relacionan, constan practica-

062005004924
A

Nº EXPEDIENTE§

INTERESADO§

Nº DOCUMENTO§

ACTO A NOTIFICAR#

Nº EXPEDIENTE§

INTERESADO§

Nº DOCUMENTO§

ACTO A NOTIFICAR#

08 12 05 00027225§
08 12 05 00027225§
08 12 05 00009239§
08 12 00 00008591§
08 12 04 00007895§
08 12 04 00007895§
08 12 05 00005704§
08 12 05 00005704§
08 12 05 00005704§
08 12 05 00005704§
08 12 04 00037201§
08 12 04 00023558§
08 12 04 00023558§
08 12 05 00029952§
08 12 05 00029952§
08 12 05 00006310§
08 12 05 00003983§
08 12 05 00034295§
08 12 05 00034295§
08 12 05 00016818§
08 12 05 00005906§
08 12 05 00005906§
08 12 05 00005906§
08 12 05 00005906§
08 12 05 00025912§
08 12 05 00037935§
08 12 05 00015202§
08 12 05 00036420§
08 12 05 00034804§
08 12 05 00036689§
08 12 05 00033689§
08 12 05 00033689§
08 12 05 00021262§
08 12 05 00004690§
08 12 05 00004690§

ALEGRE PLANELL, ROGER§
ALEGRE PLANELL, ROGER§
ALSINA PEREZ, MARIA JOSE§
ALTARRIBA RIBERA, ENRIQUE§
ARIAS MORGADO, JUAN ANGEL§
ARIAS MORGADO, JUAN ANGEL§
BADAL TENA, PLACID§
BADAL TENA, PLACIDO§
BADAL TENA, PLACIDO§
BADAL TENA, PLACIDO§
BARNIOL COMA, ESTER§
BARRAGAN BALAGUER, FRANCISCO§
BARRAGAN BALAGUER, FRANCISCO§
BARRAGAN BALAGUER, JOSE§
BARRAGAN BALAGUER, JOSE§
BELLOTA PEREZ, ESTEBAN§
BELLOTA PEREZ, ESTEBAN§
BERTRAN PARERA, JOSE§
BERTRAN PARERA, JOSE§
BRITO SORIANO, MARIA AMANTINA§
BRULLET RAMON, SUSANA§
BRULLET RAMON, SUSANA§
BRULLET RAMON, SUSANA§
BRULLET RAMON, SUSANA§
CAMPILLO IBAÑEZ, SALVADOR§
CANUDAS VILA, JAIME§
CASAS COLLDERRAM, JOSE RAMON§
CASTELLA PEREZ, JOSEP LLUIS§
CASTELLA PEREZ, JOSEP LLUIS§
CASTILLO GODOY, SONIA§
CASTILLO GODOY, SONIA§
CASTILLO GODOY, SONIA§
CONSTRUCCIONES BERPER, S.L.§
DALMAU ILLA, JOAN LL.§
DALMAU ILLA, JOAN LLUIS§

08123410506319193§
081233305036245031§
081231305034832063§
081231305034163773§
081235105034515296§
081233305038898383§
081235105034516108§
081231305034831861§
081231305035998386§
081231305035686067§
081231305034831457§
081231305034831154§
081231505036282417§
081231305034833982§
081231505036282518§
081250405035796205§
081250405035795801§
081231305035999295§
081221805033476790§
081231305034832972§
081231305035686168§
081231305035998487§
081231305034831962§
081235105034516411§
081231305035998790§
081221805038056709§
081231305034832669§
081221805037193409§
081235105036838650§
081231305035999194§
081221805033475881§
081231505036282821§
081236605032111417§
081250105025002529§
081231305034831659§

NOMBRAMIENTO DEPOSITARIO#
EMBARGO DE VEHICULOS#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. SALARIO-PENSION#
EMBARGO DE VEHICULOS#
EMB. SALARIO-PENSION#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. CUENTA BANCARIA#
LEV.EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. CUENTA BANCARIA#
LEV.EMB. CUENTA BANCARIA#
AMPLIACION EMB.INMUEBLES#
AMPLIACION EMB.INMUEBLES#
EMB. CUENTA BANCARIA#
REQUERIMIENTO BIENES#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. SALARIO-PENSION#
EMB. CUENTA BANCARIA#
REQUERIMIENTO BIENES#
EMB. CUENTA BANCARIA#
REQUERIMIENTO BIENES#
EMB. SALARIO-PENSION#
EMB. CUENTA BANCARIA#
REQUERIMIENTO BIENES#
LEV.EMB. CUENTA BANCARIA#
NOT.EMB.DEVOLUC.TRIBUT#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMB. CUENTA BANCARIA#

08 12 05 00004690§
08 12 05 00012673§
08 12 05 00026619§
08 12 05 00029043§
08 12 05 00029043§
08 12 05 00014289§
08 12 04 00026487§
08 12 04 00027093§
08 12 03 00030908§
08 12 05 00012673§
08 12 05 00022272§
08 12 05 00013481§
08 12 05 00023585§
08 12 04 00017700§
08 12 00 00007682§
08 12 03 00031918§
08 12 94 00015479§
08 12 05 00037228§
08 12 05 00022777§
08 12 05 00022777§
08 12 05 00027427§
08 12 05 00027427§
08 12 05 00034194§
08 12 05 00016616§
08 12 95 00009345§
08 12 05 00022777§
08 12 02 00011578§
08 12 05 00036723§
08 12 00 00014049§
08 12 96 00008362§
08 12 05 00026114§
08 12 05 00036622§
08 12 05 00013582§
08 12 05 00003983§
08 12 05 00006310§

DALMAU ILLA, JOAN LLUIS§
GARCIA CALERO, MANUEL§
GARCIA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO§
GARSABALL ALLOZA, FRANCISCO§
GARSABALL ALLOZA, FRANCISCO§
GIL MUÑOZ, PEDRO§
GUITART ESPELT, LUISA§
HERNANDEZ LOPEZ, JESUS§
HERNANDEZ MORUNO, DIEGO§
ILCAGUIX, S.L.§
LEON ESPINOSA, ANTONIO§
LLADO RODRIGUEZ, VICENTA§
LOPEZ QUEVEDO, PEDRO§
MANZANO POLO, JOSE§
MARTINEZ TRINIDAD, PEDRO§
MEDINA DOMINGUEZ, CARLOS MANUEL§
MESALUX, S.L.§
MONTAÑA CIRERA, HILDELINA§
MORENO MARTIN, SERGIO§
MORENO MARTIN, SERGIO§
NAVARRO ROBLES, ANTONIO§
NAVARRO ROBLES, ANTONIO§
PERARNAU VILLARROYA, MATILDE§
PIJOAN CASOLIVA, M¦ ANGELES§
PONS PLANAS, JOSE MARIA§
RACER CONSTRUCCIONS I OBRES,S.L.§
REYES FERRERAS, DENIA LUCIA§
SANCHEZ BERNARDO, LAURA§
SANCHEZ LOPEZ, DAVID§
SANTACREU PUIGMAL, PEDRO§
SELLER ROVIRA, JUAN§
SIMON PERAYRE, NEUS§
TEIXITS CAL BLAU, S.L.§
VALIENTE SORIANO, ANTONIO§
VALIENTE SORIANO, ANTONIO§

081231305034831760§
081235105037538262§
081231305034833174§
081235105027313149§
081221805027255858§
081231305034832467§
081231305034831356§
081235105034515502§
081233605036812277§
081232905037538161§
081233305032405649§
081231305034832262§
081235105033111426§
081231305034831053§
081235105036583521§
081235105038974793§
081232905038813511§
081221805038055291§
081234805033917940§
081233305035374758§
081231305034833578§
081221805032868219§
081235105034518835§
081231305034832871§
081231305034830043§
081234805033917940§
081231305034830447§
081221805037193005§
081231305036494807§
081231305035998083§
081231305034833073§
081221805037193207§
081231305034832366§
081250405035795801§
081250405035796205§

EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. SALARIO-PENSION#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. SALARIO-PENSION#
REQUERIMIENTO BIENES#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. SALARIO-PENSION#
PRECINTO VEHICULO#
EMB. SALARIO-PENSION#
EMBARGO DE VEHICULOS#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. SALARIO-PENSION#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. SALARIO-PENSION#
EMB. SALARIO-PENSION#
EMB. SALARIO-PENSION#
REQUERIMIENTO BIENES#
LEVANTAMIENTO DE EMBARGO#
EMBARGO DE VEHICULOS#
EMB. CUENTA BANCARIA#
REQUERIMIENTO BIENES#
EMB. SALARIO-PENSION#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. CUENTA BANCARIA#
LEVANTAMIENTO DE EMBARGO#
EMB. CUENTA BANCARIA#
REQUERIMIENTO BIENES#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. CUENTA BANCARIA#
EMB. CUENTA BANCARIA#
REQUERIMIENTO BIENES#
EMB. CUENTA BANCARIA#
AMPLIACION EMB.INMUEBLES#
AMPLIACION EMB.INMUEBLES#
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Berga, 7 de novembre de 2005.
El Recaudador Ejecutivo, Ignasi Porta
Montalà.
062005004914
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 19,
de Sabadell
EDICTO DE NOTIFICACIÓN TRÁMITE
DE ALEGACIONES EN SALDO
ACREEDOR
Por esta Administración núm. 19, Sabadell, de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona se procede a notificar trámite de alegaciones en la liquidación de cuotas a la
Seguridad Social presentada por la empresa
con saldo acreedor al final relacionada, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
38 de la Orden de 25 de mayo de 2005
(Orden TAS/1562/2005, Boletín Oficial del
Estado 1 de junio) por la que se establecen
normas para la aplicación y desarrollo del
Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado del día 25). En consecuencia se
requiere a la misma para que en el plazo de
diez días, se persone en estas Oficinas, en
Sabadell, calle Sallarés i Pla, núm. 4, a efectos de manifestar su conformidad con el
saldo resultante, o bien haga las alegaciones
que considere oportunas aportando la documentación justificativa que estime pertinente.
Se publica el presente en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el Artículo 59 de la vigente
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 27-11-92).
Transcurrido el plazo mencionado sin que
se reciba contestación de su parte se procederá a la tramitación del expediente indicado. Todo ello de conformidad con el artículo
84 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del día
27).
Tipo id./Identificador: 10 08114656955
Empresa: Duch Manipulados, S.L.
Núm. Expediente: 08192005405507422
Periodo: 08 2005
Población: Sabadell
Sabadell, 2 de noviembre de 2005.
La Directora de la Administración, Victoria
Fernández Eguizabal.
062005004930
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 19,
de Sabadell
EDICTO DE NOTIFICACIÓN TRÁMITE
DE ALEGACIONES EN SALDO
ACREEDOR
Por esta Administración número 19, Sabadell, de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona se procede a notificar trámite de alegaciones en la liquidación de cuotas a la
Seguridad Social presentada por la empresa
con saldo acreedor al final relacionada, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
38 de la Orden de 25 de mayo de 2005
(Orden TAS/1562/2005, Boletín Oficial del
Estado 1 de junio) por la que se establecen
normas para la aplicación y desarrollo del
Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado del día 25). En consecuencia se
requiere a la misma para que en el plazo de
diez días, se persone en estas Oficinas, en
Sabadell, calle Sallarés i Pla, núm. 4, a efectos de manifestar su conformidad con el
saldo resultante, o bien haga las alegaciones
que considere oportunas aportando la documentación justificativa que estime pertinente.
Se publica el presente en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el Artículo 59 de la vigente
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 27-11-92).
Transcurrido el plazo mencionado sin que
se reciba contestación de su parte se procederá a la tramitación del expediente indicado. Todo ello de conformidad con el artículo
84 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del día
27).
Tipo id./Identificador, 10 08114656955;
empresa, Duch Manipulados, S.L.; núm.
expediente, 08192005404933203; periodo, 07 2005; población, Sabadell.
Sabadell, 5 de octubre de 2005.
La Directora de la Administración, Victoria
Fernández Eguizabal.
062005004913
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/20,
de Sant Feliu de Llobregat
NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA
DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES
La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 08/20 Sant Feliu de Llobregat,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva relativo al
deudor a la Seguridad Social Jose Luis Bono
Palomares, DNI 77279942B, se ha dictado
por la Directora Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Barcelona,
resolución cuyo texto literal se transcribe:
«Providencia. Una vez autorizada con
fecha 5 de octubre de 2005, la subasta de
bienes inmuebles propiedad del deudor de
referencia que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el dia 17 de
noviembre de 2005, a las 10.00 horas, en la
calle Aragón, 273 de la localidad de Barcelona, y obsérvense en su trámite y realización
las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004 de 11 de Junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25), siendo el plazo
para presentar ofertas hasta las 14.00 horas
del 16 de noviembre de 2005.
Los bienes embargados sobre los cuales se
decreta su venta, así como el tipo de subasta,
son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia a Jose Luis
Bono Palomares, en concepto de interesado
y a Alfonso Bono Palomares y Maria Palomares Martínez como copropietarios y usufructuaria, en su caso, al depositario de los bienes embargados, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social, con expresa mención de que, en
cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda,
incluidos el principal, recargo, intereses y las
costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de los bienes.
Relación adjunta de bienes cuya venta se
decreta con tipo de subasta en primera
licitación
1/6 Parte indivisa en pleno dominio y 1/12
parte indivisa en NP de la urbana: Numero
seis. Vivienda planta tercera puerta segunda
bloque lc-2 del grupo denominado Bons
Aires en el termino de Martorell, hoy conocido como avenida Germans Marti numero
diecisiete segundo segunda. Tiene una superficie de unos cincuenta y cinco metros cuadrados. se compone de recibidor, comedorestar, cocina, aseo, tres dormitorios y galeria-
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lavadero. linda: al frente, con caja escalera y
avenida Germans Marti; por la derecha
entrando, con vuelo paso peatonal y plaza,
por la izquierda entrando, con la vivienda
puerta primera de la misma planta y por el
fondo, con vuelo plaza. Su cuota es de 9,197
por ciento. referencia catastral: 9823206DF0
992S0006.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Martorell núm. 1 al tomo 2148, libro 147,
folio 163 finca 10794.
Importe de tasación: 31.352,75 EUR.
Tipo de subasta: 31.352,75 EUR.
La nuda propiedad de la urbana: Entidad
numero ciento diez.- Plaza de aparcamiento
numero 39 en la planta sotano -2, del edificio sito en Martorell, en la manzana b5 del
plan parcial de ordenación urbana del sector
de urbanización prioritaria P-1
Carretera de Piera, con frente a la rambla de les Boviles, 2 y 4, y plaça del Vi, 6 y
7, con otro frente a la calle Josep Pla. El local
tiene su acceso por la rampa recayente a la
calle Josep Pla. Esta destinada al estacionamiento de un vehículo turismo. Ocupa una
superficie útil aproximada de 26,14 metros
cuadrados, y linda: por su frente, tomando
como tal por donde tiene su acceso dicha
plaza, con zona común de paso y maniobra;
derecha entrando con la numero 38; por la
izquierda, con la numero 40 mediante espacio libre; y espalda, con espacio libre.- Tiene
una cuota general del 0,30%, una cuota particular del total parking de 0,80 %. referencia
catastral: 9625701DF0992N0110.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Martorell núm. 1, tomo 2427, libro 214, folio
211, finca 15335.
Importe de tasación: 11.271, 50 EUR.
Tipo de subasta: 11.271,50 EUR.
Lo que se notifica por medio del presente
anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a Jose
Granado Barrero, en su condición de deudor,
al hallarse en paradero desconocido y haber
resultado negativos los intentos de notificación de la providencia precedente, efectuados mediante correo certificado con acuse de
recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, significándose que el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por
la interposición de recurso administrativo si
el recurrente garantiza con aval o procede a
la consignación a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social del importe
de la deuda exigible, incluidos los recargos,
intereses y las costas del procedimiento.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición del recurso de alzada sin que

recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado en aplicación de lo
establecido en el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social en relación al artículo 42.4 de la ya
citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Sant Feliu de Llobregat, 3 de noviembre de
2005.
La Recaudadora ejecutiva, Mª Angeles
Recacha De Miguel.
062005004937
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/20,
de Sant Feliu de Llobregat
NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA
DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES
La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 08/20 Sant Feliu de Llobregat
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva relativo al deudor a la Seguridad Social Serv. de Limp. y Transportes Olesa, S.L., CIF/NIF B62232889, se ha
dictado por la Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona, resolución cuyo texto literal se transcribe:
«Providencia. Una vez autorizada con
fecha 5 de octubre de 2005, la subasta de
bienes muebles propiedad del deudor de
referencia que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el dia 15 de
noviembre de 2005, a las 10.00 horas, en la
calle Aragón, 273 de la localidad de Barcelona, y obsérvense en su trámite y realización
las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004 de 11 de Junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25), siendo el plazo
para presentar ofertas hasta las 14.00 horas
del dia 14 de Noviembre de 2005.
Los bienes embargados sobre los cuales se
decreta su venta, así como el tipo de subasta,
son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor y,
en su caso, al depositario de los bienes
embargados, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas
con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de
los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

Relación adjunta de bienes cuya venta se
decreta con tipo de subasta en primera
licitación
Lote único
Vehículo marca Ciitroen, modelo Berl. 19 D
Multivolum., matricula 0055BGT.
Valor de tasación: 6.326,72 EUR.
Carga preferente Valor lote 6.326,72 EUR.
Lo que se notifica por medio del presente
anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a
Serv. de Limp. y Transportes Olesa, S.L.,
CIF/NIF B62232889, en su condición de deudor, al hallarse en paradero desconocido y
haber resultado negativos los intentos de
notificación de la providencia precedente,
efectuados mediante correo certificado con
acuse de recibo y/o personación domiciliaria
de agentes ejecutivos de la Tesorería General
de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, significándose que el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por
la interposición de recurso administrativo si
el recurrente garantiza con aval o procede a
la consignación a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social del importe
de la deuda exigible, incluídos los recargos,
intereses y las costas del procedimiento.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado en aplicación de lo
establecido en el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social en relación al artículo 42.4 de la ya
citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Sant Feliu de Llobregat, 3 de noviembre de
2005.
La Recaudadora ejecutiva, Mª Angeles
Recacha De Miguel.
062005004938
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/20,
de Sant Feliu de Llobregat
NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA
DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES
La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 08/20 Sant Feliu de Llobregat
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Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva relativo al
deudor a la Seguridad Social Moldes Seguros
y Rapidos, S.L., CIF/NIF B62048483, se ha
dictado por la Directora Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de
Barcelona, resolución cuyo texto literal se
transcribe:
«Providencia. Una vez autorizada con
fecha 7 de octubre de 2005, la subasta de
bienes muebles propiedad del deudor de
referencia que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el dia 15 de
noviembre de 2005, a las 10.00 horas, en la
calle Aragón, 273 de la localidad de Barcelona, y obsérvense en su trámite y realización
las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004 de 11 de Junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25), siendo el plazo
para presentar ofertas hasta las 14.00 horas
del dia 14 de noviembre de 2005.
Los bienes embargados sobre los cuales se
decreta su venta, así como el tipo de subasta,
son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor y,
en su caso, al depositario de los bienes
embargados, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas
con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de
los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluídos el principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.
Relación adjunta de bienes cuya venta se
decreta con tipo de subasta en primera
licitación

tes ejecutivos de la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, significándose que el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por
la interposición de recurso administrativo si
el recurrente garantiza con aval o procede a
la consignación a disposición de la Tesorería
General de la Seguridad Social del importe
de la deuda exigible, incluídos los recargos,
intereses y las costas del procedimiento.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado en aplicación de lo
establecido en el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social en relación al artículo 42.4 de la ya
citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Sant Feliu de Llobregat, 3 de noviembre de
2005.
La Recaudadora ejecutiva, Mª Angeles
Recacha De Miguel.

Lote único
Máquina de inyección Netstal de 200 TN.
Valor de tasación 3.200 EUR.
Carga preferente Máquina de inyección Netstal de 140 TN.
Valor de tasación 2.960 EUR.
Carga preferente Máquina de inyección Netstal de 130 TN.
Valor tasación 2.720 EUR.
Carga preferente Valor Lote: 8.880 EUR.
Lo que se notifica por medio del presente
anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a Moldes Seguros y Rapidos, S.L., CIF/NIF
B62048483, en su condición de deudor, al
hallarse en paradero desconocido y haber
resultado negativos los intentos de notificación de la providencia precedente, efectuados mediante correo certificado con acuse de
recibo y/o personación domiciliaria de agen-

D. J. Antonio Fernández Ariza, Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva 08/21 de Terrassa, de la Dirección
Provincial de Barcelona de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apremio seguidos en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, habiéndose
intentado de forma reglamentaria la notificación al interesado o su representante, sin que
haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante
el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente, número de documento y acto a notificar, se especifica en relación
adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los
sujetos pasivos, obligados con la Seguridad
Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer
ante los órganos responsables de su tramita-

062005004939
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/21, de Terrassa
ANUNCIO DE CITACIÓN PARA
NOTIFICACIÓN DE ACTUACIONES
POR COMPARECENCIA

ción en esta Dirección Provincial, en el plazo
de ocho días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA para el conocimiento del contenido integro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, excepto festivos en las dependencias
de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
08/21 Terrassa, sitas en la Ctra. Castellar n.6
de la localidad. Asimismo, se advierte a los
interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al vencimiento del plazo antes
señalado, y ello sin perjuicio de tenerlos por
notificados de las sucesivas diligencias a que
haya lugar hasta la finalización del procedimiento. Lo que se publica en este medio, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
(Boletín Oficial del Estado del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, y en cumplimiento de lo establecido
por el artículo 9.1 del Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado del 25), por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, sirviendo el presente anuncio de citación, emplazamiento y requerimiento en forma a los interesados que en el
mismo se relacionan.
Contra los actos notificados, que no agotan la vía administrativa, podrán formularse
recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto
refundido de la Ley General de Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 29), según la redacción dada
al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre (Boletín Oficial del Estado del día
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sino
en los casos, y condiciones señalados en el
artículo 46.2 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del 25).
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EXPEDIENTE§

NOMBRE O RAZON SOCIAL§

DOCUMENTO§

ACTO#

EXPEDIENTE§

NOMBRE O RAZON SOCIAL§

DOCUMENTO§

ACTO#

08 21 98 00110423§
08 21 04 00251661§
08 21 98 00110423§
08 21 99 00049018§
08 21 92 00231000§
08 21 98 00026153§
08 21 92 00231000§
08 21 99 00084582§
08 19 95 00300633§
08 21 94 00262982§
08 21 05 00055365§
08 21 05 00121649§
08 21 03 00029039§
08 21 04 00075546§
08 21 94 00314819§
08 21 01 00150334§
08 21 95 00135596§
08 21 95 00135596§
08 21 98 00026153§
08 21 01 00096679§
08 21 01 00150334§
08 21 96 00275366§
08 21 05 00045766§
08 21 05 00059005§
08 21 97 00185265§
08 21 96 00093288§
08 21 03 00267701§
08 21 02 00061243§
08 21 94 00114048§
08 21 01 00147809§
08 21 00 00060983§
08 21 04 00153348§
08 21 94 00129105§
08 21 01 00148011§
08 21 95 00180965§
08 21 98 00152758§
08 21 03 00210006§
08 21 94 00262982§
08 21 97 00077656§
08 21 02 00061243§
08 21 95 00208146§
08 21 95 00201678§
08 21 03 00158270§
08 21 99 00049018§
08 17 96 00041220§
08 21 94 00129105§
08 21 04 00179418§
08 21 00 00052802§
08 21 01 00195093§
08 21 01 00123961§
08 21 03 00319736§
08 21 04 00059681§
08 21 94 00231862§
08 21 04 00251661§
08 21 04 00265102§
08 21 02 00223820§
08 21 98 00110423§
08 21 04 00131726§
08 21 96 00260919§
08 21 01 00179434§
08 21 05 00059005§
08 21 98 00118103§
08 21 04 00265102§
08 21 94 00176793§
08 21 01 00123254§
08 21 01 00123254§
08 21 00 00005817§
08 21 95 00135596§
08 21 95 00135596§
08 21 91 00243295§
08 21 98 00086171§
08 21 93 00308930§
08 21 98 00118103§
08 21 01 00148011§
08 21 01 00148011§
08 21 95 00106092§
08 08 94 36161695§
08 08 94 00361616§
08 08 94 00361616§
08 21 97 00185265§
08 21 00 00052802§

ALEJANDRO GUTIERREZ ROMERO§
AMAYA MORUNO, MANUEL§
ANA ISABEL CUENCA CLEMENTE§
ANA ISABEL PELLICER DE CARLI§
ANA MARIA FERNANDEZ SANCHEZ§
ANGEL MATEO GARRIDO§
ANTONIO ARANDA GUIJARRO§
ANTONIO FLORES FLORES§
ANTONIO GUERDIA CANTOS§
AVELLANES GIL, ISAAC§
BANQUETES REUNIDOS SL.EMPRESA§
BELIJAR IBAÑEZ MARIA ANTONIA§
BENMEJDOUB - BADIAA§
BRAULIO ALMANSA LOPEZ§
BUNKER PUERTAS Y AUTOMATISMOS-EMPR§
CABRERA LOMBARDO MANUEL§
CARMEN BARDAGI OLIVERAS§
CARMEN BARDAGI OLIVERAS§
CARMEN MATEO GARRIDO§
CARNE CASABLANCA, ROSA MARIA-EMPRESA§
CODINA TERUEL EVA MARIA§
COMERCIALIZADORA DEL VALLES, SL.§
CONSTRUPAR QUATTRO B C N SL.EMPRESA§
CORRAL CORRAL, JOSE§
DAVID MANCHADO GONZALEZ§
DELGADO PEREZ HIPOLITO§
DIEZ PEREZ MONTSERRAT§
DOLORES CABEZAS ROMERO§
DOLORES PINERO FLORES§
DORADO GARCIA MONTSERRAT§
ECOLOGISTIC S.L.§
EGARA FAST FOOD SL-EMPRESA§
ELVIRE NOGUEIRO GARCIA§
EMILIA ARANDA ANGUITA§
ENYESADOS HERMANOS MARTIN-EMPRESA§
ESTRELLA SANCHEZ RIBERA§
EVELYN INVEST SL-EMPRESA§
FABRICACION Y MONTAJES LUMINOTECNICOS-EM§
FERNANDEZ MARTINEZ,JOSE MARIA§
FERNANDO ALVAREZ MANZANO§
FERNANDO FONT ARTIGA§
FET AMB FERRO SL§
FILAT BALDRICH, SA§
FRANCESC GARCIA CARBO§
FRANCISCA SOLER FERNANDEZ§
FRANCISCO BELLO VOCES§
FRANCISCO ESPARZA CERDAN§
FRANCISCO GIRONES SANCHEZ§
FRANCISCO SOLER BARRIENTOS§
GABRIEL TOLDRA TORRUELLA§
GARCIA MARTINEZ MARIA MONTSERRAT§
GARCIA ROMERO ANTONIO§
GARCIA RUIZ ANTONIO§
GIRONA SALGADO CARMEN-EMPRESA§
GRANDA MARROQUIN,VILMA ROSARIO§
GUERRA CLAVERO, JORDI§
GUTIERREZ ROMERO ALEJANDRO§
HAMMOU HAOICHA LARBI§
IGNACIO SANCHEZ PAREJA§
IMSERVEX SL§
INCOGEST GESTIONS I CONST. -EMPRESA§
INGRID QUEROL GARCIA§
INTERAVIS COMUNICACIO I QUALITAT -EMP§
INTERAVIS COMUNICACIO QUALITAT, SL§
JESUS GERICO CAMPANERA§
JESUS GERICO LOVERA§
JOAQUIN FONT CATALAN§
JORGE ESCOY MIR§
JORGE ESCOY MIR§
JORGE MAGRANS SOLE§
JOSE ALONSO CHACON§
JOSE CIRERA VILLALPANDO§
JOSE GARCIA RAMOS§
JOSE LUIS BLAZQUEZ MAÑAS§
JOSE LUIS BLZQUEZ MAÑAS§
JOSE LUIS MARTINEZ ANDRES§
JOSE LUQUE LUQUE§
JOSE LUQUE LUQUE§
JOSE LUQUE LUQUE§
JOSE MANCHADO NAVARRO§
JOSE MARIA GIRONES SANCHEZ§

082150105001751528§
082132904047152300§
082150105001751528§
082150105001533680§
082150105001764258§
082150105001532468§
082150105001764258§
082151105003441449§
082151105002406882§
082132905003489545§
082132905012343726§
082150105021128589§
082150105024819542§
082150105001570662§
082132905003490151§
082150105018019842§
082150105000853569§
082151105004521785§
082150105001532468§
082132905017068838§
082150105018019842§
082134405032069280§
082132905017097332§
082132905012344938§
082150105000279956§
082150105024653430§
082150105024844093§
082150105000253381§
082150104034700025§
082150105024750329§
082151105004035977§
082132905003527941§
082151105008932053§
082150105000751620§
082132905012296034§
082151105004460959§
082132904045334053§
082132905003489545§
082132905012299670§
082150105000253381§
082151105004418624§
082132905015509259§
082134405027705391§
082150105001533680§
082150105000835785§
082151105008932053§
082150105001503974§
082151105004029412§
082121205032611066§
082150105001554696§
082150105024860463§
082132905003522584§
082132905012294822§
082132904047152300§
082132905012334733§
082132904041400806§
082150105017998826§
082150105000264903§
082150105000903079§
082121205031693509§
082132905012344938§
082150405025170560§
082132905012334733§
082132904047098948§
082150105001730714§
082150105001730714§
082150105000434449§
082150105000853569§
082151105004521785§
082151105004046687§
082150405012486394§
082151105004521280§
082150405025170560§
082150105000751620§
082150105001724347§
082150105000603288§
082150305036763070§
082150405011283190§
082150305036763070§
082150105000279956§
082151105004029412§

EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. INM.#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
VALORACION B. MUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. INM.#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
PROV. PRORR. INM.#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
VALORACION B. MUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. INM.#
REQUERIMIENTO PREVIO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REQUERIMIENTO PREVIO#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
AMPLIACION EMB.INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
AMPLIACION EMB.INMUEBLES#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
AMPLIACION EMB.INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
VALORACION B. INMUEBLES#
AMPLIACION EMB.INMUEBLES#
VALORACION B. INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. INM.#

08 21 98 00026153§
08 21 92 00096816§
08 21 97 00185265§
08 21 92 00003553§
08 21 03 00303063§
08 21 95 00293022§
08 13 01 00072058§
08 21 03 00160189§
08 21 99 00015874§
08 21 00 00053004§
08 21 98 00152758§
08 21 94 00002193§
08 21 03 00312662§
08 21 02 00040732§
08 17 96 00041220§
08 21 95 00208146§
08 21 95 00063656§
08 21 97 00035321§
08 21 94 00114048§
08 21 03 00258809§
08 21 99 00031941§
08 21 02 00039318§
08 21 92 00096816§
08 21 94 00148808§
08 21 04 00179418§
08 25 94 00057400§
08 21 97 00035321§
08 21 03 00160189§
08 21 96 00230708§
08 21 95 00180965§
08 21 04 00153348§
08 13 01 00072058§
08 21 94 00176793§
08 21 99 00040732§
08 21 05 00055365§
08 21 97 00092612§
08 21 94 00231862§
08 21 96 00230708§
08 21 01 00071724§
08 19 95 00300633§
08 21 98 00086171§
08 21 98 00096679§
08 21 05 00121649§
08 21 99 00028911§
08 21 01 00071724§
08 21 96 00248387§
08 21 97 00077656§
08 21 94 00148808§
08 21 01 00096679§
08 21 94 00036246§
08 21 02 00041237§
08 21 03 00204952§
08 21 03 00204952§
08 21 03 00204952§
08 21 95 00201678§
08 20 97 00112836§
08 21 03 00102090§
08 21 05 00045766§
08 21 04 00315117§
08 21 92 00003553§
08 21 92 00003553§
08 21 99 00028911§
08 21 96 00251522§
08 21 04 00123541§
08 21 94 00314819§
08 21 03 00319736§
08 21 03 00210006§
08 21 95 00063656§
08 21 02 00223820§
08 21 04 00059681§
08 21 04 00075546§
08 21 01 00123961§
08 21 04 00131726§
08 21 98 00096679§
08 21 96 00251522§
08 21 03 00102090§
08 21 99 00015874§
08 21 96 00155936§
08 21 03 00259314§
08 21 96 00024782§
08 21 91 00289775§

JOSE MATEO GARRIDO§
JOSE POLO AGUILERA§
JOSEFA GONZALEZ MARTIN§
JOSEFA ORDOÑEZ BARBA§
JSESSICA CASTRO SANCHEZ§
JUAN ALONSO RAMIRO GARCIA§
JUAN ANTONIO FERNANDEZ GARCIA§
JUAN ANTONIO FERNANDEZ ROJAS§
JUAN ANTONIO MUÑOZ HERENCIA§
JUAN JOSE CONDE SANCHEZ§
JUAN JOSE MARTINEZ RUEDA§
JURADO VERGARA JUAN JOSE§
LOPEZ ESCALERA MARIA CARMEN§
LOPEZ MARTINEZ MARIA JOSE§
LUIS CHUECOS JIMENEZ§
M¦ CONCEPCION ALONSO VENTURA§
MAJORAL RIBALAIGA JOSE ORIOL§
MANUEL NUIEBLAS VILLAREJO§
MANUEL NUÑEZ MUÑOZ§
MANUEL PARDO DIAZ§
MANUEL SANCHEZ CUELLAR§
MARCELO ROSETTI SOLA§
MARIA DOLORES DELGADO AGUILEREA§
MARIA DOLORES MAURI BALLBE§
MARIA JOSE MUÑOZ PUENTE§
MARIA MERCEDES LACUEVA PELLISA§
MARIA MERCEDES MORENO GARCIA§
MARIA ROSARIO QUESADA NARBONA§
MARIE NOEL MONTS SAVASSE§
MARTIN RAMIREZ, EUSEBIO§
MARTINEZ CANO SERGIO§
MATILDE CACERES DURAN§
MATILDE RAMOS VENTURA§
MAZON FERNANDEZ MAXIMINA§
MELONS CRESPO EDMON§
MERINO NANCLARES M.CARMEN§
MIGUEL CAZORLA GARCIA - EMPRESA§
MIGUEL GRAS MOLINS§
MONICA ABADAL ARGEMI§
MONTSERRAT ASENJO JIMENEZ§
MONTSERRAT FERRIS LORENTE§
MORENO FLORES, ISMAEL§
MOTOCULTORES PASQUALI S.A.§
PARRAGA NAVARRO,ALBERTO§
PATRIZIO MUSSI§
PATROCCHI-VITTORIO§
PAVIMENTOS Y SOLADOS EGARA SL-EMPRESA§
PEDRO MAURO BALLBE§
PELLICER ANTOLI,MARIA ESMERALDA§
PEÑA DURAN BENITO JOSE§
PONS ALIMENTACIO SL§
PROMOCIONES INM. PICO CERVERO S.L.§
PROMOCIONES INMB. PICO CERVERO S.L.§
PROMOCIONES INMB. PICO CERVERO S.L.§
PUIG MARTINEZ, ROSA MARIA§
ROBERT VERDES BERNAT§
ROBERTO JUAN ALVAREZ ABRERO§
ROIG MUÑOZ, JAVIER§
ROLDAN HUERTAS FRANCISCO§
RUPERTO FERNANDEZ GARCIA§
RUPERTO FERNANDEZ GARCIA§
S,I,DID ESTRUCTURAS C.P-EMPRESA§
SALMERON GONZALEZ, LUIS -EMPRESA§
SAN ANDRES USED MARIA§
SANCHEZ GUIRAO, PEDRO§
SARIÑENA RICO ROBERTO§
SHAMIRIAN MARSOLTENI, JORDI§
SOLER FAUBEL MERCEDES§
SONIA GUILLAMON SALIDO-EMPRESA§
SONY ESPAÑA SA-EMPRESA§
SRA. CONYUGE BRAULIO ALMANSA§
SRA. CONYUGE GABRIEL TOLDRA TORRUELLA§
SRA. CONYUGE LARBI HAMMOU§
TANCAMENT DE DISSENY SL- EMPRESA§
TAPIA OVIEDO, ANTONIA MARIA§
TERESA ISABEL LOPEZ ALVAREZ§
TRINIDAD GONZALEZ FERNANDEZ§
URBANIZADOSRA TERRASSA S.A.§
UVIÑA SANCHEZ LUIS§
VALLS CARRERAS ANTONIO§
VEGA RODRIGUEZ RICARDO§

082150105001532468§
082151105004612422§
082150105000279956§
082151105004519563§
082150405000247523§
082151105003416793§
082150105001565006§
082150104038467867§
082151105004464191§
082151105004032846§
082151105004460959§
082134405031414734§
082150105024858342§
082150105018022973§
082150105000835785§
082151105004411862§
082150105024634636§
082150104037676107§
082150104034700025§
082150405027986792§
082150305036763171§
082150105000557822§
082151105004612422§
082150105003460849§
082150105001503974§
082150404037231018§
082150104037676107§
082150104038467867§
082150105001492355§
082132905012296034§
082132905003527941§
082150105001565006§
082132904047098948§
082150105018008930§
082132905012343726§
082150105017991954§
082132905012294822§
082150105001492355§
082150105000745354§
082151105002406882§
082150405012486394§
082132905012303209§
082150405036804193§
082132905003497932§
082150105000745354§
082150105000748889§
082132905012299670§
082150105003460849§
082132905017068838§
082150105024634030§
§
082150304020073132§
082150405024405674§
082150104009750514§
082132905015509259§
082151105004019409§
082150104039659250§
082132905017097332§
082150105024932306§
082151105004519563§
082151105004519563§
082132905003497932§
082132904047104911§
082150105024868042§
082132905003490151§
082150105024860463§
082132904045334053§
082150105024634636§
082132904041400806§
082132905003522584§
082150105001570662§
082150105001554696§
082150105000264903§
082132905012303209§
082132904047104911§
082150104039659250§
082151105004464191§
082151105004521078§
082150105024840558§
082150105024644437§
082150105017949013§

EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
AMPLIACION EMB.INMUEBLES#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. INM.#
PROV. PRORR. INM.#
PROV. PRROR. INM.#
VALORACION B. MUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
AMPLIACION EMB.INMUEBLES#
VALORACION B. INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
AMPLIACION EMB.INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
AMPLIACION EMB.INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
AMPLIACION EMB.INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REQUERIMIENTO PREVIO#
VALORACION B. INMUEBLES#
AMPLIACION EMB.INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
PROV. PRORR. INM.#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
REITERAC. EMBARGO SUELDO#
EMBARGO DE INMUEBLES#
PROV. PRORR. INM.#
PROV. PRORR. EMB. INM.#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#
EMBARGO DE INMUEBLES#

Terrassa, 7 de noviembre de 2005.
El Recaudador Ejecutivo, J. Antonio
Fernández Ariza.
062005004928
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Administració Central
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/25,
de Cerdanyola del Vallès
ANUNCIO DE CITACIÓN
PARA NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
C/ Parcers 3-5 08290. Cerdanyola del
Vallès. Teléfono 935863640 Fax 935863646.
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 08/25 de Cerdanyola del Vallès de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva que a
continuación se relacionan constan practicaEXPEDIENT§
08250200119173§
08250200119173§
08250200034705§
08250200034705§
08250200029045§
0825020029045§
08250000084662§
08259700064252§
08250100001635§
08250100001635§
08250300026042§
08250300026042§
08250300026042§
08250300095154§
08250300095154§
08250300103238§
08250300103238§
08250300300369§
08250300300369§
08250300236715§
08250300236715§
08250300236715§
08250300236715§
08250300236715§
08250300187508§
08250300187508§
08250300180838§
08250300180838§
08250300152445§
08250500183219§
08250500183219§
08250500183219§
08250500013366§
08250500013366§
08250500013366§
08250400274633§
08250400274633§
08250400267963§
08250400267963§
08250400199255§
08250400199255§
08250400101851§
08250400101851§
08250400080431§
08250400080431§
08250400054462§
08250400054462§
§

NOM§

DOMICILI§

LOCALITAT§

DILIGÈNCIA#

37796840C§

PUJOL SANCHEZ MANUEL§
MARÍA DOLORS NAVARRO SÁNCHEZ§
ROURA MARTINEZ EDUARDO§
MARÍA CLARES BELMONTE§
FARRULA RIVERA >JUAN FRANCISCO§
ANGELES ANGLES CEBRIAN§
LEON IBAÑEZ ISABEL§
JOAQUIN PASTOR MARTINEZ§
MARCELINA TAVARES REINOSO§
FRANCISCO JAVIER CRUSELLAS MAÑA§
JOAQUIN MATA RUIZ§
ELSA ESTAUN SANCHEZ§
GUILLEM MATA ESTAUN§
GARRIDO LOPEZ CARLOS§
MERCEDES ROBLES CARBRERA§
PALMA MOLINA JOSE MANUEL§
SARA ANA CAMPOS MUÑOZ§
CELMA PABLO AGUSTIN§
ROSA PUJOL PENAS§
GARCIA COCA ALEJANDRRO§
CONYUGE DE ALEJANDRO GARCÍA COCA§
MARÁI ATERESA GARCÍA COCA§
APOLONIA COCA RUIZ§
JESÚS FÉLIX GARCÍA COCA§
GIL FE3RNÁNDEZ PEDRO JOSE§
CONYUGE DE PEDRO JOSE GIL FERNANDEZ§
SANCHEZ JUANCOMARTI MARÍA DOLORES§
CONYUGE DE MARIA DOLORES SANCHEZ JUANCOMARTI§
MARTINEZ MASEGOSA PABLO§
NAVARRO HERRERA RAFAELA§
MARTIN SOLA MARTINEZ§
MARÍA DOLORES SOLA NAVARRO§
JUAN >PÉREZ CALDES§
FRANCISCA CORTES PAHISA§
MIREIA PEREZ CORTERS§
CALVENTE VARGAS JUAN ANTONIO§
CONYUGE DE JUAN ANTONIO CALVENTE VARGAS§
MASNOU JURADO JOSE ANTONIO§
SUSANA LOPEZ ESCALERA§
KANTE BACH IBRAHIMA SADIO§
MACRINA MARTINEZ JORGE§
RAMÓN AMIGÓÓ CARLOS§
MARÍA BELÉN FERRER DELASFUENTES§
HIDALGO BLANCO ADELA§
VALENTIN GUTIERREZ CADENAS§
PIRES ALVES ALBERTINA MARÍA§
FRANCISCO GARCÍA SALCEDO§

GERONA 27 A§
GERONA 27 A§
EUGENI D,ORS 79 A 4 1§
EUGENI D,ORS 79 A 4 1§
SUSQUEDA 13§
SUSQUEDA 13§
ESTATUTO AUTONOMIA 47 3 B§
ADVOCATAS 17 B§
PARIS 93 7 4§
PARIS 93 7 4§
JOAN TORRAS 30 A EN 1§
JOANTORRAS 30 A EN 1§
JOAN TORRAS 30 EN 1§
TAMARIT 62 3 2§
TAMARIT 62 3 2§
LLARNOVA 6§
LLARNOVA 6§
LLUIS COMPANYS 88 BAJOS B§
LLUIS COMPANYS 88 B 8§
BALMES 17 2 1§
BALMES 17 C 2 1§
RA,BLA SAN JORGE 59 3 1§
BALMES 17 C 2 1§
COT 1 AT 3§
CREU DE BADUELL 5§
CREU DE BADUELL 5§
MAESTRO ARRIETA 30§
MAESTRO ARRIETA 30§
COSTRA BRAVA 5 A 8 1§
EIVISSA 6 2 3§
EIVISSA 6 2 3§
SANT VALERIA 7 2 2§
LUSACIA 25§
LUSACIA 25§
LUSACIA 25§
MOLINO 42 BAJOS 3§
MOLINO 42 BAJOS 2§
JOAN MARAGALL 26 2 4§
JOAN MARAGALL 26 2 4§
AOCOLEA 19§
ALCOLEA 19§
RAFAEL CASANOVAS 10 2 1§
RAFAEL CASANOVA 10 2 1§
FONTANELLA 54 3 4§
FONTANELÑLA 54 3 4§
SANT JOAN 12 BAJOS 1§
SANT JOAN 12 BAJOS 2§

08130 S. PERPETUA MOGODA§
08130 S.PERPETUAMOGODA§
08130 S.PERPETUA MOGODA§
08130 S.PERPETUA MOGODA§
08184 PALAU SOLITA PLEGAMANS§
08184 PALAU SOLITA PLEGAMANS§
41400 ECIJA§
08197 VBALLDOREIX§
08204 SABADELL§
08204 SABADELL§
08030 BARCELONA§
08030 BARCELONA§
08030 BARCELONA§
08291 RIPOLLET§
08291 RIPOLLET§
08140 CALDES DE MONTBUI§
08140 CALDES DE MONTBUI§
43882 SEGUR DE CALAFELL§
43882 SEGUR DE CALAFELL§
08291 RIPOLLET§
08291 RIPOLLET§
08291 RIPOLLET§
08291 RIPOLLET§
08291 RIPOLLET§
08186 LLIÇÁ D,AMUNT§
08186 LLIÇA D,AMUNT§
08191 RUBI§
08191 RUBI§
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT§
08110 MONTCADA Y REIXAC§
08110 MONTCADA Y REIXAC§
08150 PARETS DEL VALLES§
08192 SANT ÇQUIZRDE DEL VALLES§
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES§
08192 SANT QUIORZE DELVALLES§
08110 MONTCADA Y REIXAC§
08110 MONTCADA Y REIXAC§
08191 RUBI§
08191 RUBI§
08253 S. SALVADOR GUARDIOLA§
08253 SANT SALVADOR GUARDIOLA§
08130 S.PERPETUA< MOGODA§
08130 S. PERPETUA MOGODA§
08204 SABADELL§
08204 SABADELL§
08184 PALAU SOLITA PLEGAMANS§
08184 PALAU SOLITA PLEGAMANS§

082550605035487320 DILIG. AMPL. EMB. B.INMUEBL#
082550605035487320#
082550405035442153 DILIG. AMPLB. EMB. B. INMUEB#
082550405035442153#
082550405036404170 DILIG. AMPL EMB. B. INM#
082550405036404170#
082550105036879773 DILIG. EMB. B. INMUEBL#
082550405034358076 DILIG. AMPL. EMB. B. INMUBL#
082550105037060033 DILIGEN. EMB. BIEN. INMUEBLES#
082550105037060033#
082550405035779936 DILIG. AMPLIAC. EMB. BIEN. INMUEBL#
082550405035779936#
082550405035779936#
082550105037111866 DILIG. EMB. BIEN. INMUEBLES#
082550105037111866#
082550105037529370 DILKIG. EMB. BIEN. INMUEBL#
082550105042483141#
082550105037371039 DILIG. EMB. B. INMUEBLE3S#
082550105037371039#
082550405035784380 DILIG. AMPLIAC. EMB. B. INMUEBLES#
082550405035784380#
082550405035784380#
082550405035784380#
082550405035784380#
082550405035782158 DILIG. AMPL. EMB. B. INMUEBLES#
082550405035782158#
082550405035781451 DILIG. AMPLIAC. EMB. B. INMUEBL#
082550405035781451#
082550105037624350 DILIG.#
082550105037091658 DILIG. EMB. B. INMUEBLES#
082550105037091658#
082550105037091658#
082550405036873612 DILIG. AMPL. EMB. B. INMUEB#
082550405036873612#
082550405036873612#
082550405036870780 DILIG. AMPL. EMB. B. INMUEBL#
082550405036870780#
082550405036869467 DILIG. AMPL EMB. B. INMUEBL#
082550405036869467#
082550405036822381 DILIG. AMPL. EMB. B. IINMU#
082550405036822381#
082550405036816119 DILIG. AMPL EMB. B. INMUEB.#
082550405036816119#
082550405036906954 DILIG. AMPL EMB. B. INMUEB#
082550405036906954#
082550405036708106 DILIG. AMPLL. EMB. B. INMUEBL#
082550405036708106#

37768308P§
§
33891825Z§
§

X2487062A§
§

46640067T§
§

§

46021890V§
§

77999016J§
§

39811514D§
§

33867721Z§
§
§
§
§

52595842V§
§

39154873H§
§

38397475X§
36539966G§
§

§

77625265N§
§

§

24185149M§
§

46624955E§
§

46647422H§
§

43684288C§
§

39028544M§
§

§

vos expedientes hasta la finalización del procedimiento.
Lo que se publica por este medio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre (Boletín Oficial delEstado del día
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín
Oficial del Estado del día 14) y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial
del Estado del día 31) de Medidas Fiscales
Administrativas y del Orden Social, y en
cumplimiento del artículo 9.1 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25), por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, sirviendo el presente anuncio de citación, emplazamiento y
requerimiento en forma a los interesados que
en el mismo se relacionan.

DNI/CIF§

43398035W§
§

das las actuaciones que respectivamente se
indican, sin que haya sido posible llevar a
cabo la notificación personal a los respectivos interesados que así mismo se mencionan,
no obstante haberse intentado de forma
reglamentaria.
Y que por tal motivo, se les requiere a fin
de que comparezcan, por sí o por medio de
representante debidamente autorizado, en el
plazo de los ocho días siguientes al de la
publicación del presente anuncio, ante esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva, sita en la
calle Parcers 3-5 08290 Cerdanyola del
Vallès para el conocimiento del contenido
íntegro de los actos indicados y constancia
de tal conocimiento, advirtiéndoles que en el
caso de no personarse la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo antes señalado, y ello sin perjuicio
de tenerlos por notificados de las sucesivas
diligencias a que haya lugar en sus respecti-

X2113453Y§

Cerdanyola, 3 de noviembre de 2005.
El Recaudador Ejecutivo, D. José Miguel
González Ganuza.
062005004936
A

Núm. 267 / Pàg. 12

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

8 / 11 / 2005

Administració Central
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/25,
de Cerdanyola del Vallès
NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA
DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 08/25, de Cerdanyola del Vallès,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva relativo al
deudor a la Seguridad Social Nueva Cadena,
S.L., con N.I.F. número B59420802, se ha
dictado por la Directora Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de
Barcelona, resolución cuyo texto literal se
transcribe:
«Providencia. Una vez autorizada con
fecha 9 de junio de 2005, la subasta de bienes muebles propiedad del deudor Nueva
Cadena, S.L., que le fueron embargados en
procedimiento administrativo de apremio
seguido contra el mismo, procédase a la
celebración de la citada subasta el día 8 de
noviembre de 2005, a las 10,00 horas, en la
C/ Aragón 273 de Barcelona, y obsérvense en
su trámite y realización las prescripciones de
los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004 de 11 de Junio (Boletín Oficial
del Estado del día 25).
Los bienes embargados sobre los cuales se
decreta su venta, así como el tipo de subasta,
son los indicados en la relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor y,
en su caso, al depositario de los bienes
embargados, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas
con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el
importe total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.»
En cumplimiento de dicha Providencia, se
publica el presente anuncio y se advierte a
las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:
1ª. Que los bienes embargados a enajenar,
así como el tipo de subasta, son los indicados
en la relación adjunta, distribuidos en lotes.
2ª. Los bienes se encuentran en poder del
depositario D. Manuel Cabaco Marquez y
podrán ser examinados por aquellos a quienes interesen en Paz. Santigua 24 (restar.
Caseta Santigua) de Sta. Perpetua Mogola,
previa solicitud a la Unidad de Recaudación
Ejecutiva actuante, desde el día 3 octubre
2005 hasta el día 7 de noviembre de 2005,
en horario de ... a ... horas.
3ª. Cuando se trate de bienes inscribieres

en Registros Públicos, los licitadores habrán
de conformarse con los títulos de propiedad
que se hayan aportado en el expediente, no
teniendo derecho a exigir otros; de no estar
inscritos los bienes en el Registro, la escritura
de adjudicación es título mediante el cual
puede efectuarse la inmatriculación en los
términos previstos por el Art. 199.b) de la Ley
Hipotecaria, y, en los demás casos en que
sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
4ª. Las cargas preferentes si existieran,
quedarán subsistentes, no destinándose el
precio del remate a su extinción.
5ª. Las posturas deberán presentarse en
sobre cerrado, conforme el modelo oficial
establecido al efecto por la Tesorería General
de la Seguridad Social, siendo el plazo para
la presentación de las mismas hasta las 14
horas del día 7 de noviembre de 2005. Los
licitadores presentarán sus posturas en sobre
cerrado e independientemente para cada
bien o lote de bienes, indicándose en su
exterior el número de dicho bien o lote, e
incluyendo en su interior copia del Documento Nacional de Identidad, o, si se trata de
extranjeros, de su Documento de Identificación y de la acreditación de la representación
con que, en su caso, se actúe, así como el
importe de las posturas con la firma del interesado.
Simultáneamente a la presentación de la
oferta, el licitador deberá constituir depósito,
acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por importe,
en todo caso, del 25 por ciento de tipo de
subasta.
6ª. Se podrán presentar posturas verbales
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de la celebración de la
subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la
subasta, a no ser que se hubiera presentado
previamente postura en sobre cerrado con su
correspondiente depósito.
7ª. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia
entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del
tipo de subasta.
8ª. El adjudicatario deberá abonar,
mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de
la adjudicación y el importe del depósito
constituido, dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de la adjudicación, perdiendo el
depósito en otro caso. Además, se le exigirán
las responsabilidades en que pudiere incurrir
por los mayores perjuicios que, sobre el
importe depositado origine la no efectividad
de la adjudicación.
9ª. La subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses,
recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso, a la devolución de los
cheques que se hubieran formalizado para la
constitución del depósito.

10ª. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas
en el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del Art. 120 del citado Reglamento, en
el plazo de tres días hábiles contados a partir
de la fecha de su celebración.
11ª. Mediante el presente Anuncio se
tendrá por notificados, a todos los efectos
legales, a los deudores con domicilio desconocido.
12ª. En lo no dispuesto expresamente en el
presente Anuncio de Subasta se estará a lo
establecido en el Reglamento de Recaudación citado.
Lo que se notifica por medio del presente
Anuncio, en cumplimiento de lo establecido
en el Art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a Nueva
Cadena, S.L., en su condición de deudor, al
hallarse en paradero desconocido y haber
resultado negativos los intentos de notificación de la providencia precedente, efectuados mediante correo certificado con acuse de
recibo y/o personación domiciliaria de Agentes Ejecutivos de la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada, ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su
recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el Art. 34 del texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de Junio (Boletín Oficial del
Estado del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de los establecido en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín
Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Advertencias: La Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social,
podrá ejercitar derecho de tanteo en todas las
subastas, de conformidad con las prescripciones del artículo 121 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social.
Relación adjunta de bienes que se subastan
Número lote: 1
- 80 Mesas madera rectangular para 6, 8 y
10 plazas.
- 350 sillas de madera barnizadas y asiento de rafia.
- 4 butacas castellanas madera asiento
c/cojín de teka.
- 4 aparatos aire acondicionado Roca c/
unidad condensadora.
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- 3 Armaduras metálicas castellanas de
Toledo con peana de madera.
- 25 cuadros tipo óleo, temáticas y pintores diversos.
- 1 Piano de arpa cruzada Pianella- Marcon, represen. M. Carreras.
- 9 Candelabros de bronze de 5 brazos,
varios modelos.
- 6 Muebles auxiliares de madera aparador
madera barnizada.
- 800 juegos cubertería carne, pescado y
postre.
- 800 platos.
Valor lote: 10.373,46.
Cerdanyola del Vallès, 31 de octubre de
2005.
El Recaudador ejecutivo, José Miguel
González Ganuza.
062005004919
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/27, de Calella
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN
DE ADJUDICACIÓN DE BIENES
INMUEBLES
Don Alfonso Sagredo San Jose, Jefe de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número 08/27 en Calella:
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva a mi
cargo, por débitos a la Seguridad Social, contra Kaur - Kuldeep. (NIF: 0X0717087Q) por
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, cuyo ultimo domicilio conocido es C/
Dr. Martí Julia, 175 bxs. de lHospitalet de
Llobregat (Barcelona) se dictó con fecha 29
de septiembre de 2005 por la mesa de subastas constituida en la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social,
acuerdo de adjudicación de los bienes
inmuebles de propiedad de la deudora, a la
entidad Requimcost, S.L. (CIF:B63387548).
No habiéndose atendido a la notificación
de fecha 7 de octubre de 2005 por correo
certificado y haber resultado infructuoso el
intento de notificación de forma personal, de
la adjudicación de los bienes enajenados, se
notifica por medio del presente anuncio a la
deudora, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.6 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Finca adjudicada:
Primera, ubicada en la calle Doctor Marti i
Julia, numero ciento setenta y cinco, planta
baja. Tiene una superficie de ciento diecinueve metros cuadrados, de los que corresponden aproximadamente a setenta y cuatro
con cincuenta metros cuadrados a la tienda y
vivienda y el resto al patio. Cuota: diecisiete
con catorce centésimas por ciento núm.

finca: 745 inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 5 de lHospitalet de Llobregat.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada, ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su
notificación al interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, (R.D.L. 1/1994 de 20 de
junio, según la redacción dada al mimo por
la Ley 42/1994 de 30 diciembre, de Medidas
fiscales, administrativa y de orden social y el
Art. 183 del anterior Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social.
Calella, 2 de noviembre de 2005.
El Recaudador ejecutivo, Alfonso Sagredo
San José.
062005004922
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/27, de Calella
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN
DE ADJUDICACIÓN DE BIENES
INMUEBLES
Don Alfonso Sagredo San José, Jefe de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número 08/27, en Calella,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva a mi
cargo, por débitos a la Seguridad Social, contra Constans Colomer Victoria (NIF:
77603186J) por el Régimen General, y
habiéndose comunicado al cónyuge de la
misma D. Salvador Rives González cuyo ultimo domicilio conocido es C/ Santiago
Rusiñol, número 3, 5º 2ª, de Pineda de Mar
el acuerdo de adjudicación de los bienes
inmuebles de propiedad de la deudora, a las
entidades Lobby 3 Consultores Associats,
S.L., y Scrum - Fly, S.L. En la subasta celebrada el 6 de octubre de 2005.
No habiéndose atendido a dicha notificación de fecha 11 de octubre de 2005 por
correo certificado y haber resultado infructuoso el intento de notificación de forma personal de la adjudicación de los bienes enajenados se notifica por medio del presente
anuncio, a D. Salvador Rives González, en
cumplimiento de los establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Finca adjudicada
Mitad indivisa de la urbana. Departamento
número doce. Planta quinta alta puerta
segunda de la casa sita en el término de Pineda de Mar, calle de Santiago Rusiñol, tres.
Vivienda de superficie sesenta y dos metros y

doce decímetros cuadrados, que consta de
vestíbulo, distribuidor, comedor, cocina, tres
dormitorios, baño, galería, lavadero y terraza,
que linda: al frente del edificio, Este, calle
Santiago Rusiñol; fondo, Oeste y derecha
entrando, Norte, terreno propiedad de Europa, S.A.; izquierda Sur, planta cuarta alta,
puerta segunda; encima, planta sexta alta,
puerta segunda. Tienes un coeficiente de seis
enteros y veinticinco centésimas por ciento.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Pineda de Mar al Tomo: 1609; Libro: 362;
Folio:144; Finca: 3696.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada, ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su
notificación al interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, (R.D.L. 1/1994 de 20 de
junio, según la redacción dada al mismo por
la Ley 42/1994 de 30 diciembre, de Medidas
fiscales, administrativa y de orden social y el
Art. 183 del anterior Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social.
Calella, 31 de octubre de 2005.
El Recaudador ejecutivo, Alfonso Sagredo
San José.
062005004923
A
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Intervenció General
EDICTE
Conforme amb allò que disposen els articles 177.2, 179.4 i 169.3 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, en relació amb els articles 70.2 i 112.3
de la Llei 7/1985, de 2 dabril, i daltra normativa vigent, es fa públic el resum per capítols de les modificacions de crèdit en el PresESTAT

supost General de la Diputació de lexercici
de 2005 que sesmenten tot seguit, aprovades
en sessió plenària ordinària de 29 de setembre de 2005, les quals exposades al públic
durant quinze dies hàbils, i no havent-se presentat cap reclamació al respecte, van restar
definitivament aprovades.
Contra els acords definitius, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, conforme amb allò que disposa larticle 171.1 del Text refós abans esmentat, en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent al de la publicació daquest edicte al

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
El resum per capítols de les modificacions
de crèdit és el següent:
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
(19/2005)
Finançament:
ESTAT DINGRESSOS
§

EUR#
Romanent líquid de tresoreria 2004§

2.021.649,86#

DE DESPESES#

A) Baixes, suplements i crèdits extraordinaris#
§
Capítol§
1. Despeses de personal§
2. Despeses en béns corrents i serveis§
4. Transferències corrents§
6. Inversions reals§

Finançament§
Modificació#
Baixes Suplements C. extraordinari
EUR§
EUR§
EUR#
12.500,00§
85.072,36§
450.750,00§
219.000,00§

-§
317.742,36§
883.332,86§
977.817,00§

§
Capítol§

-#
-#
293.850,00#
18.230,00#

7. Transferències de capital§
8. Actius financers§
Total§

Finançament§
Modificació#
Baixes Suplements C. extraordinari
EUR§
EUR§
EUR#
-§
-§
-§ 120.000,00§
767.322,36§ 2.298.892,22§

178.000,00#
-#
490.080,00#

B) Transferències#
§

Modificació§
Finançament#
Transf. positives
Transf. negatives
EUR§
EUR#

Capítol§
2. Despeses en béns corrents i serveis§
4. Transferències corrents§

22.803,13§
70.016,00§

36.164,28#
60.000,00#

§
Capítol§
6. Inversions reals§
Total§

Modificació§
Finançament#
Transf. positives
Transf. negatives
EUR§
EUR#
3.345,15§
96.164,28§

-#
96.164,28#

Barcelona, 27 doctubre de 2005.
El President delegat de lÀrea de Govern
Local, Antoni Fogué Moya.
022005025039
A

Organisme de Gestió Tributària
ANUNCI
Anunci dexposició publica emès per la
diputació de Barcelona dels Acords
Provisionals de modificació dOrdenances
Fiscals aprovats pels diferents Ajuntaments de
la província de Barcelona
La Diputació de Barcelona en exercici de
les funcions dassistència i cooperació que li
atribueix larticle 36 de la Llei 7/1985, de
Bases del Règim Local i actuant com a Ens
delegat per a realitzar la gestió, recaptació i
la inspecció de tots o alguns dels tributs la
titularitat dels quals correspon als municipis
que es diran, anuncia que els Ajuntaments
respectius han aprovat provisionalment els
acords de modificació dordenances fiscals,
així com dimposició i ordenació de taxes,
per a lexercici de 2006 amb el contingut
següent:

AJUNTAMENT DALELLA
Primer. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents, lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públics municipals.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
2§
3§
5§
6§
7§
8§

Reguladora de lImpost sobre Béns Immobles#
Reguladora de limpost sobre Vehicles de Tracció Mecànica#
Reguladora de lImpost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres#
Reguladora de Contribucions Especials#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la Taxa per Llicències Urbanístiques#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dIntervenció Integral de lAdministració
municipal en les activitats i les instal·lacions#

10§ Reguladora de les Taxes per recollida, tractament
i eliminació descombraries i altres residus
urbans#
15§ Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques puntals, estíntols, bastides
i altres instal·lacions anàlogues#
16§ Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics#
20§ Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
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general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
2§
3§
5§
6§
7§
8§

10§

15§

16§

20§

Reguladora de lImpost sobre Béns Immobles#
Reguladora de limpost sobre Vehicles de Tracció Mecànica#
Reguladora de lImpost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres#
Reguladora de Contribucions Especials#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la Taxa per Llicències Urbanístiques#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dIntervenció Integral de lAdministració
municipal en les activitats i les instal·lacions#
Reguladora de les Taxes per recollida, tractament
i eliminació descombraries i altres residus
urbans#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques puntals, estíntols, bastides
i altres instal·lacions anàlogues#
Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics#
Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
2§
3§
5§
6§
7§
8§

Reguladora de lImpost sobre Béns Immobles#
Reguladora de limpost sobre Vehicles de Tracció Mecànica#
Reguladora de lImpost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres#
Reguladora de Contribucions Especials#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la Taxa per Llicències Urbanístiques#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dIntervenció Integral de lAdministració
municipal en les activitats i les instal·lacions#

10§ Reguladora de les Taxes per recollida, tractament
i eliminació descombraries i altres residus
urbans#
15§ Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques puntals, estíntols, bastides
i altres instal·lacions anàlogues#
16§ Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics#
20§ Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals modificades durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DARGENÇOLA
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
3§
5§
10§

Impost sobre béns immobles#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Taxa per recollida, tractament i eliminació descombraries#
11§ Taxa pel subministrament daigua#
13§ Taxa per prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració municipal en les activitats
i instal·lacions#
14§ Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:

1§
3§
5§
10§

Impost sobre béns immobles#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Taxa per recollida, tractament i eliminació descombraries#
11§ Taxa pel subministrament daigua#
13§ Taxa per prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració municipal en les activitats
i instal·lacions#
14§ Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
3§
5§
10§

Impost sobre béns immobles#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Taxa per recollida, tractament i eliminació descombraries#
11§ Taxa pel subministrament daigua#
13§ Taxa per prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració municipal en les activitats
i instal·lacions#
14§ Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals modificades durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE CALLÚS
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Ges-

Núm. 267 / Pàg. 16

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

8 / 11 / 2005

Administració Local

tió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a lexercici de 2006 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es
relacionen:
1§
2§
3§
4§
5§
8§
9§

12§
16§

20§
22§
23§
25§
26§
30§

Impost sobre béns immobles#
Impost sobre activitats econòmiques#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
Impost sobre lincrement de valor dels terrenys
de naturalesa urbana#
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Taxa per la llicència dauto-taxi#
Taxa per la prestació dels serveis dintervenció
integral de ladministració municipal en les activitats i instal·lacions#
Taxa per recollida, tractament i eliminació descombraries#
Taxa per locupació de terrenys dús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estíntols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues#
Taxa per la prestació de serveis en la piscina
municipal#
Taxa per la prestació del servei descola bressol#
Taxa per la utilització privativa del Casal#
Taxa pel subministrament daigua#
Taxa per lexpedició i ús de plaques, patents i
distintius#
Taxa per la intervenció de ladministració en
activitats dedificació, ús del sòl, via pública i
medi ambient#

Tercer.- Indicar que el text de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a
què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
2§
3§
4§
5§
8§
9§

12§
16§

20§
22§
25§

Impost sobre béns immobles#
Impost sobre activitats econòmiques#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
Impost sobre lincrement de valor dels terrenys
de naturalesa urbana#
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Taxa per la llicència dauto-taxi#
Taxa per la prestació dels serveis dintervenció
integral de ladministració municipal en les activitats i instal·lacions#
Taxa per recollida, tractament i eliminació descombraries#
Taxa per locupació de terrenys dús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estíntols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues#
Taxa per la prestació de serveis en la piscina
municipal#
Taxa per la prestació del servei descola bressol#
Taxa pel subministrament daigua#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL

PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
DE LA

1§
2§
3§
4§
5§
8§
9§

12§
16§

20§
22§
25§

Impost sobre béns immobles#
Impost sobre activitats econòmiques#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
Impost sobre lincrement de valor dels terrenys
de naturalesa urbana#
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Taxa per la llicència dauto-taxi#
Taxa per la prestació dels serveis dintervenció
integral de ladministració municipal en les activitats i instal·lacions#
Taxa per recollida, tractament i eliminació descombraries#
Taxa per locupació de terrenys dús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estíntols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues#
Taxa per la prestació de serveis en la piscina
municipal#
Taxa per la prestació del servei descola bressol#
Taxa pel subministrament daigua#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals modificades durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE CARME
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
3§

Impost sobre vehicles de tracció mecànica#

5§ Impost sobre construccions, instal·lacions i obres#
10§ Taxa per la recollida, tractament i eliminació
descombraries#
13§ Taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena#
16§ Taxa per al subministrament daigua#
18§ Taxa per a la prestació del servei dEscola Bressol#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
3§ Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
5§ Impost sobre construccions, instal·lacions i obres#
10§ Taxa per la recollida, tractament i eliminació
descombraries#
13§ Taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena#
16§ Taxa per al subministrament daigua#
18§ Taxa per a la prestació del servei dEscola Bressol#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran objecte de publicació
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA sota els
criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
3§ Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
5§ Impost sobre construccions, instal·lacions i obres#
10§ Taxa per la recollida, tractament i eliminació
descombraries#
13§ Taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena#
16§ Taxa per al subministrament daigua#
18§ Taxa per a la prestació del servei dEscola Bressol#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la
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publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE COLLSUSPINA
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§

8§

10§
11§
13§

16§
17§

18§

19§

Impost sobre béns immobles#
Impost sobre activitats econòmiques#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
Impost sobre lincrement de valor dels terrenys
de naturalesa urbana#
Impost sobre construccions, instal·lacions o
obres#
Taxa per la recollida descombraries#
Taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor dempreses explotadores de serveis
de subministrament dinterès general#
Taxa per entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega, descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena#
Taxa pel subministrament daigua#
Taxa per la prestació de serveis en la piscina
municipal#
Taxa per la prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local#
Taxa per expedició de documents administratius#
Taxa per la prestació dels serveis dintervenció
integral de ladministració municipal en les activitats i instal·lacions#
Taxa per la prestació dels serveis dinspecció i
control sanitari dels establiments destinats a la
producció, emmagatzematge i comercialització
de carn fresca i els seus derivats#
Taxa per la inspecció de calderes de vapor,
motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues destabliments industrials i comercials#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:

1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§

8§

10§
11§
13§

16§
17§

18§

19§

Impost sobre béns immobles#
Impost sobre activitats econòmiques#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
Impost sobre lincrement de valor dels terrenys
de naturalesa urbana#
Impost sobre construccions, instal·lacions o
obres#
Taxa per la recollida descombraries#
Taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor dempreses explotadores de serveis
de subministrament dinterès general#
Taxa per entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega, descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena#
Taxa pel subministrament daigua#
Taxa per la prestació de serveis en la piscina
municipal#
Taxa per la prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local#
Taxa per expedició de documents administratius#
Taxa per la prestació dels serveis dintervenció
integral de ladministració municipal en les activitats i instal·lacions#
Taxa per la prestació dels serveis dinspecció i
control sanitari dels establiments destinats a la
producció, emmagatzematge i comercialització
de carn fresca i els seus derivats#
Taxa per la inspecció de calderes de vapor,
motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues destabliments industrials i comercials#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§

Impost sobre béns immobles#
Impost sobre activitats econòmiques#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
Impost sobre lincrement de valor dels terrenys
de naturalesa urbana#
Impost sobre construccions, instal·lacions o
obres#
Taxa per la recollida descombraries#
Taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor dempreses explotadores de serveis
de subministrament dinterès general#

8§

10§
11§
13§

16§
17§

18§

19§

Taxa per entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega, descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena#
Taxa pel subministrament daigua#
Taxa per la prestació de serveis en la piscina
municipal#
Taxa per la prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local#
Taxa per expedició de documents administratius#
Taxa per la prestació dels serveis dintervenció
integral de ladministració municipal en les activitats i instal·lacions#
Taxa per la prestació dels serveis dinspecció i
control sanitari dels establiments destinats a la
producció, emmagatzematge i comercialització
de carn fresca i els seus derivats#
Taxa per la inspecció de calderes de vapor,
motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues destabliments industrials i comercials#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals modificades durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de limpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl,
el sòl i la volada de la via pública#
Reguladora de la taxa per aprofitaments especials
del domini públic, a favor dempreses explotadores de serveis de subministraments dinterès
general#
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10§ Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#
13§ Reguladora de la taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terreny dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic#
16§ Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius#
20§ Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques#
21§ Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
25§ Reguladora de la taxa per la prestació de servei
descola bressol#
28§ Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram#
29§ Reguladora de la taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries#
30§ Reguladora de la taxa pel subministrament daigua#
36§ Reguladora de lordenança general de contribucions especials#
37§ Reguladora de la taxa per utilització de les instal·lacions culturals i recreatives#
39§ Taxa per a la recollida danimals domèstics
abandonats#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§

10§

13§

16§
20§
21§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de limpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl,
el sòl i la volada de la via pública#
Reguladora de la taxa per aprofitaments especials
del domini públic, a favor dempreses explotadores de serveis de subministraments dinterès
general#
Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#
Reguladora de la taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terreny dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic#
Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques#
Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a larticle 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període dexposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen: (4).

1§
2§

1§
2§

25§ Reguladora de la taxa per la prestació de servei
descola bressol#
28§ Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram#
29§ Reguladora de la taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries#
30§ Reguladora de la taxa pel subministrament daigua#
36§ Reguladora de lordenança general de contribucions especials#

3§
4§
5§
6§
7§

10§

13§

16§
20§
21§

25§
28§
29§
30§
36§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de limpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl,
el sòl i la volada de la via pública#
Reguladora de la taxa per aprofitaments especials
del domini públic, a favor dempreses explotadores de serveis de subministraments dinterès
general#
Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#
Reguladora de la taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terreny dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic#
Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques#
Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la taxa per la prestació de servei
descola bressol#
Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram#
Reguladora de la taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries#
Reguladora de la taxa pel subministrament daigua#
Reguladora de lordenança general de contribucions especials#

3§
4§
5§
6§

7§

8§
9§
10§
11§

12§

13§

14§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues#
Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques#
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres residus urbans#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa#
Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic#
Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
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15§ Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#
16§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
17§ Reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram#
18§ Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials#
19§ Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en la piscina i en les instal·lacions esportives
municipals#
22§ Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
de la Casa Museu Verdaguer#
23§ Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
de llar dinfants municipal#

Tercer. - Imposar les taxes per prestació de
serveis públics o la realització dactivitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les
mateixes que a continuació es relacionen:
24§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dinspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge
i comercialització de carn fresca i els seus derivats#
25§ Reguladora de la Taxa per la prestació dactivitats de caràcter assistencial dutes a terme pels
serveis municipals#

Quart. - Indicar que el text de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a
què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
2§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
3§ Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
4§ Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
5§ Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
6§ Reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#
7§ Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues#
8§ Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques#
9§ Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres residus urbans#
10§ Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
11§ Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#

12§ Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa#
13§ Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic#
14§ Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
15§ Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#
16§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
17§ Reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram#
18§ Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials#
24§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dinspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge
i comercialització de carn fresca i els seus derivats#
25§ Reguladora de la Taxa per la prestació dactivitats de caràcter assistencial dutes a terme pels
serveis municipals#

Cinquè. - Disposar que els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i
modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran objecte de publicació
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA sota els
criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
2§
3§
4§
5§
6§

7§

8§
9§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues#
Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques#
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres residus urbans#

10§ Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
11§ Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#
12§ Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa#
13§ Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic#
14§ Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
15§ Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#
16§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
17§ Reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram#
18§ Ordenança fiscal general Reguladora de contribucions especials#
24§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dinspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge
i comercialització de carn fresca i els seus derivats#
25§ Reguladora de la Taxa per la prestació dactivitats de caràcter assistencial dutes a terme pels
serveis municipals#

Sisè. - Exposar al públic en el tauler danuncis de lAjuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de lanunci
dexposició en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE GIRONELLA
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
3§
5§
10§

Impost sobre béns immobles#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena#
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20§ Taxa per llicències urbanístiques#
21§ Taxa per la prestació dels serveis dintervenció
integral de lAdministració municipal#
26§ Taxa per la prestació de serveis en la piscina
municipal#
27§ Per la prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
de caràcter local#
29§ Per la recollida, tractament i eliminació descombraries i altres residus sòlids urbans#
30§ Pel subministrament daigua#

20§ Taxa per llicències urbanístiques#
21§ Taxa per la prestació dels serveis dintervenció
integral de lAdministració municipal#
26§ Taxa per la prestació de serveis en la piscina
municipal#
27§ Per la prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
de caràcter local#
29§ Per la recollida, tractament i eliminació descombraries i altres residus sòlids urbans#
30§ Pel subministrament daigua#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals modificades durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE LA NOU DE BERGUEDÀ
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:

1§
3§
5§
10§

20§
21§
26§
27§

29§
30§

Impost sobre béns immobles#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena#
Taxa per llicències urbanístiques#
Taxa per la prestació dels serveis dintervenció
integral de lAdministració municipal#
Taxa per la prestació de serveis en la piscina
municipal#
Per la prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
de caràcter local#
Per la recollida, tractament i eliminació descombraries i altres residus sòlids urbans#
Pel subministrament daigua#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
3§
5§
10§

Impost sobre béns immobles#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena#

1§
5§

Reguladora de limpost sobre béns immobles#
Reguladora de limpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
9§ Reguladora de la taxa per ocupació del subsòl, el
sòl i la volada de la via pública#
10§ Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua potable#
12§ Reguladora de la Taxa per aprofitaments especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
5§
9§

Reguladora de limpost sobre béns immobles#
Reguladora de limpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la taxa per ocupació del subsòl, el
sòl i la volada de la via pública#

10§ Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua potable#
12§ Reguladora de la Taxa per aprofitaments especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
5§

Reguladora de limpost sobre béns immobles#
Reguladora de limpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
9§ Reguladora de la taxa per ocupació del subsòl, el
sòl i la volada de la via pública#
10§ Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua potable#
12§ Reguladora de la Taxa per aprofitaments especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#

Setè. - Exposar al públic en el tauler danuncis de lAjuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de lanunci
dexposició en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE LES MASIES DE RODA
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
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1§
2§
3§
4§
5§
7§

8§

10§
11§
17§
18§

Impost sobre béns immobles#
Impost sobre activitats econòmiques#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
Impost sobre lincrement de valor dels terrenys
de naturalesa urbana#
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor dempreses explotadores de serveis
de subministraments dinterès general#
Taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena#
Taxa per expedició de documents administratius#
Taxes de recollida, tractament i eliminació descombraries i altres residus urbans#
Taxa pel subministrament daigua#
Taxa per la prestació dels serveis dintervenció
integral de ladministració municipal en les activitats i instal·lacions#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
2§
3§
4§
7§

8§

10§
11§
17§
18§

Impost sobre béns immobles#
Impost sobre activitats econòmiques#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
Impost sobre lincrement de valor dels terrenys
de naturalesa urbana#
Taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor dempreses explotadores de serveis
de subministraments dinterès general#
Taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena#
Taxa per expedició de documents administratius#
Taxes de recollida, tractament i eliminació descombraries i altres residus urbans#
Taxa pel subministrament daigua#
Taxa per la prestació dels serveis dintervenció
integral de ladministració municipal en les activitats i instal·lacions#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació

dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
2§
3§
4§
7§

8§

10§
11§
17§
18§

Impost sobre béns immobles#
Impost sobre activitats econòmiques#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
Impost sobre lincrement de valor dels terrenys
de naturalesa urbana#
Taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor dempreses explotadores de serveis
de subministraments dinterès general#
Taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena#
Taxa per expedició de documents administratius#
Taxes de recollida, tractament i eliminació descombraries i altres residus urbans#
Taxa pel subministrament daigua#
Taxa per la prestació dels serveis dintervenció
integral de ladministració municipal en les activitats i instal·lacions#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a larticle 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període dexposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS
Primer. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents, lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públics municipals.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
10§ Reguladora de lImpost sobre Béns Immobles#
11§ Reguladora de lImpost sobre Vehicles de tracció
Mecànica#
13§ Reguladora de lImpost sobre Construccions instal·lacions i Obres#
03§ Reguladora de la Taxa per lexpedició de documents administratius#
04§ Reguladora de la Taxa per utilització de lescut
del municipi, concessió plaques i altres distintius#
05§ Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
dintervenció integral de ladministració municipal en les activitats i instal·lacions#
06§ Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
07§ Reguladora de la Taxa de clavegueram#

08§ Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres residus#
14§ Reguladora de la Taxa per entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública
per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena#
15§ Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues#
16§ Reguladora de la Taxa per locupació de la via
pública i terrenys del comú#
18§ Reguladora de la Taxa per obertura de sondatges
o rases en terrenys dús públic i qualsevol remoguda del paviment o voreres a la via pública#
19§ Reguladora de Preus Públics#
20§ Reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de subministrament daigua potable a domicili#
22§ Reguladora de la Taxa per serveis generals#
24§ Reguladora de la Taxa per serveis urbanístics#
25§ Reguladora de la Taxa per la retirada i immobilització de vehicles a la via pública#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
10§ Reguladora de lImpost sobre Béns Immobles#
15§ Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades en
el punt Tercer.
Sisè. - Exposar al públic en el tauler danuncis de lAjuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de lanunci
dexposició en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
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Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE MALLA
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
2§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
3§ Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
4§ Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
7§ Reguladora de la Taxa de cementiri municipal#
8§ Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#
9§ Regulador de limpost sobre lincrement de valor
dels terrenys de naturalesa urbana#
10§ Reguladora de la Taxa per recollida descombraries#
16§ Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic#

Tercer. - Imposar les taxes per prestació de
serveis públics o la realització dactivitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les
mateixes que a continuació es relacionen:
19§ Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació dels serveis dintervenció integral de
lAdministració municipal en les activitats i instal·lacions#

Quart. - Indicar que el text de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a
què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
2§
3§
4§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#

7§
8§

Reguladora de la Taxa de cementiri municipal#
Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#
9§ Regulador de limpost sobre lincrement de valor
dels terrenys de naturalesa urbana#
10§ Reguladora de la Taxa per recollida descombraries#
16§ Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic#
19§ Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació dels serveis dintervenció integral de
lAdministració municipal en les activitats i instal·lacions#

Cinquè. - Els acords definitius en matèria
de derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006,
seran objecte de publicació en el BUTLLETÍ
O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA sota els criteris
següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
2§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
3§ Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
4§ Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
7§ Reguladora de la Taxa de cementiri municipal#
8§ Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#
9§ Regulador de limpost sobre lincrement de valor
dels terrenys de naturalesa urbana#
10§ Reguladora de la Taxa per recollida descombraries#
16§ Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic#
19§ Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació dels serveis dintervenció integral de
lAdministració municipal en les activitats i instal·lacions#

Sisè. - Exposar al públic en el tauler danuncis de lAjuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de lanunci
dexposició en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de

les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE MARGANELL
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
3§
4§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora sobre vehicles de tracció mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
5§ Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
7§ Taxa per expedició de documents administratius#
8§ Taxa per llicències urbanístiques#
10§ Taxa per la recollida, tractament i eliminació
descombraries#
11§ Taxa pel subministrament daigua#

Tercer. - Imposar les taxes per utilització
privativa o aprofitament especial del domini
públic local i aprovar les Ordenances fiscals
reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:
16§ Taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor dempreses explotadores de serveis
de subministraments dinterès general#

Quart. - Indicar que el text de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a
què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
3§
4§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora sobre vehicles de tracció mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
5§ Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
7§ Taxa per expedició de documents administratius#
8§ Taxa per llicències urbanístiques#
10§ Taxa per la recollida, tractament i eliminació
descombraries#
11§ Taxa pel subministrament daigua#
16§ Taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor dempreses explotadores de serveis
de subministraments dinterès general#

Cinquè. - Els acords definitius en matèria
de derogació, aprovació i modificació dOr-
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denances fiscals per a lexercici de 2006,
seran objecte de publicació en el BUTLLETÍ
O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA sota els criteris
següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
3§
4§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora sobre vehicles de tracció mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
5§ Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
7§ Taxa per expedició de documents administratius#
8§ Taxa per llicències urbanístiques#
10§ Taxa per la recollida, tractament i eliminació
descombraries#
11§ Taxa pel subministrament daigua#
16§ Taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor dempreses explotadores de serveis
de subministraments dinterès general#

Setè. - Exposar al públic en el tauler danuncis de lAjuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de lanunci
dexposició en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE MASQUEFA
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
2§
3§

Reguladora Impost sobre Béns Immobles (IBI)#
Reguladora Impost Activitats Econòmiques (IAE)#
Reguladora Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM)#

4§
5§
6§
7§

8§

9§

10§
11§

13§

14§
15§
16§
17§
18§
19§
28§

29§
31§

Reguladora Impost sobre lIncrement de valor
dels terrenys de Naturalesa Urbana (IIVT)#
Reguladora Impost sobre construccions,
instal·lacions i Obres (ICIO)#
Reguladora de la Taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública#
Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic, a favor dempreses explotadores de serveis de subministraments dinterès
general#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de lAdministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues#
Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa#
Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfic#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la Taxa Llicències Urbanístiques#
Reguladora de la Taxa de Cementiri Municipal#
Reguladora de la Taxa Subministrament Aigua#
Reguladora de la Taxa Clavegueram i Taxa per la
recollida dAigües Residuals de fosses sèptiques#
Reguladora de la Taxa Escombraries#
Reguladora dels Preus Públics per prestació de
serveis punt daccés noves tecnologies masquef@aula#
Reguladora de la Taxa per les prestacions de la
Policia Local i circulacions especials#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis ensenyaments especials en establiments
Municipals#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
2§
3§

Reguladora Impost sobre Béns Immobles (IBI)#
Reguladora Impost Activitats Econòmiques (IAE)#
Reguladora Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM)#
4§ Reguladora Impost sobre lIncrement de valor
dels terrenys de Naturalesa Urbana (IIVT)#
5§ Reguladora Impost sobre construccions,
instal·lacions i Obres (ICIO)#
6§ Reguladora de la Taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública#
7§ Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic, a favor dempreses explotadores de serveis de subministraments dinterès
general#
15§ Reguladora de la Taxa Llicències Urbanístiques#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2005, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop o
es modifiquen.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona publicats al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al B UTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
2§
3§

Reguladora Impost sobre Béns Immobles (IBI)#
Reguladora Impost Activitats Econòmiques (IAE)#
Reguladora Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM)#
4§ Reguladora Impost sobre lIncrement de valor
dels terrenys de Naturalesa Urbana (IIVT)#
5§ Reguladora Impost sobre construccions,
instal·lacions i Obres (ICIO)#
6§ Reguladora de la Taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública#
7§ Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic, a favor dempreses explotadores de serveis de subministraments dinterès
general#
15§ Reguladora de la Taxa Llicències Urbanístiques#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances Fiscals modificades durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorreguts
el període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords aportats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE MONTMAJOR
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
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1§
2§
3§
4§
21§

25§
26§
29§
30§
36§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de lAdministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
descola bressol#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en la piscina municipal#
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries#
Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#
Ordenança general de contribucions especials#

Tercer. - Imposar les taxes per prestació de
serveis públics o la realització dactivitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les
mateixes que a continuació es relacionen:
16§ Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius#
20§ Reguladora de les taxa per llicencies urbanístiques#
24§ Reguladora de la taxa per la prestació del servei
dajuda a domicili i altres serveis assistencials#

Quart. - Imposar les taxes per utilització
privativa o aprofitament especial del domini
públic local i aprovar les Ordenances fiscals
reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:
9§

Reguladora de la taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, batudes i altres instal·lacions anàlogues#

Cinquè. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
2§
3§
4§
21§

25§
26§
29§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana.#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de lAdministració
municipal en les activitats i instal·lacions.#
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
descola bressol#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en la piscina municipal.#
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries.#

30§ Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#
36§ Ordenança general de contribucions especials#
16§ Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius#
20§ Reguladora de les taxa per llicencies urbanístiques#
24§ Reguladora de la taxa per la prestació del servei
dajuda a domicili i altres serveis assistencials#
9§ Reguladora de la taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, batudes i altres instal·lacions anàlogues#

Sisè. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
2§
3§
4§
21§

25§
26§
29§
30§
36§
16§
20§
24§
9§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de lAdministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
descola bressol#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en la piscina municipal#
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries#
Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#
Ordenança general de contribucions especials#
Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de les taxa per llicencies urbanístiques#
Reguladora de la taxa per la prestació del servei
dajuda a domicili i altres serveis assistencials#
Reguladora de la taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, batudes i altres instal·lacions anàlogues#

Setè. - Exposar al públic en el tauler danuncis de lAjuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del

dia següent al de la publicació de lanunci
dexposició en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
2§
3§
4§
5§
7§
8§
9§
10§
11§

12§

13§
14§

15§

16§
17§

18§

19§

Reguladora de lImpost sobre Béns Immobles#
Reguladora de lImpost sobre Activitats Econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la taxa per la utilització de lescut
del municipi#
Reguladora de la taxa per la llicència dautotaxi#
Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques#
Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
Reguladora de la taxa per recollida descombraries#
Reguladora de la taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública#
Reguladora de la taxa per serveis especials de
vigilància i altres motivats per espectacles
públics i grans transports#
Reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública#
Reguladora de la taxa per lobertura de sondatges
o rases en terrenys dús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres#
Reguladora de la taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintol, bastides
i altres instal·lacions anàlogues#
Reguladora de la taxa per locupació de terrenys
dús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa#

8 / 11 / 2005

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

Núm. 267 / Pàg. 25

Administració Local

20§ Reguladora de la taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfic#
21§ Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena#
22§ Reguladora de la taxa pel subministrament daigua#
23§ Reguladora de la taxa per aprofitament especial
del domini públic, a favor dempreses explotadores de serveis de subministraments dinterès
general#
24§ Reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació danuncis que ocupen el domini públic local#
25§ Reguladora de la taxa per realització dactivitats
culturals, lúdiques i similars en establiments
municipals i utilització dedificis municipals#
26§ Reguladora de la taxa per la prestació de serveis
densenyament, gimnàstica i esportius#
27§ Reguladora de la taxa per concessió de llicències
i control de la publicitat dinàmica#
28§ Reguladora de la taxa per la prestació del servei
de residència per a gent gran a la residència Can
Dotras#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que relacionades a
continuació, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
2§
3§
4§
5§
7§
8§
9§
10§
11§

12§

14§

15§

16§

Reguladora de lImpost sobre Béns Immobles#
Reguladora de lImpost sobre Activitats Econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la taxa per la utilització de lescut
del municipi#
Reguladora de la taxa per la llicència dautotaxi#
Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques#
Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
Reguladora de la taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública#
Reguladora de la taxa per serveis especials de
vigilància i altres motivats per espectacles
públics i grans transports#
Reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública#

17§ Reguladora de la taxa per lobertura de sondatges
o rases en terrenys dús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres#
18§ Reguladora de la taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintol, bastides
i altres instal·lacions anàlogues#
19§ Reguladora de la taxa per locupació de terrenys
dús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa#
20§ Reguladora de la taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfic#
21§ Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena#
22§ Reguladora de la taxa pel subministrament daigua#
23§ Reguladora de la taxa per aprofitament especial
del domini públic, a favor dempreses explotadores de serveis de subministraments dinterès
general#
24§ Reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació danuncis que ocupen el domini públic local#
27§ Reguladora de la taxa per concessió de llicències
i control de la publicitat dinàmica#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals relacionades a
lanterior acord tercer.
Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals modificades durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats

restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DORPÍ
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
2§

Reguladora de lImpost sobre Activitats Econòmiques#
3§ Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
7§ Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques#
9§ Reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació descombraries#
11§ Reguladora de la Taxa del cementiri#
14§ Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
2§

Reguladora de lImpost sobre Activitats Econòmiques#
3§ Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
7§ Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques#
9§ Reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació descombraries#
11§ Reguladora de la Taxa del cementiri#
14§ Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran objecte de publicació
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA sota els
criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
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2§

Reguladora de lImpost sobre Activitats Econòmiques#
3§ Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
7§ Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques#
9§ Reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació descombraries#
11§ Reguladora de la Taxa del cementiri#
14§ Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
3§
4§
5§
10§
11§

13§

18§
20§

21§
23§
32§

Reguladora de lImpost sobre Béns Immobles#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lIncrement del
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la Taxa sobre entrada de vehicles
a través de les voreres#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa#
Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, situats en terrenys dús públic i
indústries del carrer i ambulants#
Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la Taxa sobre cementiri municipal#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de les instal·lacions esportives#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis densenyaments especials en establiments
municipals#

Tercer. - Indicar que el text de lOrde-

nança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:

lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:

1§
3§

5§

4§

Reguladora de lImpost sobre Béns Immobles#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lIncrement del
valor dels terrenys de naturalesa urbana#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
3§
4§

Reguladora de lImpost sobre Béns Immobles#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lIncrement del
valor dels terrenys de naturalesa urbana#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals modificades durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE RUBIÓ
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a

1§
2§
3§
4§

6§

7§

8§
9§

10§
11§
12§
13§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de lImpost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres residus urbans#
Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#
Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents#
Reguladora de la Taxa per la celebració civil de
casaments a lajuntament#
Reguladora de la Taxa per ocupació del subsòl,
el sòl i la volada de la via pública#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
2§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
3§ Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
4§ Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
5§ Reguladora de lImpost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres#
6§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
7§ Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
8§ Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres residus urbans#
9§ Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#
10§ Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#
11§ Reguladora de la Taxa per expedició de documents#
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13§ Reguladora de la Taxa per ocupació del subsòl,
el sòl i la volada de la via pública#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
2§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
3§ Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
4§ Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
5§ Reguladora de lImpost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres#
6§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
7§ Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
8§ Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres residus urbans#
9§ Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#
10§ Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#
11§ Reguladora de la Taxa per expedició de documents#
13§ Reguladora de la Taxa per ocupació del subsòl,
el sòl i la volada de la via pública#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals modificades durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats

restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
3§
4§
5§
7§

10§

13§

27§

29§
32§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la Taxa per aprofitament del
domini públic local, a favor dempreses explotadores de serveis de subministraments dinterès
general#
Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#
Reguladora de la prestació de serveis dintervenció integral de ladministració municipal en les
activitats i instal·lacions#
Reguladora de la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
Reguladora de la taxa per recollida, tractament,
eliminació descombraries i altres residus sòlids#
Reguladora de la taxa per la prestació del servei
de televisió per cable#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
3§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
4§ Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
5§ Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
7§ Reguladora de la Taxa per aprofitament del
domini públic local, a favor dempreses explotadores de serveis de subministraments dinterès
general#
10§ Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#
13§ Reguladora de la prestació de serveis dintervenció integral de ladministració municipal en les
activitats i instal·lacions#

27§ Reguladora de la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
29§ Reguladora de la taxa per recollida, tractament,
eliminació descombraries i altres residus sòlids#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
3§
4§
5§
7§

10§

13§

27§

29§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles.#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana.#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la Taxa per aprofitament del
domini públic local, a favor dempreses explotadores de serveis de subministraments dinterès
general#
Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#
Reguladora de la prestació de serveis dintervenció integral de ladministració municipal en les
activitats i instal·lacions#
Reguladora de la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
Reguladora de la taxa per recollida, tractament,
eliminació descombraries i altres residus sòlids#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals modificades durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
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AJUNTAMENT DE SALLENT
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§
11§
12§
15§
§

§

17§
21§
22§
25§

26§

27§

28§
30§

31§

Impost sobre Béns Immobles#
Impost sobre activitats econòmiques#
Impost sobre vehicles de tracció mecànica#
reguladora de lImpost sobre lIncrement del
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Taxa per serveis generals#
Taxa per la prestació de serveis a les
instal·lacions esportives municipals#
Taxa per la prestació de serveis assistencials de
la Residència i Centre de Dia#
Taxa per la prestació del servei de planificació
familiar#
Taxa per lexpedició de documents administratius#
Taxa per llicències urbanístiques#
Taxes per recollida, tractament i eliminació descombraries i altres residus sòlids urbans#
Apartat I. Taxa pel servei de recepció obligatòria
de recollida, tractament i eliminació descombraries i altres residus urbans domiciliaris#
Apartat II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials#
Taxa pel Cementiri Municipal#
Taxa per la prestació del servei dajuda a domicili i altres serveis assistencials#
Taxa pel subministrament daigua#
Taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor dempreses explotadores de serveis
de subministraments dinterès general#
Taxa per locupació de terrenys dús públic amb
mercaderies materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues#
Taxa per entrades de vehicles a través de les
voreres i reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena#
Taxa per locupació de terrenys dús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa#
Taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys dús
públic i indústries del carrer ambulants i rodatge
cinematogràfic#
Taxa per a la prestació dels serveis dintervenció
integral de lAdministració Municipal en les activitats i instal·lacions#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUT-

LLETÍ OFICIAL DE
bre de 2005:

LA

PROVÍNCIA de 30 de setem-

1§

Reguladora de lImpost sobre Béns Immobles
(corresponent a lOrdenança Fiscal tipus núm.1
de la Diputació)#
2§ Reguladora de limpost sobre activitats econòmiques (corresponent a lOrdenança Fiscal tipus
núm. 2 de la Diputació)#
3§ Reguladora de limpost sobre vehicles de tracció
mecànica (corresponent a lOrdenança Fiscal
tipus núm. 3 de la Diputació)#
4§ Reguladora de limpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (corresponent a lOrdenança Fiscal tipus núm. 4 de la
Diputació)#
5§ Reguladora de limpost sobre construccions, instal·lacions i obres (corresponent a lOrdenança
Fiscal tipus núm. 5 de la Diputació)#
25§ Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general (corresponent a lOrdenança
Fiscal tipus núm. 7 de la Diputació)#
31§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de lAdministració
municipal en les activitats i instal·lacions (corresponent a lOrdenança Fiscal tipus núm. 21 de la
Diputació)#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§

2§

3§

4§

5§

Reguladora de lImpost sobre Béns Immobles
(corresponent a lOrdenança Fiscal tipus núm.1
de la Diputació)#
Reguladora de limpost sobre activitats econòmiques (corresponent a lOrdenança Fiscal tipus
núm. 2 de la Diputació)#
Reguladora de limpost sobre vehicles de tracció
mecànica (corresponent a lOrdenança Fiscal
tipus núm. 3 de la Diputació)#
Reguladora de limpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (corresponent a lOrdenança Fiscal tipus núm. 4 de la
Diputació)#
Reguladora de limpost sobre construccions, instal·lacions i obres (corresponent a lOrdenança
Fiscal tipus núm. 5 de la Diputació)#

25§ Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general (corresponent a lOrdenança
Fiscal tipus núm. 7 de la Diputació)#
31§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de lAdministració
municipal en les activitats i instal·lacions (corresponent a lOrdenança Fiscal tipus núm. 21 de la
Diputació)#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLUÇANÈS
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Imposar les taxes per prestació de
serveis públics o la realització dactivitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les
mateixes que a continuació es relacionen:
21§ Reguladora de la taxa per la prestació del servei
dEscola Bressol#
22§ Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis dInspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge
i comercialització de carn fresca i els seus derivats#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
21§ Reguladora de la taxa per la prestació del servei
dEscola Bressol#
22§ Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis dInspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge
i comercialització de carn fresca i els seus derivats#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
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derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
21§ Reguladora de la taxa per la prestació del servei
dEscola Bressol#
22§ Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis dInspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge
i comercialització de carn fresca i els seus derivats#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals modificades durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE SANT FELIU SASSERRA
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
2§
3§
4§
5§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#

6§

Reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#
7§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
8§ Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
descola bressol#
9§ Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en la piscina municipal#
10§ Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local#
11§ Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries#
12§ General de contribucions especials#

Tercer. - Imposar les taxes per utilització
privativa o aprofitament especial del domini
públic local i aprovar les Ordenances fiscals
reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:
13§ Reguladora de la taxa per la Llicència dAutotaxi#

Quart. - Indicar que el text de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a
què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
2§
3§
4§
5§
6§

7§

8§
9§
10§

11§
12§
13§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
descola bressol#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en la piscina municipal#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local#
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries#
General de contribucions especials#
Reguladora de la taxa per la Llicència dAutotaxi#

Cinquè. - Els acords definitius en matèria
de derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006,
seran objecte de publicació en el BUTLLETÍ
O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA sota els criteris
següents:

1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
2§
3§
4§
5§
6§

7§

8§
9§
10§

11§
12§
13§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
descola bressol#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en la piscina municipal#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local#
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries#
General de contribucions especials#
Reguladora de la taxa per la Llicència dAutotaxi#

Sisè. - Exposar al públic en el tauler danuncis de lAjuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de lanunci
dexposició en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
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Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
2§
3§
4§
5§
6§

8§

9§

11§

12§

13§
15§
16§
17§
20§
21§
22§

23§

28§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local#
Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#
Reguladora de la Taxa per aprofitaments especials a favor dempreses explotadores de serveis
de subministraments dinterès general#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa#
Reguladora de taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics.#
Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques#
Reguladora de la taxa de cementiri municipal#
Reguladora de la taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres residus urbans#
Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la taxa de clavegueram#
Reguladora de la taxa pel subministrament del
servei daigua potable a domicili i locals.#
Reguladora del preu públic per la prestació dels
serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues#
Reguladora de la taxa per visites a museus, exposicions, biblioteques, monuments històrics o
artístics, parcs zoològics i altres centres o llocs
anàlegs#
Sobre circulació#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005, tenint en compte que els beneficis de caràcter potestatiu per a lexercici
2005 i que van ser publicats en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA 314 de 31 de desembre de 2004 no han estat modificats:
1§
2§
3§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#

4§
5§
9§

Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la Taxa per aprofitaments especials a favor dempreses explotadores de serveis
de subministraments dinterès general#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
2§
3§
4§
5§
9§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la Taxa per aprofitaments especials a favor dempreses explotadores de serveis
de subministraments dinterès general#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a larticle 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període dexposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SESGUEIOLES
Primer. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents, lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públics municipals.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació

de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§

9§
10§

11§
12§

13§
14§
15§
16§
17§

18§

Reguladora de lordenança general de contribucions especials#
Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de limpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor de terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres#
Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram#
Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris Locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter Local#
Reguladora de la Taxa per la instal·lació de
quioscos en la via pública#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa#
Reguladora de la Taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública#
Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en la Piscina Municipal#
Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues#

Tercer. - Imposar les taxes per utilització
privativa o aprofitament especial del domini
públic local i aprovar les Ordenances fiscals
reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:
19§ Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#

Quart. - Indicar que el text de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a
què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
2§

Reguladora de lordenança general de contribucions especials#
Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
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3§
4§
5§
6§
7§
8§

9§
10§

11§
12§

13§
14§
15§
16§
17§

18§

19§

Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de limpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor de terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres#
Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram#
Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris Locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter Local#
Reguladora de la Taxa per la instal·lació de
quioscos en la via pública#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa#
Reguladora de la Taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública#
Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en la Piscina Municipal#
Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues#
Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#

Cinquè. - Els acords definitius en matèria
de derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006,
seran objecte de publicació en el BUTLLETÍ
O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA sota els criteris
següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
2§
3§

Reguladora de lordenança general de contribucions especials#
Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#

4§
5§
6§
7§
8§

9§
10§

11§
12§

13§
14§
15§
16§
17§

18§

19§

Reguladora de limpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor de terrenys de naturalesa urbana#
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres#
Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram#
Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris Locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter Local#
Reguladora de la Taxa per la instal·lació de
quioscos en la via pública#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa#
Reguladora de la Taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública#
Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en la Piscina Municipal#
Reguladora de la Taxa pel subministrament daigua#
Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues#
Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#

Sisè. - Exposar al públic en el tauler danuncis de lAjuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de lanunci
dexposició en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació

de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§

8§

9§

10§

12§
13§

14§

16§
18§
20§
21§

22§

24§
25§
27§

28§
29§

30§
33§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de limpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de limpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de limpost sobre lincrement de
valors de naturalesa urbana#
Reguladora de limpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl,
el sòl i la volada de la via pública#
Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#
Reguladora de la Taxa per lobertura de sondatges o rases en terrenys dús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o les
voreres#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues#
Reguladora de la Taxa per entrada de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública
per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies#
Reguladora de la Taxa per la instal·lació de
quioscos en la via pública#
Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic#
Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i
vitrines i per la instal·lació danuncis que ocupen
el domini públic local#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la Taxa per la llicència dautotaxi#
Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la Taxa per inspecció de calderes
de vapor, motors, transformadors, ascensors, i
muntacàrregues i altres eines o instal·lacions
anàlogues destabliments industrials i comercials#
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
dajuda a domicili i altres serveis assistencials#
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
descola bressol#
Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local.#
Reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram#
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres residus sòlids
urbans#
Reguladora de la Taxa del servei daigua#
Reguladora de la Taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública#
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35§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dinspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge
i comercialització de carn fresca i els seus derivats#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§

8§

9§

10§

12§
13§

14§

16§
18§
20§
21§

22§

24§
25§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de limpost sobre activitats econòmiques#
Reguladora de limpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
Reguladora de limpost sobre lincrement de
valors de naturalesa urbana#
Reguladora de limpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl,
el sòl i la volada de la via pública#
Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#
Reguladora de la Taxa per lobertura de sondatges o rases en terrenys dús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o les
voreres#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues#
Reguladora de la Taxa per entrada de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública
per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies#
Reguladora de la Taxa per la instal·lació de
quioscos en la via pública#
Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic#
Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i
vitrines i per la instal·lació danuncis que ocupen
el domini públic local#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la Taxa per la llicència dautotaxi#
Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la Taxa per inspecció de calderes
de vapor, motors, transformadors, ascensors, i
muntacàrregues i altres eines o instal·lacions
anàlogues destabliments industrials i comercials#
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
dajuda a domicili i altres serveis assistencials#
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
descola bressol#

27§ Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
28§ Reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram#
29§ Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres residus sòlids
urbans#
30§ Reguladora de la Taxa del servei daigua#
33§ Reguladora de la Taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública#
35§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dinspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge
i comercialització de carn fresca i els seus derivats#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
2§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de limpost sobre activitats econòmiques#
3§ Reguladora de limpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
4§ Reguladora de limpost sobre lincrement de
valors de naturalesa urbana#
5§ Reguladora de limpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
6§ Reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl,
el sòl i la volada de la via pública#
7§ Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general.#
8§ Reguladora de la Taxa per lobertura de sondatges o rases en terrenys dús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o les
voreres#
9§ Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues#
10§ Reguladora de la Taxa per entrada de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública
per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies#
12§ Reguladora de la Taxa per la instal·lació de
quioscos en la via pública#

13§ Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic#
14§ Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i
vitrines i per la instal·lació danuncis que ocupen
el domini públic local#
16§ Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
18§ Reguladora de la Taxa per la llicència dautotaxi#
20§ Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques#
21§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
22§ Reguladora de la Taxa per inspecció de calderes
de vapor, motors, transformadors, ascensors, i
muntacàrregues i altres eines o instal·lacions
anàlogues destabliments industrials i comercials#
24§ Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
dajuda a domicili i altres serveis assistencials#
25§ Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
descola bressol#
27§ Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
28§ Reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram#
29§ Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres residus sòlids
urbans#
30§ Reguladora de la Taxa del servei daigua#
33§ Reguladora de la Taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública#
35§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dinspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge
i comercialització de carn fresca i els seus derivats#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals modificades durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
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1§
2§
3§
4§
5§

6§
7§

8§
9§

10§

11§
12§

13§

14§
15§
16§
17§
18§
19§
20§
21§

22§

Reguladora de lImpost sobre Béns Immobles#
Reguladora de lImpost sobre Activitats Econòmiques (i Annex categoria carrers)#
Reguladora de lImpost sobre Vehicles de Tracció Mecànica#
Reguladora de lImpost sobre Increment del valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana#
Reguladora de lImpost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (i Annex mòduls cost dobres
o instal·lacions)#
Reguladora de lOrdenança general de Contribucions Especials#
Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#
Reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues#
Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la Taxa per prestació de serveis
dintervenció integral de ladministració municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres residus urbans#
Reguladora de la Taxa pel subministrament de
laigua#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en la piscina municipal#
Reguladora de la Taxa per la utilització del
pavelló per part de particulars#
Reguladora de la Taxa per la utilització de la sala
polivalent per part dels particulars#
Reguladora de la Taxa per la utilització del teatre
Casino per part dels particulars#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
de sanitat contra la ràbia#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dinspecció o control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge
i comercialització de carn fresca i els seus derivats#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
socials#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
2§

Reguladora de lImpost sobre Béns Immobles#
Reguladora de lImpost sobre Activitats Econòmiques (i Annex categoria carrers)#

3§
4§
5§

6§
7§

8§
9§

10§

11§
12§

13§

14§
15§
16§
21§

Reguladora de lImpost sobre Vehicles de Tracció Mecànica#
Reguladora de lImpost sobre Increment del valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana#
Reguladora de lImpost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (i Annex mòduls cost dobres
o instal·lacions)#
Reguladora de lOrdenança general de Contribucions Especials#
Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#
Reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues#
Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la Taxa per prestació de serveis
dintervenció integral de ladministració municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres residus urbans#
Reguladora de la Taxa pel subministrament de
laigua#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en la piscina municipal#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dinspecció o control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge
i comercialització de carn fresca i els seus derivats#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
2§
3§
4§

Reguladora de lImpost sobre Béns Immobles#
Reguladora de lImpost sobre Activitats Econòmiques (i Annex categoria carrers)#
Reguladora de lImpost sobre Vehicles de Tracció Mecànica#
Reguladora de lImpost sobre Increment del valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana#

5§

6§
7§

8§
9§

10§

11§
12§

13§

14§
15§
16§
21§

Reguladora de lImpost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (i Annex mòduls cost dobres
o instal·lacions)#
Reguladora de lOrdenança general de Contribucions Especials#
Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministraments
dinterès general#
Reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues#
Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena#
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
Reguladora de la Taxa per prestació de serveis
dintervenció integral de ladministració municipal en les activitats i instal·lacions#
Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local#
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres residus urbans#
Reguladora de la Taxa pel subministrament de
laigua#
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en la piscina municipal#
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dinspecció o control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge
i comercialització de carn fresca i els seus derivats#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a larticle 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període dexposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a lexercici de 2006 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es
relacionen:
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4§

Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
5§ Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
6§ Reguladora de les Taxes per recollida, tractament
i eliminació descombraries i altres residus sòlids
urbans#
8§ Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques#
14§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
19§ Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
de Tallers de teràpia ocupacional#

Tercer. - Derogar lOrdenança fiscal reguladora de la Taxa per llicència dobertura
destabliment.
Quart. - Indicar que el text de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a
què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
4§

Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#

Cinquè. - Els acords definitius en matèria
de derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006,
seran objecte de publicació en el BUTLLETÍ
O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA sota els criteris
següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
4§

Reguladora de lImpost sobre lincrement de
valor dels terrenys de naturalesa urbana#

Sisè. - Exposar al públic en el tauler danuncis de lAjuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de lanunci
dexposició en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a larticle 18
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període dexposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MIRALLES
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
2§

Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció
mecànica#
4§ Reguladora de lImpost sobre lincrement del
valor dels terrenys de naturalesa urbana#
5§ Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
6§ Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació descombraries i altres residus sòlids
urbans#
10§ Reguladora de la Taxa de cementiri municipal#
11§ Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#

Tercer. - Aprovar provisionalment la modificació de lOrdenança Fiscal número 7,
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor dempreses explotadores de serveis de subministrament dinterès general que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Quart. - Indicar que el text de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a
què es refereix lacord primer, així com el
text de lOrdenança Fiscal número 7 reguladora de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministrament
dinterès general, és coincident en tot allò
que constitueix prescripció legal dobligatòria
i general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005
Cinquè. - Els acords definitius en matèria
de modificació dOrdenances fiscals per a
lexercici de 2006, seran objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA sota
els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
2) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de lOrdenança Fiscal número 7 regula-

dora de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local, a favor dempreses
explotadores de serveis de subministrament
dinterès general.
Sisè.- Exposar al públic en el tauler danuncis de lAjuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de lanunci
dexposició en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a larticle 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període dexposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
AJUNTAMENT DE SÚRIA
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a lexercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
lexercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
1§
2§
3§
4§
5§
7§

8§

9§

10§

11§

12§
13§

Reguladora de lImpost sobre Béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre Activitats Econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre Vehicles de Tracció Mecànica#
Reguladora de lImpost sobre Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i Obres#
Reguladora de la Taxa per aprofitaments especial
del domini públic, a favor dempreses explotadores de serveis dinterès general#
Reguladora de la Taxa per lobertura de sondatges o rases en terrenys dús públic i qualsevol
remoguda en la via pública de paviments i/o
voreres#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides, i altres instal·lacions anàlogues#
Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i de les reserves de la
via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa#
Reguladora de la Taxa per la instal·lació de
quioscos a la via pública#
Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries de carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics#
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16§ Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
18§ Reguladora de la Taxa per la llicència dautotaxis#
19§ Reguladora de la Taxa per serveis especials de
vigilància i altres motivats per espectacles
públics i grans transports#
20§ Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques#
21§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
24§ Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
dajuda domiciliària i altres serveis assistencials#
27§ Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local#
28§ Reguladora de la Taxa per servei de clavegueram#
29§ Reguladora de la Taxa per la recollida i tractament i eliminació descombraries#
33§ Reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública#
36§ Ordenança General de Contribucions Especials#
37§ Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
de Deixalleria Municipal#
38§ Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
de visites guiades al Poble Vell#
39§ Reguladora de la Taxa per la utilització dedificis
públics municipals#

Tercer. - Indicar que el text de lOrdenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix lacord primer, així com el
text de les Ordenances que sespecifiquen
seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal dobligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 30 de setembre de 2005:
1§
2§

Reguladora de lImpost sobre Béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre Activitats Econòmiques#
3§ Reguladora de lImpost sobre Vehicles de Tracció Mecànica#
4§ Reguladora de lImpost sobre Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana#
5§ Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i Obres#
7§ Reguladora de la Taxa per aprofitaments especial
del domini públic, a favor dempreses explotadores de serveis dinterès general#
8§ Reguladora de la Taxa per lobertura de sondatges o rases en terrenys dús públic i qualsevol
remoguda en la via pública de paviments i/o
voreres#
9§ Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides, i altres instal·lacions anàlogues#
10§ Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i de les reserves de la
via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena#
11§ Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa#
12§ Reguladora de la Taxa per la instal·lació de
quioscos a la via pública#

13§ Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries de carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics#
16§ Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
18§ Reguladora de la Taxa per la llicència dautotaxis#
19§ Reguladora de la Taxa per serveis especials de
vigilància i altres motivats per espectacles
públics i grans transports#
20§ Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques#
21§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
24§ Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
dajuda domiciliària i altres serveis assistencials#
27§ Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local#
28§ Reguladora de la Taxa per servei de clavegueram#
29§ Reguladora de la Taxa per la recollida i tractament i eliminació descombraries#
33§ Reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública#
36§ Ordenança General de Contribucions Especials#

Quart. - Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació dOrdenances fiscals per a lexercici de 2006, seran
objecte de publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació dOrdenances
que es deroguen i saproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de lAjuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2005,
es farà públic ladaptació de lOrdenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals i el
text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
1§
2§
3§
4§
5§
7§

8§

9§

Reguladora de lImpost sobre Béns immobles#
Reguladora de lImpost sobre Activitats Econòmiques#
Reguladora de lImpost sobre Vehicles de Tracció Mecànica#
Reguladora de lImpost sobre Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana#
Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i Obres#
Reguladora de la Taxa per aprofitaments especial
del domini públic, a favor dempreses explotadores de serveis dinterès general#
Reguladora de la Taxa per lobertura de sondatges o rases en terrenys dús públic i qualsevol
remoguda en la via pública de paviments i/o
voreres#
Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides, i altres instal·lacions anàlogues#

10§ Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i de les reserves de la
via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena#
11§ Reguladora de la Taxa per locupació de terrenys
dús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa#
12§ Reguladora de la Taxa per la instal·lació de
quioscos a la via pública#
13§ Reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys dús públic i indústries de carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics#
16§ Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius#
18§ Reguladora de la Taxa per la llicència dautotaxis#
19§ Reguladora de la Taxa per serveis especials de
vigilància i altres motivats per espectacles
públics i grans transports#
20§ Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques#
21§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció integral de ladministració
municipal en les activitats i instal·lacions#
24§ Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
dajuda domiciliària i altres serveis assistencials#
27§ Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local#
28§ Reguladora de la Taxa per servei de clavegueram#
29§ Reguladora de la Taxa per la recollida i tractament i eliminació descombraries#
33§ Reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública#
36§ Ordenança General de Contribucions Especials#

Cinquè. - Exposar al públic en el tauler
danuncis de lAjuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de lanunci dexposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant el període dexposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a larticle 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar lexpedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període dexposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Barcelona, 3 de novembre de 2005.
La Adjunta a Gerència, Teresa Mª Raurich
i Montasell.
022005025137
A

Organisme de Gestió Tributària
ANUNCI
Es publica el present anunci per:
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A) Rectificar lanunci aparegut en el BUTOFICIAL DE LA PROVÍNCIA 207, de data 30
dagost de 2005 de lAjuntament de Tordera
que té delegades funcions de gestió i recaptació tributària en aquest Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, en
el següent sentit:
CALENDARI FISCAL
LLETÍ

AJUNTAMENT: TORDERA
Lloc de pagament: Oficina de Tordera. Plaça
Concòrdia, s/n.
Concepte: Taxa manteniment de franges
contra incendis.
Exercici: 2005.
Període de cobrament: 20/01/2006 al
20/03/2006.
B) Exposició pública de padrons
En compliment del que estableix larticle
16 de lOrdenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, el calendari fiscal es publica en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, en el tauler dedictes dels serveis centrals i de la unitat perifèrica de
lORGT, a més del tauler dedictes de lAjuntament corresponent.
El termini dexposició pública dels
padrons serà dun mes, a comptar des de
quinze dies abans diniciar-se els respectius
períodes de cobrament. Aquesta exposició es
realitzarà per mitjans informatitzats garantint
laccés a la informació continguda als
padrons en els termes previstos a larticle 17
de la citada Ordenança general.
Contra lexposició pública dels padrons i
de les liquidacions que porten incorporades,
es podrà interposar recurs de reposició
davant del Gerent de lORGT, previ al contenciós administratiu, en el termini dun mes
a comptar des del dia següent al de finalització del període dexposició pública dels
corresponents padrons.
C) Anunci de cobrament
En compliment del que disposa larticle 88
del Reglament general de recaptació, el present anunci té la funció de donar publicitat a
lanunci de cobrament al que fa referència
aquest precepte.
Perquè es compleixi aquesta finalitat es fa
constar també els extrems següents:
1) Termini dingrés: lindicat en lapartat A
i B daquest anunci.
2) Mitjans de pagament:
- A loficina de lORGT mitjançant tarja de
crèdit o Taló a favor de lORGT.
- A la entitat col·laboradora mitjançant
metàl·lic o càrrec a compte.
3) Llocs de pagament:
- A qualsevol de les oficines que lOrganisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona té en els diferents municipis de la
província, el domicili de les quals sindica en
aquest anunci, i amb el mitjans de pagament
descrits.
- A qualsevol de les entitats col·laborado-

res de lORGT que es descriuen, mitjançant
el document cobratori que els hi serà facilitat
a qualsevol oficina de lORGT, i amb els mitjans de pagament descrits.
Entitats col·laboradores:
* Caixa Catalunya
* La Caixa - Servicaixa
* Caixa Laietana
* Caixa Manlleu
* Caixa Manresa
* Caixa Penedès
* Caixa Sabadell
* Caixa Terrassa
*Caja Madrid
* Banc Sabadell
* Banco Popular
* Banco Bilbao Vizcaya - BBVA
* Banesto
* Banco Santander Central Hispano
* Bankinter
El pagament es pot efectuar en horari doficina en els llocs assenyalats en la relació
annexa al present anunci per a cada municipi, de dilluns a divendres de 8.30h. a 14h.
4) Transcorreguts els terminis assenyalats
com a períodes de pagament voluntari, els
deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec del període
executiu, els interessos de demora i les costes
que es produeixin, de conformitat amb allò
establert a larticle 28 i 161 de la Llei general
tributària.
Barcelona, 3 de novembre de 2005.
La Gerent, Àngela Acín i Ferrer.
022005025103
A

Secretaria
ANUNCI
Aprovació inicial de lextinció de lOrganisme Autònom Local Museu Mas Manolo i
confirmació del dipòsit dels Fons Manolo
Hugué al Museu Thermalia depenent de lAjuntament de Caldes de Montbui.
I. En data 27 doctubre de 2005, el Ple de
la Diputació de Barcelona va adoptar, entre
altres, els acords següents:
Primer. - Aprovar inicialment lextinció
de lOrganisme Autònom Local de la Diputació de Barcelona Museu Mas Manolo.
Segon. - Aprovar inicialment la formalització duna addenda al conveni de dipòsit de
12 dabril de 1994 entre la Diputació de Barcelona i lAjuntament de Caldes de Montbui,
segons la minuta que com a annex II sadjunta a aquest dictamen, que tindrà com a
objecte:
a) Confirmar el dipòsit, lallotjament i lexhibició pública dels Fons Manolo Hugué al
Museu Municipal de Caldes de Montbui
(Thermalia), dacord amb linventari actualitzat que es detalla a lannex III daquest dictamen.
b) Declarar exhaurits els efectes de la resta
de clàusules, en concret les referides a lajut
econòmic no reintegrable de vint milions

(20.000.000) pessetes que es va fer efectiu en
el seu moment a lAjuntament de Caldes de
Montbui, així com les obligacions daquest
de tenir cura de la vigilància i custòdia de la
finca Mas Manolo i de fer-se càrrec de les
despeses que per aquests conceptes es
poguessin derivar.
Tercer. - Sotmetre aquests acords a informació pública per un termini de trenta dies,
durant el qual les persones interessades
podran presentar les al·legacions, les reclamacions i els suggeriments que considerin
pertinents. En cas de no haver-hi cap al·legació, reclamació o suggeriment, els acords inicials esdevindran definitius i produiran efectes a partir del 31 de desembre de 2005.
Quart. - En produir-se lextinció de lOrganisme Autònom Local Museu Mas Manolo,
la Diputació de Barcelona el succeirà universalment, amb subrogació de tots els drets i
obligacions de lOrganisme.
II. Lexpedient podrà ser consultat per
qualsevol persona interessada a la Secretaria
de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya núm. 126, 3ª planta).
III. El termini dinformació pública al llarg
del qual es podran formular al·legacions,
reclamacions i suggeriments serà de trenta
dies hàbils, comptats des de lendemà de la
publicació daquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
Barcelona, 4 de novembre de 2005.
El Secretari, Josep M. Esquerda i Roset.
022005025274
A
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AJUNTAMENTS
Avinyó
EDICTE
El Sr. Alcalde en data 4 de novembre de
2005, va adoptar la següent resolució:
"Atès que aquesta alcaldia romandrà
absent del municipi del 5 al 14 de novembre
ambdós inclosos.
Atès el que disposa l'art. 23,2 de la Llei
7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases
de Règim Local.
Atesa la resolució de l'Alcaldia en data 23
de juny de 2003,
He resolt:
Primer. - Designar la primera Tinent d'Alcalde Sra. Lurdes Ferrer Soler per tal que
substitueixi a aquesta Alcaldia en el seu
càrrec durant el període d'absència, del 5 al
14 de novembre de 2005, ambdós inclosos,
d'acord amb les atribucions i competències
que reconeix la legislació vigent.
Segon. - Notificar el present acord a l'interessat i a la resta de membres de la Corporació i fixar l'anunci en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA per a general coneixement."
Avinyó, 4 de novembre de 2005.
L'Alcalde, Josep Balasch i Tordera.
022005025234
A

Barcelona
ANUNCI
L'Alcaldia en data 17 d'octubre de 2005,
adoptà la següent resolució:
Determinar que, als efectes que disposa
l'Ordenança fiscal núm. 3.13 reguladora de
la taxa per estacionament de vehicles, es
regularan com a zones d'estacionament B les
zones d'estacionament regulat amb horari
limitat de caràcter general, així com les no
exclusives per a residents, que s'estableixin
dintre del perímetre delimitat pels carrers
Gran Via de les Corts Catalanes (eix) Rambla
Badal (eix), Rambla Brasil (eix), Gran Via
Carles III (eix), Pl. Reina Cristina (eix), Pl. Prat
de la Riba (eix), Rda. General Mitre (eix), Pl.
Lesseps (eix), Trav. de Dalt (eix), Pl. Alfons el
Savi (eix), Rda. Guinardó (eix), c/ Cartagena
(eix), C/ St. Antoni Mª Claret (eix), Navas de
Tolosa (eix), Av. Meridiana (eix), Pl. de les
Glòries (eix), Badajoz (eix), Bolivia (eix), Av.
Meridiana (eix),C/ de la Marina (eix), Ps.
Marítim de la Barceloneta (tot), Pg. Joan de
Borbó (tot,) Pg. Josep Carner (eix), Ps. Montjuïc (eix), Nou de la Rambla (tot), Pg. Exposició (tot), Pg. Sta. Madrona (tot), Lleida (eix),
Av. Paral·lel (eix) i delegar en l'Im. Sr. Regidor president de la Comissió de Seguretat i
Mobilitat, dintre de l'àrea assenyalada, l'establiment de les zones d'estacionament regulat
amb horari limitat, en les seves diverses
modalitats, indicant la ubicació i l'horari que

regirà en cadascuna d'elles.
Barcelona, 25 d'octubre de 2005.
La Secretaria delegada, Montserrat Oriol i
Bellot.
022005024890
A

57.300,00 EUR amb càrrec al pressupost
2006 de l'Institut.
2. 117.000,00 EUR (IVA inclòs),
39.000,00 EUR amb càrrec al pressupost
2005 i 78.000,00 EUR amb càrrec al pressupost 2006.
Barcelona, 18 de juliol de 2005.
La Secretària delegada de l'IMI, Maria
Teresa Saumoy Castro.

Barcelona
Institut Municipal d'Informàtica
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ
DE CONTRACTES
De conformitat amb el disposat per l'article 93.2 del Reial Decret legislatiu, 2/2000,
de 16 de juny, Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es
fa pública l'adjudicació dels contractes
següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona.
b) Núm. expedient:
1. Núm. expedient: C0205 2005 422 (contracte núm. 0022005CT00001417)
2. Núm. expedient: C0207 2005 385 (contracte núm. 0022005CT00001435)
2. Objecte del contracte
Tipus de contracte:
1 i 2, Serveis
a) Descripció de l'objecte:
1. Disseny funcional, seguiment del desenvolupament i posada en marxa de l'aplicatiu
per a la gestió de les expropiacions de l'Ajuntament de Barcelona.
2. Serveis d'actualització i manteniment
cartogràfic al municipi de Barcelona.
b) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l'anunci de licitació:
1. Sense publicitat.
2. BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona núm. 163, 9 de juliol de 2005.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: 1, 2, Ordinària.
b) Procediment: 1 Negociat, 2 Obert.
c) Forma d'adjudicació: 1 Negociat homologat i 2 Concurs.
4. Pressupost base de la licitació
Import total IVA inclòs:
1. 126.000,00 EUR.
2. 117.000,00 EUR.
5. Adjudicació
a) Adjudicatari:
1. Ute Better-Concerto.
2. Gestión y Servicios Fotogramétricos,
S.L.
b) Data d'adjudicació:
1. el 11 d'octubre de 2005.
2. el 17 d'octubre de 2005.
c) Nacionalitat dels contractistes: 1 i 2
espanyola.
d) Import de l'adjudicació:
1. 114.600,00 EUR (IVA inclòs) 57.300,00
EUR amb càrrec al pressupost 2005 i

022005025075
A

Barcelona
Institut Municipal de Mercats
ANUNCI
L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, organisme autònom de l'Ajuntament de
Barcelona convoca el concurs següent:
Expedient núm.: 1.403/05.
Objecte: Servei de vigilància del mercat
de la Fira de Bellcaire.
Pressupost: 125.496,00 EUR (IVA inclòs).
Termini d'execució: De l'1 de gener al 31
de desembre de 2006.
Procediment: Obert. Concurs.
Tramitació: Ordinària.
Fiança provisional: 2% del pressupost:
2.509 EUR.
Fiança definitiva: 4% de l'import d'adjudicació.
Forma de pagament i condicions tècniques
i econòmiques: D'acord amb el que especifiquen els plecs de clàusules administratives i
el de prescripcions tècniques.
Classificació exigida: No es requereix.
Recollida de documents: Els plecs de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques són a disposició dels
interessats a l'Institut Municipal de Mercats.
Av. Icària num. 145-147 4ª. Planta de Barcelona en horari de 8.30 a 14.30 hores, i a l'adreça d'Internet http://www.bcn.es/mercatsmunicipals/.
Model de proposició econòmica: De conformitat amb el contemplat amb el Plec de
Clàusules Administratives particulars.
Lloc de presentació de proposicions: l'Institut Municipal de Mercats. Av. Icària num.
145-147 4ª. Planta, abans de les 14 hores.
Termini de presentació de les
proposicions: Serà de 15 dies naturals a
comptar des de l'endemà de la publicació de
l'anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i
s'acabarà a les 14 hores del darrer dia hàbil.
Es fa constar que si l'últim dia del termini cau
en dissabte o festiu a la ciutat de Barcelona,
la presentació de proposicions es prorrogarà
fins al primer dia hàbil següent.
Obertura
de
les
proposicions
econòmiques: Finalitzat el termini de presentació la Mesa de Contractació mitjançant
comunicació expressa a tots els licitadors,
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comunicarà el dia i hora de l'obertura.
Vigència de les proposicions: Els licitadors
estan obligats a mantenir la seva oferta
durant tres mesos, comptats des de la data
d'obertura de les proposicions.
Les despeses dels anuncis de licitació i
d'adjudicació del B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA aniran a càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 31 d'octubre de 2005.
El Gerent, Manel Armengol i Jornet. El
Secretari delegat de l'IMMB, Jordi Torrades i
Aladrén.
022005025082
A

econòmiques: Finalitzat el termini de presentació la Mesa de Contractació mitjançant
comunicació expressa a tots els licitadors,
comunicarà el dia i hora de l'obertura.
Vigència de les proposicions: Els licitadors
estan obligats a mantenir la seva oferta
durant tres mesos, comptats des de la data
d'obertura de les proposicions.
Les despeses dels anuncis de licitació i
d'adjudicació del B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA aniran a càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 31 d'octubre de 2005.
El Gerent, Jordi Torrades i Aladrén. El
Secretari delegat de l'IMMB, Manel Armengol i Jornet.
022005025086
A

Barcelona
Institut Municipal de Mercats
ANUNCI

Berga

L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, organisme autònom de l'Ajuntament de
Barcelona convoca el concurs següent:
Expedient núm.: 1118/05.
Objecte: Servei de vigilància del mercat
de Sagrada Família.
Pressupost: 81.600,00 euros (IVA inclòs).
Termini d'execució: Del 1 de gener al 31
de desembre de 2006.
Procediment: Obert. Concurs.
Tramitació: Ordinària.
Fiança provisional: 2% del pressupost:
1.632 euros.
Fiança definitiva: 4% de l'import d'adjudicació.
Forma de pagament i condicions tècniques
i econòmiques: D'acord amb el que especifiquen els plecs de clàusules administratives i
el de prescripcions tècniques.
Classificació exigida: No es requereix.
Recollida de documents: Els plecs de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques són a disposició dels
interessats a l'Institut Municipal de Mercats.
Av. Icària, núm. 145-147, 4ª planta de Barcelona, en horari de 8.30 a 14.30 hores, i a l'adreça d'Internet http://www.bcn.es/mercatsmunicipals/.
Model de proposició econòmica: De conformitat amb el contemplat amb el Plec de
Clàusules Administratives particulars.
Lloc de presentació de proposicions: L'Institut Municipal de Mercats. Av. Icària, núm.
145-147, 4ª planta, abans de les 14 hores.
Termini de presentació de les
proposicions: Serà de 15 dies naturals a
comptar des de l'endemà de la publicació de
l'anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i
s'acabarà a les 14 hores del darrer dia hàbil.
Es fa constar que si l'últim dia del termini cau
en dissabte o festiu a la ciutat de Barcelona,
la presentació de proposicions es prorrogarà
fins al primer dia hàbil següent.
Obertura
de
les
proposicions

EDICTE
PROCEDIMENT
113-05-17.
Contracte administratiu d'obra per a l'execució del Projecte Centre d'Interpretació de
Berga.
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Oscar González i Ballesteros, Secretari de
l'Ajuntament de Berga, certifico que per
Decret de l'Alcalde número 1023/2005 de
data 14 d'octubre de 2005, va aprovar l'expedient de contractació del procediment
referenciat, i que l'anunci de licitació que
correspon formular:
1. Nom, adreça, números de telèfon i de fax,
i adreça de correu electrònic de l'òrgan de
contractació
Ajuntament de Berga, Pl. St. Pere 1 08600Berga; telèfon 93 821 43 33 i fax 93 821 17
87; berga@ajberga.es.
2a. Modalitat de contractació elegida
Procediment i forma d'adjudicació: Obert
per concurs.
Tramitació: Urgent.
2b. Contingut del contracte objecte de la
licitació
Contracte administratiu d'obra per a l'execució del Projecte Centre d'Interpretació de
Berga. El contracte es classifica en l'epígraf
FA 452115 (Treballs generals de construcció
d'altres tipus d'immobles) de la Classificació
de Productes per Activitats (CPA-2002), recollida en el Reglament 2002/204/CE, de la
Comissió, de 19 de desembre de 2001, pel
qual
es
modifica
el
Reglament
1993/3696/CEE, del Consell, de 29 d'octubre, relatiu a la classificació estadística de
productes per activitats en la Comunitat
Econòmica Europea, i pel Reial Decret
331/2003, de 14 de març, pel qual es deroga
el Reial Decret 81/1996, de 26 de gener, pel
qual s'aprova la Classificació Nacional de
Productes per Activitats 1996 (CNPA-96) i
s'estableixen les normes aplicables sobre l'ús

de la classificació CPA-2002.
3a. Lloc d'execució
Berga.
3b. Natura i abast de les prestacions,
característiques generals de l'obra
Adequació de dues plantes de l'edifici
municipal del c/ dels Angles per a destinar-lo
a centre d'interpretació.
3c. La classificació requerida als licitadors
serà la corresponent al següents grups i
subgrups
C6 i C9, I9 i K5, categoria C.
4. Termini d'execució
L'obra s'executarà durant l'exercici econòmic de 2005, i hauran de finalitzar-se en el
termini de tres mesos i quinze dies.
5. Pressupost de licitació
349.959,80.
6. Accés al plec de condicions i documents
complementaris
Secretaria municipal: Adreça de l'òrgan de
contractació.
El plec de clàusules administratives particulars pot ser consultat a Internet, a la pàgina
municipal:ajberga.es.
7a. Data límit de recepció de les ofertes
L'edicte es publicarà al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona, i el termini per la
presentació de les proposicions serà, de 13
dies naturals posteriors a la publicació.
7b. Adreça a la que cal enviar les ofertes
La de l'òrgan de contractació.
8. Lloc, data i hora de l'obertura de les
ofertes
Adreça de l'òrgan de contractació, la data
es fixarà per decret de l'Alcalde, que es notificarà als licitadors, i que serà en el termini
màxim de set dies naturals des que conclogui
el termini de presentació d'ofertes.
9. Garantia definitiva
4% de pressupost d'adjudicació.
10. Criteris per a l'adjudicació del contracte
Els expressats a la clàusula trenta-vuitena
del plec de clàusules administratives particulars.
RECURSOS PROCEDENTS CONTRA L'ACTA NOTIFICAT
L'acte és una resolució, posa fi a la via
administrativa i és susceptible d'impugnació
separada per mitjà de recurs contenciós
administratiu, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de
dos mesos. Si l'acte vulnerés algun dret fonamental susceptible d'emparament ordinari de
conformitat amb allò que preveu l'article
53.2 de la Constitució espanyola (procés
general aquest que es positiva a l'article 114 i
següents de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa) serà susceptible també d'impugnació per aquest curs, en
el termini de deu dies per interposició davant
del mateix òrgan jurisdiccional. L'acció per
ambdues vies únicament podrà ser simultània
si responen a motius d'impugnació diferenciats. L'acte es podrà recórrer facultativament
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per mitjà de recurs de reposició en el termini
d'un mes davant l'òrgan que va dictar-lo o en
el seu delegant, quan l'acte es dicti per delegació, presentant la interposició d'aquest
recurs efecte impeditiu per accedir a la jurisdicció contenciosa administrativa, mentre no
transcorri el seu termini per a resoldre i notificar i que serà d'un mes. Tanmateix, es
podrà interposar qualsevol altre recurs que es
consideri ajustat a dret.
Berga, 18 d'octubre de 2005.
El Secretari, Oscar González i Ballesteros.
022005023901
A

Corbera de Llobregat
EDICTE
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 3 d'agost de 2005,
aprovà el Projecte anomenat "Modificat 3 del
projecte d'urbanització de la Creu Aragall I" i
la modificació dels contracte de les empreses
ARINSA i AMSA.
Igualment la Junta de Govern Local en sesNOM§

ADREÇA§

AGUERA LUCENA, OSCAR§
AGRUPACIÓN DOS MAS UNO§
ANDRZEJ MAREK MAJCHER§
BUERA VALLDEPERAS FRANCISCO§
BURGOS GARCIA, DIEGO§
CAMPOS PALMERO, YERAY§
CERVERA GESTIÓ ADMINISTRACIÓ SL§
CORDERO MOYANO, RAMON§
DELGADO ROMERO, ANTONIO§
DIEZ GOMEZ, SERGIO§
FERNANDEZ NAVARRETE, JORGE§
GARCIA BERLANGA, RAFAEL§
GARCIA DE LA ROSA, ANTONIO§
GARCIA MARCET, JOSE§
GARCIA PAREDES, ABELARDO§
GIMENEZ LLUCH, JOSE ANTONIO§
HERVAS LLORENTE, RAFAEL§
HONORATO MARTIN, EMILIO§
IZQUIERDO GABALDON, FERNANDO JOSE§
JIMENEZ GOMEZ, JOSE§
LLOVERAS BOTEY, JOSE§
LOPEZ DIAZ, MANUEL§
LOPEZ PEREZ, JOSE§
MARTINEZ CORREAS, FRANCISCO§
MARTINEZ MARTINEZ, RAFAEL§
MARTINEZ PEREZ, VANESA§
MORENO MARTIN, FRANCISCO§
ORTIZ RUIZ, VICENTE§
PATRIMONIAL HERMANOS MATEO, SL§
PPOVI CI PAVEL§
PROMOCIONES FONTECORB, SL§
PUIGPINOS CARRASCO, JORDI§
RAAHOLT OLSEN, JAN MEIBERT§
RESINA OSUNA, JOSE§
RIPOLL SERRA, MIGUEL§
RODRIGUEZ GARCIA IGNACIÓ§
RODRIGUEZ MARTINEZ ROSA§
SANCHEZ ARAN JORDI§
SANCHEZ GONZALEZ CANUTO ISIDORO§

C/RIPOLL, 25§
C/TOSSA D'ALP, 40§
C/ DE L'ALT PENEDES, 5§
C/COMERCIO, 75 2º1º§
C/ BUENOS AIRES, 20 3º3º§
C/ GARRAF, 30§
C/ PONENT, 4§
C/OSONA, 14§
CAMI DE LA CREU, 19§
C/ PONTEVEDRA, 18§
C/ TOSSA D'ALP, 28§
C/ CATALUNYA, 69 1º2º§
C/ CATALUNYA, 69 1º2º§
C/ DEL MESTRAL, 18§
C/ GARRAF, 26§
C/ MOIXERÓ, 23§
C/ COLON, 23§
C/ MANRESA, 39§
C/ GARRAF, 25§
AVDA CARALUNYA, 101§
C/ LAURIA, 153§
CRT AGUAS LLOBREGAT, 9§
C/ MONTSENY, 1§
ED S JORGE, 14 3º3º§
MONTMANY, 36§
CAMI DE LA CREU, 49 1§
DS PARC VALL PALAU, 4 1º1º§
C/ MONTSENY, 3§
C/ FONT DEL REMEI, 7§
C/ PONCE LEON, 1§
C/ MONSTESENY, 28 LOC 4§
C/ CIUTAT COOPERATIV 65 2º2º§
C/ MOIXERÓ, 25§
C/ DEL GARRAF, 24§
C/ MONTSENY, 78§
C/ MESTRAL 36§
AVDA D'ERAMPRUNYA, 83 BJ§
C/ MESTRE VILLARUBLA, 3 2§
C/ NAVAS TOLOSA, 255§

Corbera de Llobregat, 28 d'octubre de
2005.
L'Alcaldessa, Rosa Boladeras i Serraviñals.
022005025070
A

Cervelló
ANUNCI
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el proppassat 27 d'octubre ha aprovat
provisionalment l'expedient de modificació
de crèdits del pressupost de 2005 núm.
3/2005.
En compliment del que disposa l'article
177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5
de març, pel que s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic l'acord i el corresponent expedient durant quinze dies des de l'endemà de
la publicació del present edicte en el BUTLLETÍ

sió ordinària celebrada en data 6 de juliol de
2005 adoptà l'acord d'aprovació definitiva
corresponent a l'expedient d'Operacions Jurídico Complementaries núm.4 de la UA Creu
Aragall I.
Ambdós acords foren notificats simultàniament als titulars de les finques compreses
dins de la UA Creu Aragall I.
Pel desconeixement del domicili actual o
havent estat impossible la notificació dels
CP§MUNICIPI#
08757§
08757§
08757§
08902§
08029§
08757§
08757§
08757§
08757§
08190§
08757§
08820§
08820§
08757§
08757§
08757§
12004§
08233§
08757§
08757§
08037§
08905§
08757§
08911§
08753§
08757§
08740§
08757§
08023§
08042§
08756§
08830§
08757§
08757§
08757§
08757§
08850§
08757§
08026§

CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT#
BARCELONA#
CORBRA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
SAN CUGAT DEL VALLÉS#
CORBERA DE LLOBREGAT#
EL PRAT DEL LLOBREGAT#
EL PRAT DEL LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
LA LLAGOSTA#
VACARISSES#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
BARCELONA#
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
BADALONA#
PALLEJÁ#
CORBERA DE LLOBREGAT#
SANT ANDREU DE LA BARCA#
CORBERA DE LLOBREGAT#
BARCELONA#
BARCELONA#
LA PALMA DE CERVELLÓ#
SANT BOI DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
GAVA#
CORBERA DE LLOBREGAT#
BARCELONA#

OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar
al·legacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant
el citat termini no s'haguessin presentat
al·legacions.
Cervelló, 4 de novembre de 2005.
L'Alcalde, Angelino Maestro i Martínez.
022005025149
A

acords precedents, així, mitjançant comunicació personal amb avís de rebuda, als titulars de terrenys que tot seguit es diran, es
procedeix a la seva notificació edictal, en els
termes de l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de
26 de desembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.

NOM§

ADREÇA§

SANCHEZ MARIN MANUEL§
SANCHEZ SANCHEZ MARAVILLAS§
SANCHEZ SANCHEZ FRANCISCA§
SANTOS CANO ESTHER§
SOLER MATIAS DOLORES§
SUAREZ IGLESIAS MARIA ANGELES§
TRANFER WEIN SL§
UMBERT ROSA, FRANCISCO JAVIER§
VALDES GUTIERREZ NELSON JOSE§
VICTORIO I LLORENS ASOCIADOS§
VILLAHERMOSA FERNANDEZ, PEDRO LUIS§
WIDEBORDERES SL§
AZORIN ORTEGA, DOLORES§
BAEZA MENA, DANIEL§
DE LA FUENTE RUIZ, ANGELES§
FONTANALS SANZ J.LUIS§
PEREZ DALMAU ALEXIA§
PEREZ GIL, PEDRO LUIS§
VERA VALLES, LORENZO§
MOLLER PARERA INGRID§
MONTERO JOSE ESTEBAN§
C. GUIM SL§
SAEZ MORA REBECA§
GARCIA DE LA ROSA RAFAEL§
ESCRIBANO MONTOLIO JAVIER§
BANCO BILBAO VIZCAYA§
BANSABADELL FINANCIACIÓN SA§
SPAMER FINANCIACIÓN ENTITAT DE FINANCIACIÓ SA§
BANCO ATLANTICO§
ELEMENTOS DE MADERA§
BANCO ZARAGOZANO§
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE LA PIEDAD DE BARCELONA§
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE LA PIEDAD DE MADRID§
CAIXA DE CREDITS DELS ENGINYERS SOCIETAT COOPERATIVA DE CREDITO§
AMBIT VALLES SL§
ESPEJO PASCUAL, JAUME§
MORENO CONEJO, JOSE§
SORIA TENDILLO GERAR§

C/ CAMPFASO, 40 1§
C/ CATALUNYA, 3 2º3º§
C/ CAMPFASO, 40§
C/ DEL SEGRE, 14§
C7 JAUME BALMES, 4D§
C/ RIPOLL 21§
C/ MALLORCA, 260 4§
AVDA MERCE TORRECASSANA, 11 1ª§
C/ BEDOLL, 44§
C/ MAJOR, 56§
C/ MONTSENY, 52§
AVDA DIAGONAL, 440 1º3º B§
C/ MUNTANER, 210 ENT 1§
C/ CONCEPCIÓN ARENAL, 15 5º1º§
C/ CASTELLBELL, 68 7º2º§
C/ MUNTANER, 210§
C/ MONTSENY, 44§
C/ MONTSENY, 47§
C/ ENTENZA, 81 3º4º§
PAU CASALS, 5§
C/ MIREIA, 52-54 ENT 4§
C/ MESTRE VILLARUBLA, 5§
C/ALZINA, 38§
C/ CATALUNYA, 69 1º2º§
C/ MESTRAL, 35§
ROGER DE LLURIA, 58 PLTA BJ§
PAGE DE GRACIA, 17§
VIA AUGUSTA, 18 6º§
AVDA DIAGONAL, 407 BIS§
FONT VELLA, 18§
AVDA DIAGONAL, 610§
AVDA DIAGONAL, 640§
AVDA DIAGONAL, 640§
VIA LAYETANA, 39§
C/ CONFLENT, 18§
C/ OSONA, 20§
C/ OSONA, 210§
C/ MATAGALLS, 24§

CP§MUNICIPI#
08940§
08757§
08940§
08757§
08757§
08757§
08008§
08797§
08757§
08970§
08757§
08037§
08036§
08757§
08905§
08036§
08757§
08757§
08015§
08757§
08033§
08757§
08757§
08820§
08757§
08009§
08206§
08006§
08008§
08757§
08021§
08028§
08028§
08003§
08192§
08757§
08757§
08757§

CORNELLA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORNELLA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBREA DE LLOBREGAT#
BARCELONA#
PUIGDALBER#
CORBERA DE LLOBRGAT#
SANT JOAN DESPI#
CORBERA DE LLOBREGAT#
BARCELONA#
BARCELONA#
CORBERA DE LLOBREGAT#
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT#
BARCELONA#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
BARCELONA#
BARCELONA#
BARCELONA#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
EL PRAT DEL LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
BARCELONA#
SABADELL#
BARCELONA#
BARCELONA#
CORBERA DE LLOBREGAT#
BARCELONA#
BARCELONA#
BARCELONA#
BARCELONA#
SNT QUIRZE DE VALLES#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
CORBERA DE LLOBREGAT#
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Corbera de Llobregat
EDICTE
La Junta de Govern Local en 26 d'octubre
de 2005 aprovà les bases que hauran de regir
la convocatòria per a la selecció pel sistema
de concurs d'una plaça d'oficial de manteniment en règim laboral mitjançant contracte
d'interinitat.
El termini de presentació d'instàncies i
sol·licituds per participar en el procediment
d'ingrés serà de vint dies naturals a partir de
l'endemà de la publicació de la convocatòria
en el darrer butlletí oficial (BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA i Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya).
BASES DE SELECCIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS,
D'UNA PLAÇA D'OFICIAL DE MANTENIMENT, EN
RÈGIM LABORAL

Primera
Objecte de la convocatòria
És objecte de la present convocatòria la
selecció d'una plaça d'oficial de manteniment i la posterior formalització d'un contracte d'interinitat, previst a l'article 15.1.c)
del RDL 1/1995, de 24 de març, de l'Estatut
dels Treballadors, així com l'article 4.1 del
RD 2720/1998, de 18 de desembre.
La dedicació laboral del treballador serà
de 37,5 hores setmanals, distribuïdes de
dilluns a dissabtes, sens perjudici que per
necessitats del servei s'hagin de realitzar puntualment en dies festius.
Segona
Condicions dels aspirants
Podran prendre part en el concurs els aspirants que reuneixin els requisits següents:
a) Ésser nacional de qualsevol estat membre de la Comunitat Europea.
b) Haver complert 18 anys d'edat.
c) No tenir cap malaltia o defecte físic o
psíquic que impedeixi l'exercici de les funcions.
d) No estar inhabilitat per sentència ferma
per a l'exercici de les funcions públiques ni
haver estat separat, per resolució disciplinària
ferma, del servei de cap administració pública.
e) Disposar de permís de conduir (B1).
f) Estar en possessió del títol d'estudis d'educació secundària obligatòria, graduat escolar, F.P. primer grau o equivalent.
Tercera
Instàncies
Les instàncies sol·licitant prendre part en
el concurs hauran d'ésser presentades al
registre general de l'Ajuntament dins del termini improrrogable de vint dies naturals des
de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial.
S'hauran d'adjuntar a la sol·licitud els
documents justificatius dels mèrits exigits que
seran prèviament compulsats al registre general de l'Ajuntament (fotocòpies dels títols,
així com currículum vitae amb la documen-

tació acreditativa dels aspectes valorables.
Els drets d'examen es liquidaran en el
moment de presentar la sol·licitud i ascendeixen a la quantitat de 15,50 EUR.
Quarta
Llista d'espera
Les persones no seleccionades però que
superin el procés selectiu restaran incloses en
la llista d'espera per a cobrir possibles
vacants de la mateixa categoria i especialitat
en la plantilla d'aquesta Corporació, fins un
màxim de dos anys. L'ordre de nomenaments
s'efectuarà de més puntuat a menys.
Aquesta llista d'espera no tindrà caràcter
vinculant per l'Ajuntament. Les persones en
llista d'espera decauran en els seus drets si en
el termini dels quinze dies següents al corresponent nomenament no prenen possessió de
la plaça i formulen el jurament o promesa.
Cinquena
Tribunal
El Tribunal es composarà amb membres
titulars i suplents i serà la següent:
Presidenta: L'Alcaldessa o regidor en qui
delegui.
Secretari: El de la corporació o funcionari
en qui delegui.
Vocals: Un regidor.
Un tècnic designat per l'Alcaldia.
Un funcionari designat per l'Alcaldia.
La composició d'aquest Tribunal s'anunciarà al tauler d'anuncis de la Corporació.
Sisena
Fase concurs
Serà valorat d'acord amb el següent
barem, sempre sobre la documentació acreditativa dels mèrits aportats pels aspirants:
a) Experiència professional en el desenvolupament de treballs com a oficial o encarregat d'obra en oficis de la construcció o d'obra civil, fins a 3 punts.
b) Altres titulacions diferents de l'exigida
per cobrir la plaça o cursos de formació, relacionats amb especialitats relatives a la modalitat de construcció, segons tipus, durada i
entitat organitzadora, fins a 2 punts.
c) Valoració del coneixement de la llengua
catalana, fins a 1 punt.
d) Posseir el carnet de conduir classe
C1/C, fins a 1 punt.
e) Altres mèrits a valorar pel Tribunal, fins
a 1 punt.
f) Entrevista personal, fins a 2 punts.
Qualificació
Es proposarà per a la seva selecció a l'aspirant que hagi obtingut major puntuació en
la fase de concurs.
Corbera de Llobregat, 28 d'octubre de
2005.
L'Alcaldessa, Rosa Boladeras i Serraviñals.
022005025083
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Corbera de Llobregat
ANUNCI
Per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en data 4.11.05, s'ha incoat l'expedient per a la contractació d'obres següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria.
c) Número d'expedient: O. Llar d'infants.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Redacció projecte executiu, direcció i execució obres
construcció llar d'infants.
b) Lloc de l'execució: Corbera de Llobregat
c) Termini d'execució: Redacció projecte
executiu: 1 mes; obres: 5 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 1.117.647 EUR, IVA inclòs.
5. Garanties
Provisional: 22.352 EUR.
Definitiva: el 4 % del preu d'adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
a.1) Entitat: Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Informació administrativa: Secretaria.
Informació tècnica: Albert Gassull (telèfon
93.650.02.21).
b.1) Domicili Ajuntament: carrer de la
Pau, 5.
c.1) Localitat i Codi Postal: Corbera de
Llobregat. 08757.
d.1) Telèfon: 93 650 02 11.
e.1) Telefax: 93 650 06 62.
a.2) Només documentació: Entitat: Copisteria Copy-Decu.
b.2) Domicili: Folch i Torres, 4.
c.2) Localitat i Codi Postal: Corbera de
Llobregat. 08757.
d.2) Telèfon: 93 688 07 21.
e.2) Telefax: 93 688 07 21.
f.2) Data límit d'obtenció de documents i
informació: Fins l'últim dia de presentació
d'ofertes.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup C subgrup 3. Categoria e.
b) Altres requisits: Acreditació documentació segons plec de clàusules administratives
particulars.
8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de la presentació: El dia que
es compleixin 26 dies naturals a comptar del
següent a l'última publicació del present
anunci que aparegui en els diaris oficials
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

BUTLLETÍ OFICIAL

8 / 11 / 2005

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

Núm. 267 / Pàg. 41

Administració Local

b) Documentació a presentar: Dos sobres,
el número 1 amb la documentació administrativa i el número 2 amb la proposició
econòmica i aspectes tècnics, segons models
del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de la presentació:
1a. Entitat: Ajuntament de Corbera de Llobregat.
2a. Domicili: Carrer de la Pau, 5.
3a. Localitat i Codi Postal: Corbera de Llobregat. 08757.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: 12 mesos.
e) Admissió de variants: No.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Corbera de Llobregat.
b) Domicili: c/ La Pau, 5.
c) Localitat: Corbera de Llobregat.
d) Data: El primer dia hàbil següent al de
la finalització del termini de presentació d'ofertes. Si coincideix en dissabte es traslladarà

al següent dia hàbil.
e) Hora: 13 h.
10. Despeses d'anuncis
Seran a compte de l'adjudicatari.
Corbera de Llobregat, 4 de novembre de
2005.
L'Alcaldessa, Rosa Boladeras i Serraviñals.

Cornellà de Llobregat

contracte dels Serveis de neteja d'escoles i
establiments municipals a Cornellà de Llobregat.
b) Data de publicació:
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació:
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació o cànon
d'explotació
Import total: 2.466.830 EUR (Per 1 any de
contracte).
5. Adjudicació. (Prorroga)
a) Data: 18 de maig de 2005.
b) Contractista: "Servicios Especiales de
Limpieza, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d'adjudicació o cànon d'adjudicació: 2.701.028,19 EUR.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Cornellà de
Llobregat.
b) Dependència que tramita l'Expedient:
Departament de Contractació.
c) número d'expedient: 05-024.
2. Objecte del contracte de gestió de serveis
públics
a) Descripció de l'objecte: Obres de Millora de la Vialitat al Carrer Florida.
b) Data de publicació: 17 de març de
2005.
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
c) Tramitació: Ordinària.
d) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació o cànon
d'explotació
Import total: (EUR) 290.453,42 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 18 de maig de 2005.
b) Contractista: Construcciones Tècnico
especializadas, Sociedad Anonima.

c) Import d'adjudicació o cànon d'adjudicació: 232.072,28 EUR.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Cornellà de
Llobregat.
b) Dependència que tramita l'Expedient:
Departament de Contractació.
c) número d'expedient: 05-025.
2. Objecte del contracte de gestió de serveis
públics
a) Descripció de l'objecte: Obres de Millora de la Vialitat al Carrer Cornellà Modern.
b) Data de publicació: 17 de març de
2005.
b) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació o cànon
d'explotació
Import total: (EUR) 755.372,08 EUR.
5. Adjudicació
d) Data: 15 de juny de 2005.
e) Contractista: Romero Gamero, Societat
Anonima.
f) Import d'adjudicació o cànon d'adjudicació: 586.093,20 EUR.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Cornellà de
Llobregat.
b) Dependència que tramita l'Expedient:
Departament de Contractació.
c) número d'expedient: 05-010.
2. Objecte del contracte de gestió de serveis
públics
a) Descripció de l'objecte: Prestació d'activitats, utilització de les instal·lacions del
polisportiu del Barri Centre, situat al carrer
Rubió i Ors, 158, amb l'explotació del servei
de fitnnes i servei de bar a les mateixes instal·lacions.
b) Data de publicació: 03 de març de
2005.
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL

ANUNCI
En compliment de l'establert a l'article
93.2 del Reial Decret Legislatiu, de 16 de
juny pel que s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, es fa la publicació de l'adjudicació dels
següents contractes:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme Ajuntament de Cornellà de
Llobregat.
b) Dependència que tramita l'Expedient:
Departament de Contractació.
c) número d'expedient: 04-328.
2. Objecte del contracte de gestió de serveis
públics
a) Descripció de l'objecte: Serveis de professionals per l'execució del projecte d'intervenció amb joves del barri de Sant Ildefons.
b) Data de publicació: 01 de març de
2005.
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació o cànon
d'explotació
Import total: 100.494,00 (EUR).
5. Adjudicació
a) Data: 04 de maig de 2005.
b) Contractista: Associació per la Creació
d'Estudis i Projectes Socials (CEPS).
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d'adjudicació o cànon d'adjudicació: 99.745,00 EUR.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme Ajuntament de Cornellà de
Llobregat.
b) Dependència que tramita l'Expedient:
Departament de Contractació.
c) número d'expedient: 05-088.
2. Objecte del contracte de gestió de serveis
públics
a) Descripció de l'objecte: Prorrogar el
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PROVÍNCIA.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a)Tramitació: Ordinària.
b)Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació o cànon
d'explotació
Import total: (EUR) 254.622 EUR.
5. Adjudicació
g) Data: 29 de juny de 2005.
h) Contractista: Club Basquetbol Cornellà.
i) Import d'adjudicació o cànon d'adjudicació: 254.622 EUR.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Cornellà de
Llobregat.
b) Dependència que tramita l'Expedient:
Departament de Contractació.
c) número d'expedient: 04-288.
2. Objecte del contracte de gestió de serveis
públics
a) Descripció de l'objecte: Recollida de
residus domiciliaris per fraccions, de neteja
viària; neteja de clavegueram; el transport
dels residus fins a l'abocador, i demés serveis
relacionats amb l'objecte del contracte, que
es derivin de les clàusules del Plec de Condi-

DE LA

cions.
b) Data de publicació: 22 de febrer de
2005 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Data límit de publicació Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya: 24 de febrer de
2005.
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació o cànon
d'explotació
53.000.000 EUR Import total: (deu anys).
5. Adjudicació
a) Data: 29 de juny de 2005.
b) Contractista: Fomento de Construcciones i Contratas, S.A.
c) Import d'adjudicació o cànon d'adjudicació: 51.461.616,40 EUR per deu anys.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Cornellà de
Llobregat.
b) Dependència que tramita l'Expedient:

Ingressos§

Any
2005§

Any Any
Any
Any
2006§2007§ 2008§ 2009#

Fins a 1.000.000§
Més d'1.000.000 i fins a 1.300.000§
Més d'1.000.000 i fins a 1.600.000§
Més d'1.600.000 i fins a 2.000.000§

Exent§
Exent§
Exent§
Exent§

Exent§
Exent§
Exent§
Exent§

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Cornellà de
Llobregat.
b) Dependència que tramita l'Expedient:
Departament de Contractació.
c) número d'expedient: 05-138.
2. Objecte del contracte de gestió de serveis
públics
a) Descripció de l'objecte: Prorrogar el
contracte de Serveis de distribució de correspondència generada per l'Ajuntament de
Cornellà, adjudicat segons Acord de la
Comissió de Govern de data 22 de setembre
de 2005, pel període comprès entre el 25 de
setembre de 2005 i el 24 de setembre de
2006.
b) Data de publicació:
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació:
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a)Tramitació: Ordinària.
b)Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

3%§
3%§
3%§
3%§

4%§
4%§
4%§
4%§

7%#
7%#
7%#
7%#

Departament de Contractació.
c) número d'expedient: 05-011.
2. Objecte del contracte de gestió de serveis
públics
a) Descripció de l'objecte: Gestió de serveis públics, mitjançant concessió, de la gestió de instal·lacions deportives al Parc Esportiu Llobregat.
b) Data de publicació: 17 de març de
2005.
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació o cànon
d'explotació
Import total: (EUR) 600.000 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 29 de juny de 2005.
b) Contractista: Grup Fitness 2005, S.L.
c) Import d'adjudicació o cànon d'adjudicació: El preu del cànon anyal, s'estableix en
els següents percentatges.

Ingressos§

Any
2005§

Any Any
Any
Any
2006§2007§ 2008§ 2009#

Més de 2.000.000 i fins a 2.500.000§
Més de 2.500.000 i fins a 3.000.000§
Més de 3.000.000§

Exent§
Exent§
Exent§

Exent§
Exent§
Exent§

4. Pressupost base de licitació o cànon
d'explotació
Import total: (EUR).
5. Adjudicació. (Prorroga)
a) Data: 13 de juliol de 2005.
b) Contractista: Servicios Urbanos de
Correspondencia, S.L.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d'adjudicació o cànon d'adjudicació: 105.000 EUR.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Cornellà de
Llobregat.
b) Dependència que tramita l'Expedient:
Departament de Contractació.
c) Número d'expedient: 05-026.
2. Objecte del contracte de gestió de serveis
públics
a) Descripció de l'objecte: Obres d'Ampliació de l'edifici de l'Ajuntament.
b) Data de publicació: 05 de maig de
2005.
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL

3%§
3%§
3%§

4%§
5%§
6%§

7%#
7%#
7%#

PROVÍNCIA.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació o cànon
d'explotació
831.789,68 Import total: (EUR).
5. Adjudicació
a) Data: 13 de juliol de 2005.
b) Contractista: Constructora i Rehabilitadora Secla, Societat Anònima.
c) Import d'adjudicació o cànon d'adjudicació: 750.274,29 EUR.
Cornellà de Llobregat, 7 de novembre de
2005.
El Cap de contractació i Patrimoni (signatura il·legible).
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Cubelles
EDICTE ORDENANCES FISCALS
En compliment del que disposa l'article 17
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, s'anuncia que l'Ajuntament, en sessió extraordinària del Ple de data
3 de novembre de 2005, ha aprovat per la
majoria que requereix la Llei, els acords
següents:
Primer. - Aprovar provisionalment per a
l'exercici de l'any 2006 i següents la modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen:
A) Ordenança Fiscal número 1, reguladora
de l'impost sobre béns immobles.
B) Ordenança Fiscal número 2, reguladora
de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
C) Ordenança Fiscal número 3, reguladora
de
l'impost
sobre
construccions,
instal·lacions i obres.
D) Ordenança Fiscal número 4, reguladora
de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
E) Ordenança Fiscal número 5, reguladora
de l'impost sobre activitats econòmiques.
F) Ordenança Fiscal número 8, reguladora
de la taxa per llicències urbanístiques.
G) Ordenança Fiscal número 9, reguladora
de la taxa per la intervenció integral de l'administració municipal en activitats i
instal·lacions.
H) Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la taxa de cementiri municipal.
I) Ordenança Fiscal número 11, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries i
altres residus sòlids urbans.

Granollers
EDICTE
D'acord amb el que preveuen els articles
59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de
gener, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, notifiquem a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'annex d'aquest article que l'autoritat competent ha dictat resolució sancionadora en els expedients
que s'hi esmenten, com a infractors de la Llei
sobre trànsit, circulació, de vehicles de motor
200400046372§
200400026282§
200400039475§

-9237-CHX§
T -0042-AG§
-8272-CVF§

GRUPO INMOBILIARIO BPN, SL§
HORCHATAS LIDER,SL§
MORALES*OYA,FELIPE§

J) Ordenança Fiscal número 15, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes
de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfic.
K) Ordenança Fiscal número 16, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a les
instal·lacions esportives municipals i altres
serveis anàlegs.
L) Ordenança Fiscal número 17, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa.
M) Ordenança Fiscal número 19, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
N) Ordenança Fiscal número 23, reguladora de la taxa sobre el transport públic de
viatgers.
O) Ordenança Fiscal número 24, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys
d'ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, bastides
i altres instal·lacions anàlogues.
P) Ordenança Fiscal número 27, reguladora de la taxa per assistència i estada en llars
municipals d'infants.
Segon. - Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA P ROVÍNCIA de Barcelona aquest
acord provisional durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l'anunci d'exposició en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant el període d'exposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos en l'article 18
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'a-

prova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats es consideraran
definitivament aprovats.
Tercer. - Publicar en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d'exposició pública,
procedeixi adoptar, així com el text íntegre
dels articles modificats de les Ordenances
Fiscals corresponents.
De conformitat amb allò que preveuen els
articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local;
17.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, i
178.1.b) 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, els acords provisionals i les ordenances
fiscals aprovades estaran exposats al públic a
la Secretaria de l'Ajuntament durant trenta
dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA , perquè els interessats puguin
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.
Cubelles, 7 de novembre de 2005.
L'Alcalde President, Josep Marcillas i Massuet. Davant meu, la Secretària general,
Carme López - Feliu i Font.

i seguretat viària, del Reglament general de
circulació, i de l'Ordenança municipal de
vianants i de vehicles.
La notificació l'efectuem mitjançant aquest
edicte, ja que no l'hem poguda dur a terme
personalment, sia perquè desconeixem el
domicili actual dels interessats o sia per
absència d'aquestes persones interessades en
el moment de la notificació.
Contra aquesta resolució podeu interposar
un recurs de reposició davant l'alcalde en el
termini d'un mes, a comptar des del dia
següent de la publicació d'aquest edicte en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Si transcorregut aquest termini no heu fet ús del dret

esmentat, les resolucions esdevindran fermes
i les multes les podreu abonar en període
voluntari dintre dels quinze dies següents a la
data en què això s'hagi produït, amb l'advertiment que, si no efectuen el pagament, se'n
farà l'exacció per via executiva amb el recàrrec que calgui per constrenyiment, costes de
procediment i interessos de demora.
Forma i lloc de pagament: Recollint el
corresponent document de pagament a l'oficina de Sancions d'aquest Ajuntament, al
carrer de la Princesa número 55, per tal de
poder fer efectiu en qualsevol de les entitats
col·laboradores en la recepció d'ingressos
d'aquest municipi.

B60891694§
B60000072§
033924771R§

19/11/2004 19:16§
20/07/2004 10:35§
29/10/2004 13:45§

36 1 A§
152 1 1§
32 1 B8§

022005025236
A

C SANT JAUME, 57§
PL PORXADA S/N§
C REC S/N AMB BALMES§

30,05#
71,43#
150,25#
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Granollers, 28 d'octubre de 2005.
El Secretari General accidental, Josep M.
Amorós i Bosch.
022005024948
A

Granollers
ANUNCI
L'Alcalde President de l'Ajuntament de
Granollers per la Resolució número
2005/985 del dia 18 d'octubre de 2005 va
aprovar els plecs de clàusules administratives
i de prescripcions tècniques particulars que
han de regir, mitjançant concurs públic, procediment obert i tramitació urgent, l'adjudicació del contracte administratiu especial per
a la gestió de la Unitat d'Escolarització Compartida -UEC de Granollers.
La Resolució de l'Alcalde número
2005/1027 del dia 3 de novembre de 2005,
relativa a esmenar un error material en el
Plec de clàusules administratives particulars,
reguladores de l'adjudicació i de l'execució
del contracte esmentat, resol:
"Primer. - Incloure en la Clàusula 1Objecte del contracte, el següent paràgraf:
"Aquesta Unitat d'Escolarització Compartida es crea pel Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya que encarrega a
l'Ajuntament la seva gestió en virtut del conveni subscrit amb aquest Departament el 1
de setembre de 2005, El conveni esmentat té
vigència anual i és improrrogable. Això no
obstant, l'experiència dels últims anys
demostra que el més de setembre de cada
any s'aprova un nou conveni amb aquest
objecte. Per tant, la prestació contractual que
es descriu en aquest Plec i que l'Ajuntament
encarrega a l'adjudicatari del contracte, en
tot cas, resta expressament condicionada a la
vigència del conveni esmentat. "
Segon. - Aprovar les modificacions
següents:
a) Modificar la clàusula tercera el preu
màxim indicant la quantitat de 167.088 EUR,
IVA inclòs.
b) Modificar el punt "g" de la mateixa clàusula d'acord amb el text següent:
* "Any 2005 ... 7.568 EUR (de l'1 al 31 de
desembre de 2005) amb càrrec a la partida
F820.32105.22706.
* Any 2006 ... 94.279,00 EUR (de l'1 de
gener al 31 de desembre de 2006), amb
càrrec a la partida F 820.32105.22706, condicionat a l'existència de crèdit a l'exercici.
* Any 2007 ... 65241,00 EUR (de l'1 de
gener al 31 de juliol de 2007, amb càrrec a
la partida F820.32105.22706, condicionat a
l'existència de crèdit a l'exercici".
Tercer. - Incloure en la clàusula 25 el text
següent:
"D'acord amb el seu contingut, expressament s'estableix com a causa específica de
resolució del contracte la pèrdua de vigència
del conveni subscrit l'1 de setembre de 2005
amb el Departament d'Educació de la Gene-

ralitat de Catalunya, en virtut del qual aquest
Departament encarrega a l'Ajuntament la
gestió de la Unitat d'Escolarització compartida que és objecte del present contracte,
sense que s'aprovi un altre que en doni
cobertura legal suficient a la prestació contractual que es descriu en aquest Plec, perquè aquest contracte resta expressament condicionat a la vigència del conveni esmentat".
Quart. - Ampliar el termini de presentació
d'ofertes fins al dia 28 de novembre de 2005.
Cinquè. - L'obertura de les pliques presentades serà a les 12 h del dia 29 de novembre
de 2005 i tindrà lloc a la sala de reunions de
l'edifici municipal del carrer Portalet número,
4, 4a.
Granollers, 4 de novembre de 2005.
El Secretari general, Josep M. Amorós i
Bosch.
022005025148
A

Granollers
EDICTE
Per resolució de l'Alcalde de Granollers de
data 4 de novembre de 2005 es va acordar
ampliar el termini de presentació de pliques
per participar en el concurs públic per a la
redacció del Projecte bàsic i executiu de les
noves instal·lacions per a la Unitat Operativa
de Serveis, publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA número 258, pàgina 26, de data
28 d'octubre de 2005, que serà el següent:
El termini de presentació de pliques serà
fins el dia 29 de novembre de 2005.
L'acte d'obertura de pliques serà el dia 1
de desembre de 2005 a les 12 h., a la sala de
l'edifici municipal del carrer Sant Josep,
número 7, 4a planta.
Granollers, 4 de novembre de 2005.
El Secretari general accidental, Josep M.
Amorós i Bosch.

dopció de les següents mesures:
Ordenar el Sr. Graciano Pérez Díez, propietari del local situat a la Plaça Sant Jordi, 9,
baixos, que procedeixi, en el termini de 10
dies naturals comptadors des de l'endemà de
la notificació de la resolució, al buidatge de
les andròmines que hi són dipositades, atès
que l'estat actual de l'esmentat local constitueix un perill per la salut pública.
Advertir el Sr. Graciano Pérez Díez, de
conformitat amb l'art. 101.1 del ROAS, que
constatat l'incompliment del que se li ordena
en el termini esmentat, l'Ajuntament de
L'Hospitalet, procedirà a acordar mitjançant
la corresponent resolució, l'Execució Subsidiària del contingut de l'ordre individual de
manament, tot a càrrec i a costa de l'executat
i amb l'abonament de les exaccions corresponents, execució que farà efectiva a través
dels serveis tècnics corresponents i/o empresa contractada a l'efecte, sol·licitant si fos
necessari autorització del Jutjat Unipersonal
del Contenciós Administratiu, conforme disposa l'art. 8.5 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contencioso-Administrativa. Tot conforme al que
disposen els arts. 95, 96 i 98 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, RJAP-PAC.
Als efectes previstos en l'art. 84 de la Llei
30/1992, modificada por Llei 4/1999, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
li signifiquem que l'expedient resta a la seva
disposició en aquestes oficines municipals
situades al C/ Cobalt, 57, telèfon 93.338 44
95, (Sra. Mª Victòria Roig) abans de redactar
la proposta de resolució, perquè en el termini
de 10 dies hàbils pugui formular al·legacions
i presentar documents i justificacions que
considerin pertinents en defensa del seu dret.
L'Hospitalet de Llobregat, 13 de setembre
de 2005.
La Cap de Secció de Salut Pública i Consum Àrea Benestar Social i Família, Mercedes
Loperena Zubeldia.
022005024906
A

022005025238
A

L'Hospitalet de Llobregat

L'Hospitalet de Llobregat

ANUNCI

ANUNCI

A causa de que no ha estat possible realitzar la notificació corresponent i d'acord amb
el que disposa l'art. 59.4 de la llei 30/1992,
de 26 de novembre, modificada per la llei
4/99, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, es notifica:
Sr. Graciano Pérez Díez.
Plaça Sant Jordi, 9, baixos.
08901  L'Hospitalet.
En relació al procediment que s'instrueix a
la Secció de Salut Pública i Consum, (expedient SA 118/05  HA 111/05), motivat per
les deficients condicions higiénico -sanitàries
del local situat a la Plaça Sant Jordi, 9, baixos, de la seva titularitat, s'ha proposat l'a-

Anunci de l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, sobre la contractació de les obres
O-68/2005.
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secció de contractació.
c) Número d'expedient: O-68/2005.
2 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: obra reforma
del carrer Santiago Apòstol. Pla Integral Collblanc-Torrassa.
b) Divisió per lots i número: Lot Únic.
c) Lloc de lliurament: veure plec de condi-
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cions tècniques.
d) Termini d'execució: veure plecs de condicions.
3 Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4 Pressupost base de Licitació
Import: 779340.04.
5 Garanties
Provisional: No s'ha de constituir.
6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, Secció de Contractació.
b) Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 11,
5ª planta.
c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de
Llobregat, 08901.
d) Telèfon: 93.402.94.97.
e) Telefax: 93.402.94.24.
f) Pàgina Web: http://www.l-h.es/contractacio/.
g) Data límit d'obtenció de documents i
informació: fins a l'últim dia de presentació
d'ofertes.
7 Requisits específics del contractista
Empreses espanyoles: Certificat de classificació de contractistes: Grup G. subgrup 6
categoria e.
8 Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les
12:00 hores del dia 12/12/2005, sempre que
s'hagin complert els 26 dies de l'última
publicació de l'anunci de licitació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de no ésser així,
el termini s'ampliarà fins que es compleixin
els 26 dies.
b) Documentació a presentar: l'exigida a
la clàusula corresponent dels plecs de condicions econòmiques i administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat, Secció de Contractació.
2. Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 11,
5ª planta.
3. Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de
Llobregat, 08901.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta (Concurs):
tres mesos, des de l'obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: les previstes als
plecs de condicions.
9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat.
b) Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 11,
5ª planta.
c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de
Llobregat, 08901.
d) Data: la de la primera sessió que celebri
la Mesa Permanent de contractació un cop

finalitzat el termini de presentació d'ofertes.
e) Hora: a partir de les 10.30 hores.
10 Altres informacions
Veure plecs de condicions.
11 Despeses Anuncis
Seran a compte de l'adjudicatari.
L'Hospitalet de Llobregat, 2 de novembre
de 2005.
La Tinent d'Alcalde de Coordinació i Economia, P. D. el Cap de Servei de Contractació, Pedro Verano Casas.
022005024955
A

L'Hospitalet de Llobregat
ANUNCI
Anunci de l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, sobre la contractació de les obres
O-73/2005.
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secció de contractació.
c) Número d'expedient: O-73/2005.
2 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: obra reparació i
adequació de la piscina del Complex poliesportiu 'Les Planes'.
b) Divisió per lots i número: Lot Únic.
c) Lloc de lliurament: veure plec de condicions tècniques.
d) Termini d'execució: veure plecs de condicions.
3 Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4 Pressupost base de licitació
Import: 731874.24.
5 Garanties
Provisional: No s'ha de constituir.
6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, Secció de Contractació.
b) Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 11,
5ª planta.
c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de
Llobregat, 08901.
d) Telèfon: 93.402.94.97.
e) Telefax: 93.402.94.24.
f) Pàgina Web: http://www.l-h.es/contractacio/.
g) Data límit d'obtenció de documents i
informació: fins a l'últim dia de presentació
d'ofertes.
7 Requisits específics del contractista
Empreses espanyoles: Certificat de classificació de contractistes: Categoria C subgrups
2 i 4 i categoria e.
Empreses d'estats membres de la Unió

Europea: inscripció registre professional o
comercial.
Empreses d'estats no membres de la Unió
Europea: Certificat emès per l'ambaixada
d'Espanya.
8 Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 12
hores del dia 12/12/2005, sempre que s'hagin complert els 26 dies de l'última publicació de l'anunci de licitació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA P ROVÍNCIA i Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de no ésser així, el
termini s'ampliarà fins que es compleixin els
26 dies.
b) Documentació a presentar: l'exigida a
la clàusula corresponent dels plecs de condicions econòmiques i administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat, Secció de Contractació.
2. Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 11,
5ª planta.
3. Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de
Llobregat, 08901.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta (Concurs):
tres mesos, des de l'obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: les previstes als
plecs de condicions.
9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat.
b) Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 11,
5ª planta.
c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de
Llobregat, 08901.
d) Data: la de la primera sessió que celebri
la Mesa Permanent de contractació un cop
finalitzat el termini de presentació d'ofertes.
e) Hora: a partir de les 10.30 hores.
10 Altres informacions
Veure plecs de condicions.
11 Despeses Anuncis
Seran a compte de l'adjudicatari.
L'Hospitalet de Llobregat, 2 de novembre
de 2005.
La Tinent d'Alcalde de Coordinació i Economia, P. D. el Cap de Servei de Contractació, Pedro Verano Casas.
022005024956
A

L'Hospitalet de Llobregat
ANUNCI
Anunci de l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, sobre la contractació de subministraments SU-52/2005.
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat.
b) Dependència que tramita l'expedient:
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Secció de contractació.
c) Número d'expedient: SU-52/2005.
2 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: subministrament i instal·lació d'escales mecàniques a la
ciutat de l'Hospitalet.
b) Divisió per lots i número: Lot Únic.
c) Lloc de lliurament: veure plec de condicions tècniques.
d) Termini d'execució: veure plecs de condicions.
3 Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs públic.
4 Pressupost base de licitació
Import: 3712029.00.
5 Garanties
Provisional: 74.240,58 EUR.
6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, Secció de Contractació.
b) Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 11,
5ª planta.
c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de
Llobregat, 08901.
d) Telèfon: 93.402.94.97.
e) Telefax: 93.402.94.24.
f) Pàgina Web: http://www.l-h.es/contrac-

tacio/.
g) Data límit d'obtenció de documents i
informació: fins a l'últim dia de presentació
d'ofertes.
7 Requisits específics del contractista
Certificat classificació de contractista:
Grup J, subgrup 1, categoria e.
Certificació classificació de contractista:
Grup P, subgrup 1, categoria c.
8 Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 12
hores del dia 02/12/2005, sempre que s'hagin complert els 15 dies de l'última publicació de l'anunci de licitació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA P ROVÍNCIA i Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de no ésser així, el
termini s'ampliarà fins que es compleixin els
15 dies.
b) Documentació a presentar: l'exigida a
la clàusula corresponent dels plecs de condicions econòmiques i administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat, Secció de Contractació.
2. Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 11,
5ª planta.
3. Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de
Llobregat, 08901.
d) Termini durant el qual el licitador estarà

obligat a mantenir la seva oferta (concurs
públic): Tres mesos, des de l'obertura de les
proposicions.
e) Admissió de variants: les previstes als
plecs de condicions.
9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat.
b) Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 11,
5ª planta.
c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de
Llobregat, 08901.
d) Data: la de la primera sessió que celebri
la Mesa Permanent de contractació un cop
finalitzat el termini de presentació d'ofertes.
e) Hora: a partir de les 10.30 hores.
10 Altres informacions
Veure plecs de condicions.
11 Despeses anuncis
Seran a compte de l'adjudicatari.
L'Hospitalet de Llobregat, 2 de novembre
de 2005.
La Tinent d'Alcalde de Coordinació i Economia, P. D. el Cap de Servei de Contractació, Pedro Verano Casas.

L'Hospitalet de Llobregat

imputables a aquesta recaptació, d'acord
amb el que estableix l'article 112 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i la seva disposició transitòria tercera, es
requereix
a
aquests
obligats/des
tributaris/àries, altres interessats/ades a l'expedient o als/a les seus/seves representats
legals, per tal que en el termini de quinze
dies naturals a comptar des del següent a la
publicació d'aquest anunci en el B UTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, compareguin en l'expedient executiu que es segueix, amb la finalitat de ser notificats d'aquests actes mitjançant compareixença. Se'ls adverteix que

transcorregut aquest termini sense personarse, la notificació s'entendrà produïda a tots
els efectes legals, des del dia següent al del
venciment del termini assenyalat per comparèixer.
La relació d'aquests obligats/des tributaris/àries, altres interessats/des a l'expedient o
els/les seus/seves representants legals, s'exposarà als taulers d'anuncis dels ajuntaments
corresponents a l'últim domicili conegut per
aquesta recaptació.
Lloc on s'ha de comparèixer: Carrer Girona núm. 10 d'aquesta Ciutat.

ANUNCI
El Recaptador accidental de l'Ajuntament
de l'Hospitalet de Llobregat,
Fa saber: Que en aquesta recaptació executiva, es segueixen expedients administratius de constrenyiment per dèbits a la Hisenda municipal, contra els/les obligats/ades tributaris/àries que s'esmentaran.
Per no haver estat possible les notificacions diligencia d'embargament cc i retenció
a les quals es farà referència, per causes no

022005024957
A

NOM CONTRIB.§

DNI-CIF§

REFEREN.§

NOM CONTRIB.§

DNI-CIF§

REFEREN.#

ALMANSA*RUIZ HERMINIA§
ANDRES*GUILLEN ANGEL§
BAYO*CEPAS EUGENIO§
CASTELLANO*CAÑETE CESAR§
DOMENE*SORIA RAMON§
FLORES*GARRIDO MARIA JOSE§
GARCIA*ORTEGA ROSA MA§
GIMENEZ*MORENO AMPARO§
GONZALEZ*RONCERO FELIX§
ILL*MASO ALBERTO§
JORQUERA*MEDINA ISABEL§
LOPEZ*TAFUR WALTER§
MARTIN*GARCIA ISIDRA§
MECA*CARBONELL MANUEL§
MONTERDE*NAVARRO MARCELINO§
MORO*TAPIA ISRAEL§
NAVARRO*MARTINEZ EVA§
ORTEGA*VINADER JOSE§
PANIAGUA*CABANILLAS FRANCISCO§
PEREZ*MARTINEZ JOSE M§
PRADAS*LOPEZ JAVIER§
RENTAL TEAM SL§
RODRIGUEZ*VICENTE FRANCISCO§
ROMERA*FRANCO JOSE L§
SABATE*BRAVO JORGE§
SANCHEZ*TOMAS DOLORES§
SERRANO*BALCELLS JONATHAN§

35071240N§
38350347D§
38558936B§
37383647E§
74599564F§
37380742S§
38542329X§
38165190W§
12233980G§
38512967L§
38408669A§
47953930B§
03980346N§
38405009T§
46455774Y§
38442865K§
52621364D§
37298794Q§
38431016V§
38413944B§
44176328K§
B61621553§
44177385C§
38429328P§
37725843R§
38556710Q§
46464776S§

4052100§
4052074§
4050081§
4052100§
4052100§
4052081§
4052013§
4032100§
4032100§
4050030§
4052100§
4052081§
4050182§
4050049§
4052100§
4052100§
4052100§
4052100§
4052100§
4052038§
4052100§
4052100§
4052100§
5992100§
4052013§
4052013§
4052013§

ALVAREZ*ABELLA ANTOLIN§
BARREDA*OTO RICARDO§
CALAF*GARCIA ANGEL§
CLEMENTE*MONTERO MARCELINA§
FERNANDEZ*ALACID MIGUEL§
FORMOSELLE*CANOSA BENIGNO§
GARRIDO*MARTINEZ M DOLORES§
GONZALEZ*ALBORS FRANCISCO§
GUTIERREZ*LOPEZ LIDIA§
IZQUIERDO*VICENTE JOSE MILLA§
JUAREZ*ESPEJO JOSEFA§
MARTIN*CORTES RAFAEL§
MARTOS*RIBAS AGUSTI§
MERCADE*LLADONOSA FRANCISCO§
MONTERO*SANCHEZ ANTONIO§
MULA*GARCIA PEDRO P§
OCHOA*NORTE JOSE M§
PAHISSA*PIE FRANCISCO§
PEREZ*BERRIO CONCEPCION§
PIMENTEL*PIZARRO M.AGUSTINA§
PUENTE*MENA HECTOR§
RODRIGUEZ*NUÑEZ FRANCISCO§
ROJAS*GOMEZ GLORIA§
RUIZ*MELIA YOLANDA§
SALVATIERRA*VEGA JOSE A§
SCAN BYTE, SL§
SEVILLANO*CABALLERO YESSICA§

10036516Y§
37638770Y§
38440765Z§
35067183A§
38460677P§
34229803F§
46734867V§
37387085X§
46636720B§
38530227Y§
47623939R§
44416837L§
47650058S§
36500495R§
80070435Y§
38453468K§
44175871R§
38431616L§
37359069P§
33910449P§
46454986T§
38460232T§
38430172R§
38460579W§
38414832W§
B59176081§
46460558Y§

4050182#
4032013#
4052100#
4052013#
4052100#
4050182#
4052013#
4052100#
4050081#
4052013#
3032100#
4052013#
4052100#
4052100#
4052100#
4052100#
4050182#
4052100#
4052100#
4052100#
4052100#
4052100#
4050182#
4052100#
4052100#
4052100#
4052100#
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NOM CONTRIB.§

DNI-CIF§

REFEREN.§

NOM CONTRIB.§

DNI-CIF§

REFEREN.#

TORAL*MASELLAS MERCE§
TORRES*CULEBRA PERFECTO§
VAZQUEZ*VENTURA LUIS§

38556355Y§
26157985Q§
00029009Y§

4052013§
4052100§
4052100§

TORRENTE*CUEVAS DIEGO§
VALVERDE*BONIFACIO MARIA DEL§
VIUDEZ*GONZALEZ JUAN§

77264858S§
08751446S§
40948730J§

4052100#
4052013#
4052100#

L'Hospitalet de Llobregat, 31 d'octubre de
2005.
El Recaptador accidental, Santiago Comillas Hernández.
022005025008
A

L'Hospitalet de Llobregat
EDICTE
D'acord amb allò que preveu el Reglament del Cementiri Municipal, aprovat pel
Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el
dia 6 de febrer de 2002, sobre Transmissions
de la concessió del dret funerari amb caràcter
provisori, s'ha procedit a expedir títols provisionals de dret funerari a les persones que a
continuació es relacionen:
LLUIS ROSELLO RODON§
Mª DEL PILAR FELIX MONTAÑES§
CONCEPCION CREIXELL CASTELLARNAU§
XAVIER RODRIGUEZ MORENO§
MONTSERRAT JULIA FERRAN§
TERESA MARTINEZ VAN HUFFEL§
LLUIS ROSELLO RODON§
JOSE SUBILS BORRELL§
EMILIO CARRERAS COCA§
ALFREDO CASTILLO GOSA§
ARTURO GARCIA VILLALBA§

NÍNXOL§
"§
"§
"§
"§
"§
"§
"§
"§
"§
"§

358§
535§
702§
8§
85§
11§
24§
322§
247§
2317§
44§

SANT JAUME#
SANT JAUME#
SANT JAUME#
SANT JERONI#
SANT JERONI#
SANT FRANCESC#
SANT ANTONI#
SANT PASCUAL#
SANT JOSEP#
SANT DANIEL#
SANT VICENÇ#

Això es fa públic, en virtut del que disposa
l'Ordenament jurídic de les Corporacions
Locals vigents, perquè en un termini de quinze dies hàbils puguin presentar reclamacions
a la Secretaria de l'Ajuntament els que es creguin amb dret envers els títols referits.
L'Hospitalet, 21 d'octubre de 2005.
La Regidora de l'Àrea de Serveis Municipals i Manteniment de la Via Pública, Ana
María Prados i Fernández
022005025047
A

L'Hospitalet de Llobregat
ANUNCI
Anunci de l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, sobre la contractació de subministraments SU-48/2005.
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secció de contractació.
c) Número d'expedient: SU-48/2005.
2 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: subministrament de vestuari i altres elements d'uniformitat per al personal subaltern i de les brigades
municipals de l'Ajuntament per l'exercici
2006.

b) Divisió per lots i número: 9 lots.
Lot 1. Lot I.- Sastreria d'uniformitat
Lot 2. Lot II.- Camiseria d'uniformitat
Lot 3. Lot III.- Complements gèneres de
punt
Lot 4. Lot IV.- Altres elements de vestuari
d'uniformitat
Lot 5. Lot V.- sastreria Laboral
Lot 6. Lot VI.- Camiseria Laboral
Lot 7. Lot VII.- Altres elements de vestuari
laboral
Lot 8. Lot VIII.- Sabateria d'uniformitat
Lot 9. Lot IX.- Sabateria laboral
c) Lloc de lliurament: veure plec de condicions tècniques.
d) Termini d'execució: veure plecs de condicions.
3 Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic
4 Pressupost base de Licitació
Lot 1. 17.500,00 euros
Lot 2. 4.700,00 euros
Lot 3. 4.100,00 euros
Lot 4. 4.100,00 euros
Lot 5. 7.500,00 euros
Lot 6. 4.500,00 euros
Lot 7. 19.700,00 euros
Lot 8. 11.000,00 euros
Lot 9. 5.100,00 euros
5 Garanties
Provisional: No s'ha de constituir.
6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, Secció de Contractació.
b) Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 11,
5ª planta.
c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de
Llobregat, 08901.
d) Telèfon: 93.402.94.97
e) Telefax: 93.402.94.24
f) Pàgina Web: http://www.l-h.es/contractacio/
g) Data límit d'obtenció de documents i
informació: fins a l'últim dia de presentació
d'ofertes.
7 Requisits específics del contractista
Els exigits als Plecs de Clàusules Econòmiques i Administratives particulars.

8 Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les
12:00 hores del dia 07/12/2005, sempre que
s'hagin complert els 15 dies de l'ultima
publicació de l'anunci de licitació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de no ésser així,
el termini s'ampliarà fins que es compleixin
els 15 dies.
b) Documentació a presentar: l'exigida a
la clàusula corresponent dels plecs de condicions econòmiques i administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat, Secció de Contractació.
2. Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 11,
5ª planta.
3. Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de
Llobregat, 08901.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta (concurs
públic): Tres mesos, des de l'obertura de les
proposicions.
e) Admissió de variants: les previstes als
plecs de condicions.
9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat.
b) Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 11,
5ª planta.
c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de
Llobregat, 08901.
d) Data: la de la primera sessió que celebri
la Mesa Permanent de contractació un cop
finalitzat el termini de presentació d'ofertes.
e) Hora: a partir de les 10:30 hores.
10 Altres informacions:
Veure plecs de condicions.
11 Despeses Anuncis:
Seran a compte de l'adjudicatari.
L'Hospitalet de Llobregat, 3 de novembre
de 2005.
La Tinent d'Alcalde de Coordinació i Economia, p.d., el Cap de Servei de Contractació, Pedro Verano Casas.
022005025104
A
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L'Hospitalet de Llobregat
ANUNCI
Anunci de l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat sobre l'adjudicació de subministraments SU-27/2005.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Servei de contractació.
c) Número d'expedient: SU-27/2005.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de Contracte: Contracte de Subministrament.

Igualada
EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària
duta a terme el dia 27 de setembre de 2005,
va procedir a l'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit 2/05, d'un
import de 14.293.835,92 EUR, dins el pressupost de l'Ajuntament d'Igualada corresponent a l'exercici 2005, de 39.660,28 EUR
dins el vigent pressupost del Patronat Municipal d'Esports, per atendre diverses despeses
§

§

b) Descripció de l'objecte: subministrament i la instal·lació de mobiliari d'oficina,
complements i senyalització per diferents
Centres
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació:
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA: núm.187,
de 06/08/2005.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: núm. 25241, de 18/08/2005.
3. Tramitació, Procediment i Forma
d'Adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.
4. Pressupost base de licitació

Import total: 77.500,00 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 26 d'octubre de 2005.
b) Contractista: Distribución Mobiliario
Escritura y Cálculo, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import o cànon d'adjudicació: fins un
import màxim de 77.500.00 EUR.
L'Hospitalet de Llobregat, 3 de novembre
de 2005.
La Tinent d'Alcalde de Coordinació i Economia, p.d., el Cap de Servei de Contractació, Pedro Verano Casas.

que no poden ser endarrerides, finançat per
nous ingressos i per baixes de determinades
partides del pressupost de despeses.
L'expedient d'aprovació de la modificació
de crèdit 2/2005 ha estat exposat al públic
durant un termini de quinze dies hàbils des
de la seva publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA número 240, de 7 d'octubre de
2005, des del dia 8 al 26 d'octubre de 2005,
ambdós inclosos, i contra el mateix no s'ha
presentat cap reclamació ni objecció, per la
qual cosa ha quedat definitivament aprovat

de conformitat amb l'article 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.
Per això, en compliment del què disposa
l'article 169.3 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 fa públic el resum per capítols
de la modificació esmentada.

EUR#

§

§

§

#

Suplement de crèdit§ §

#

Capítol 1§
Capítol 2§
Capítol 4§
Capítol 6§
Capítol 8§
§

Despeses de personal§
Despeses corrents§
Transferències corrents§
Despeses d'inversió§
Actius financers§
Total suplement de crèdit§

Despeses financeres§
Despeses d'inversió§
Total baixes per anul.lació§

60.000,00#
187.118,84#
84.418,53#
10.723.832,95#
743.669,00#
11.799.039,32#

Baixes d'ingressos§
§

Capítol 3§
Capítol 7§

Taxes i altres ingressos§
Transferències de capital§
Total baixes ingressos§

§

Total recursos§

§

§

Total necessitats§

RECURSOS§

§

Nous ingressos§

§

Capítol 1§
Capítol 3§
Capítol 4§
Capítol 6§
Capítol 7§

Impostos directes§
Taxes i altres ingressos§
Transferències corrents§
Alienació d'inversions§
Transferències de capital§
Total nous ingressos§

Igualada, 26 d'octubre de 2005.
L'Alcalde, Jordi Aymamí i Roca.
022005025123
A

397.944,45#
386.696,89#
784.641,34#
#
165.623,76#
94.169,53#
259.793,29#
14.293.835,92#

ENTITAT: PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS#

#
Despeses d'inversió§
Transferències de capital§
Total crèdit extraordinari§

§

§

Capítol 3§
Capítol 6§
§

Crèdit extraordinari§ §
Capítol 6§
Capítol 7§

EUR#

Baixes de partides de despesa per anul.lació#

ENTITAT: AJUNTAMENT D'IGUALADA#
NECESSITATS§

022005025106
A

Suplement de crèdit§ §

2.394.796,60#
100.000,00#
2.494.796,60#

#

Capítol 1§
Capítol 2§

Despeses de personal§
Despeses corrents§
Total suplement de crèdit§

5.549,16#
34.111,12#
39.660,28#

#

§

Total necessitats§

39.660,28#

#

RECURSOS§

§

#

Nous ingressos§

§

#

Capítol 4§

Transferències corrents§

39.660,28#

§

Total nous ingressos§

39.660,28#

§

Total recursos§

39.660,28#

14.293.835,92#

26.971,00#
531.529,46#
65.478,06#
12.703.597,98#
441.411,37#
13.768.987,87#

§
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Igualada
ANUNCI
Referent a les contractacions temporals
amb caràcter d'urgència que s'han produït a
l'Ajuntament d'Igualada i els seus organismes
autònoms municipals durant el mes d'octubre de 2005:
- Decrets de l'Organisme Autònom Municipal d'Ensenyaments Musicals d'Igualada,
de data 5/10/2005: Laura Vilalta Cirera, categoria de professora llicenciada.
- Decrets de l'Organisme Autònom Institut
Municipal de Cultura de data 21/10/2005:
Àngels Pelfort Torné, categoria de conserge vigilant.
Tot això es fa públic donant compliment al
que es determina en l'art. 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.
Igualada, 2 de novembre de 2005.
L'Alcalde/President, Jordi Aymamí i Roca.
022005025127
A

Manresa
ANUNCI
Jordi Valls i Riera, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Manresa, per a coneixement
general i als efectes oportuns faig públic el
que segueix:
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el proppassat 17 d'octubre va aprovar el
següent Dictamen: Designació de Representants Municipals a la Xarxa Local pels Nous
Usos del Temps i Modificació horari convocatòries Comissió Informativa Serveis de les
Persones, que queda redactat de la forma
següent:
Primer. - Modificar el punt 10 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de
2003, que acordava la constitució dels grups
municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions municipals, el règim de
sessions dels òrgans decisoris col·legiats i la
designació dels representants municipals que
han d'integrar-se en diferents fundacions,
entitats, empreses, mancomunitats i altres
òrgans, en el sentit d'incloure els representants següents:
XARXA LOCAL PELS NOUS USOS DEL TEMPS
Titular: Sra. Núria Sensat i Borràs.
Substituta: Sra. Laura Castany i Figuera.
Segon. - Modificar l'horari de les convocatòries de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de la forma següent:
1a Convocatòria: 14'15.
2a Convocatòria: 15'15.
Tercer. - Notificar aquest acord a les persones afectades, als efectes de la seva acceptació.
Quart. - Publicar aquest dictamen en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en compli-

ment i als efectes d'allò disposat a l'article
44.2 del ROF, en concordança amb l'article
13.3 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Manresa, 20 d'octubre de 2005,
L'Alcalde-President, Jordi Valls i Riera.
022005024993
A

Masquefa

María González Góngora, a fi i efecte que
dintre dels 30 dies següents a la data d'aquesta publicació es puguin oposar aquells
que es creguin en millor dret.
L'expedient podrà consultar-se en el
Departament de Serveis Municipals i Manteniment de l'Ajuntament de Mataró (carrer
Prat de la Riba, núm. 110; 08301 Mataró.
Tel: 93.758.24.44, Fax: 93.758.24.32).
Mataró 10 d'octubre de 2005.
El Conseller delegat de Serveis i Manteniment, Francesc Melero Collado.
022005023566
A

ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament de Masquefa, en la
sessió de data 18 d'octubre de 2005, va
adoptar l'acord d'aprovació provisional de
l'Ordenança Reguladora del quadre de Sancions i Infraccions de circulació de vehicles a
motor, trànsit i seguretat vial, sotmetre-la a
informació pública per un període de trenta
dies i concedir audiència als interessats
durant el mateix termini.
En compliment del tràmit d'informació
pública, els acords esmentats i el text de l'Ordenança Reguladora del quadre de Sancions
i Infraccions de circulació de vehicles a
motor, trànsit i seguretat vial, es poden consultar a les oficines municipals tots el dies feiners, entre les 9 i les 14 hores, durant el termini de trenta dies hàbils des de la data de la
publicació del present anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Les reclamacions i al·legacions es poden
presentar davant l'Ajuntament dins del
mateix termini d'informació pública, per
qualsevol dels mitjans que permet la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Si no s'hi presenta cap reclamació ni
al·legació, l'Ordenança esdevindrà aprovada
definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat
de la seva publicació, tal com disposen l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003 TR
LLMRLC, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
en concordança amb l'article del ROAS.
Masquefa, 28 d'octubre de 2005.
L'Alcaldessa, p.d.f., el Secretari Interventor
acctal., Victorí García i Miñarro.
022005025150
A

Mataró
ANUNCI
Exp. 30/2005
De conformitat amb l'article 22 del Reglament del Cementiri Municipal de l'Ajuntament de Mataró, s'exposa al públic que a les
dependències de Serveis Municipals s'està
tramitant la transmissió provisional per un
període de cinc anys del títol de dret funerari
del nínxol núm. 165, illa F, del cementiri
municipal dels Caputxins, a nom de Juana

Mataró
ANUNCI
Exp. 40/2005.
De conformitat amb l'article 22 del Reglament del Cementiri Municipal de l'Ajuntament de Mataró, s'exposa al públic que a les
dependències de Serveis Municipals s'està
tramitant la transmissió provisional per un
període de cinc anys del títol de dret funerari
del nínxol núm. 24, illa I, del cementiri
municipal dels caputxins, a nom de Maria
Teresa Julià Blanch, a fi i efecte que dintre
dels 30 dies següents a la data d'aquesta
publicació es puguin oposar aquells que es
creguin en millor dret.
L'expedient podrà consultar-se en el
Departament de Serveis Municipals i Manteniment de l'Ajuntament de Mataró (carrer
Prat de la Riba, núm. 110; 08301 Mataró.
Tel: 93.758.24.44, Fax: 93.758.24.32).
Mataró, 10 d'octubre de 2005.
El Conseller delegat de Serveis i Manteniment, Francesc Melero Collado.
022005023576
A

Mataró
ANUNCI
Per Decret 8642/2005 s'ha contractat
indefinidament el senyor David Baena López
amb la categoria de capatàs de cementiri des
de l'1 d'octubre de 2005, d'acord amb l'acta
del Tribunal Qualificador del procés selectiu
realitzat a l'efecte.
El que es fa públic per a general coneixement.
Mataró, 26 d'octubre de 2005.
La Consellera delegada de Serveis Centrals
i Planificació, Pilar González Agàpito.
022005025114
A
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Molins de Rei
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ
Mitjançant resolució d'Alcaldia núm.
2.372 de data 30 de setembre de 2005, s'ha
adjudicat la contractació de les obres de
construcció del nou Centre de Recursos
Logístics (CRL) a l'àrea d'equipaments del Pla
Parcial Riera Nova a Molins de Rei, a l'empresa Excover, S.A., pel preu de 764.477,00
EUR. La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l'art. 93.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, Text
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Molins de Rei, 28 d'octubre de 2005.
L'Alcalde, Ivan Arcas i Blanch.
022005025156
A

Mollet del Vallès

quedat definitivament aprovada la modificació de crèdit número 1/2005 del Pressupost
de l'Ajuntament.
D'acord amb el que disposa l'article 169.3
del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, es transcriu a continuació el
resum per capítols de la referida modificació
pressupostària.
MODIFICACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
Capítol 4. Transferències corrents, 4.000,00.
Capítol 4. Transferències corrents, 4.000,00.
Total increment de l'estat de despeses,
0,00.
Contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària podrà interposar-se
directament recurs contenciós-administratiu
en la forma i terminis que estableixen les normes de l'esmentada jurisdicció.
Mollet del Vallès, 4 de novembre de 2005.
El Regidor delegat d'Economia i Hisenda,
Jordi Táboas Suárez.

ANUNCI
Modificació de crèdit 5/2005 del pressupost de l'Ajuntament.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 2
de novembre de 2005, ha acordat aprovar
inicialment la modificació de crèdit número
5/2005 del Pressupost de l'Ajuntament.
D'acord amb allò que es preveu a l'article
177.2, en relació al 169, del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, la referida modificació de crèdit s'exposa al públic
per un termini de quinze dies, a comptar a
partir del següent al de la publicació del present edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
durant el qual les persones interessades
podran examinar l'expedient i presentar
reclamacions davant el Ple.
La modificació de crèdit es considerarà
definitivament aprovada si en aquest termini
no es presenten reclamacions. En cas contrari, el Ple de la Corporació disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
Mollet del Vallès, 4 de novembre de 2005.
El Regidor delegat d'Economia i Hisenda,
Jordi Táboas Suárez.
022005025240
A

Mollet del Vallès
ANUNCI
Modificació de crèdit 4/2005 del pressupost de l'Ajuntament.
D'acord amb allò que es preveu a l'article
177.2, en relació al 169, del Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, es fa
públic que el dia 2 de novembre de 2005 i
no havent-se presentat reclamacions en el
període d'exposició pública de quinze dies
comptats a partir de la publicació del corresponent anunci al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA (número 246, de 14 d'octubre) ha

022005025239
A

Montornès del Vallès
ANUNCI
Vist que en data 26 de juliol de 2005, l'Alcalde dicta resolució de l'expedient sancionador TSAG2005000241 incoat contra el
senyor Mustapha Sarsri per l'abandonament
del vehicle matrícula B-4394-OL a la via
pública amb perill per a usuaris, constituint
una infracció consistent en l'abandonament
per part de particulars de residus fora dels
llocs autoritzats.
Vist que l'esmentada resolució s'intenta
notificar en dues ocasiones mitjançant correu
certificat amb avís de rebuda, i que aquesta
no ha estat possible.
Per tant, de conformitat amb l'article 59 de
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, se'ls notifica el següent:
"Decret núm. D20050001000733. Vist
l'expedient
sancionador
número
TSAG2005000241 tramitat d'ofici per l'Ajuntament de Montornès del Vallès contra el Sr.
Mustapha Sarsri per abandonament del vehicle matrícula B-4394-OL a la via pública
amb perill per a usuaris, constituint una
infracció consistent en l'abandonament per
part de particulars de residus fora dels llocs
autoritzats.
Vista la denúncia de la policia local de
data 5 de maig de 2005, i la proposta de sanció notificada en data 22 de juny de 2005, en
la que es proposa una sanció de 300,00
euros pels fets imputats.
Vist que s'atorga un termini de quinze dies
perquè presentin les al·legacions que considerin adients, i que transcorregut aquest termini no les han presentades.

Vistes les competències que m'atorguen la
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, per la
qual s'aprova el Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, he resolt:
Primer.- Imposar una sanció de tres-cents
euros. (300,00 euros) al Sr. Mustapha Sarsri,
amb N.I.E. X1489911V i amb domicili al
carrer Josep Pla, 121 1er 1a de Barcelona, en
concepte de sanció pecuniària, per la comissió d'una infracció consistent en l'abandonament per part de particulars de residus fora
dels llocs autoritzats, tipificada com a infracció lleu en l'article 70 b) de la Llei 6/1993,
de 15 de juliol, atès que en data 5 de maig
de 2005, quan es va efectuar la denúncia de
la policia local es va observar l'abandonament del vehicle matrícula B-4394-OL, el
titular del qual és el Sr. Mustapha Sarsri, a
l'Estació de Servei de l'autopista ACESA.
Segon.- Comunicar la resolució adoptada
a l'Àrea d'Administració i Economia a fi i
efecte que remetin la notificació de la denúncia a l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona als efectes adients, a
la Policia Local i a l'interessat amb la instrucció de recursos corresponent. "
Contra aquesta resolució, que és definitiva
en via administrativa, es podrà interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent al de
la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu,
silenci que es produeix pel transcurs d'un
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva
resolució, el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l'endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s'entengui
desestimat."
Montornès del Vallès, 2 de novembre de
2005.
El Secretari accidental, Antoni Vila Gonzàlez.
022005025131
A

Montornès del Vallès
ANUNCI
Vist que en data 11 d'octubre de 2005,
l'Alcalde dicta resolució de l'expedient sancionador TSAG2005000318 incoat contra el
senyor Alain Nozal Rocha per l'abandonament de residus (paper) al terra, fora dels
contenidors especials per a paper, a la Plaça
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de la Font, embrutant la via pública.
Vist que l'esmentada resolució s'intenta
notificar en dues ocasiones mitjançant correu
certificat amb avís de rebuda, i que aquesta
no ha estat possible.
Per tant, de conformitat amb l'article 59 de
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, se'ls notifica el següent:
"Decret núm. D20050001000967. Vist
l'expedient
sancionador
número
TSAG2005000318 tramitat d'ofici per l'Ajuntament de Montornès del Vallès contra el
senyor Alain Nozal Rocha per abandonament
de residus (paper) al terra, fora dels contenidors especials per a paper, a la Plaça de la
Font, embrutant la via pública.
Vista la denúncia de la policia local de
data 16 de juny de 2005, i la proposta de
sanció intentada notificar en dues ocasiones
mitjançant correu certificat amb avís de rebuda, sense que l'esmentada notificació hagi
estat possible.
Vista la publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona de data 14 de setembre de 2005 i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Montornès del Vallès de l'esmentada
notificació durant un període de quinze dies,
(del dia 8 al dia 27 de setembre de 2005),
relativa al procediment sancionador, en la
que es proposa una sanció de 50,00 euros
pels fets imputats.
Vist que s'atorga un termini de quinze dies
perquè presentin les al·legacions que considerin adients, i que transcorregut aquest termini no les han presentades.
Vistes les competències que m'atorguen la
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, per la
qual s'aprova el Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, he resolt:
Primer.- Imposar una sanció de cinquanta
euros (50 euros) al Sr. Alain Nozal Rocha.,

amb N.I.F. 47.703.108-G i amb domicili al
carrer Nou d'Abril, 22 5è 2a d'aquesta localitat, en concepte de sanció pecuniària, per la
comissió d'una infracció consistent en l'abandonament per part de particulars de residus (paper) al terra, fora dels llocs autoritzats,
tipificada com a infracció lleu en l'article 18
de l'Ordenança Municipal reguladora dels
residus a la via pública d'abril de 2003, atès
que en data 16 de juny de 2005, quan es va
efectuar la denúncia de la policia local es va
observar que l'abandonament dels residus
fora dels llocs autoritzats a la Plaça de la Font
s/n era efectuat pel Sr. Alain Nozal Rocha.
Segon.- Comunicar la resolució adoptada
a l'Àrea d'Administració i Economia a fi i
efecte que remetin la notificació de la denúncia a l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona als efectes adients, a
la Policia Local i a l'interessat amb la instrucció de recursos corresponent."
Contra aquesta resolució, que és definitiva
en via administrativa, es podrà interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent al de
la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu,
silenci que es produeix pel transcurs d'un
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva
resolució, el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l'endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s'entengui

desestimat."
Montornès del Vallès, 2 de novembre de
2005.
El Secretari accidental, Antoni Vila Gonzàlez.

Montornès del Vallès

Vallès, sobre convocatòria de places.
Mitjançant el Decret de l'Alcaldia de data
4 de novembre s'han convocat proves selectives per cobrir les places següents, d'acord
amb les bases publicades al BUTLLETÍ OFICIAL

D E L A P R O V Í N C I A número 261 de l'1 de
novembre de 2005:

ANUNCI
Anunci de l'Ajuntament de Montornès del

PERSONAL

Subescala§ Denominació§

D§ Administració general§ Auxiliar§
C§ Administració especial§ Tècnica§

EDICTE
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària
celebrada el dia 3 de novembre de 2005, va
acordar aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores
d'impostos i taxes que han de regir en aquest
municipi a partir de l'1 de gener de 2006.
De conformitat amb l'article 17 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; l'article 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, i l'article 178.1 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l'expedient administratiu s'exposarà a l'Àrea d'Administració i Economia per un període de
trenta dies, durant els quals podran presentarse les reclamacions o suggeriments que s'estimin més adients.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu,
sense necessitat d'un acord posterior.
Montornès del Vallès, 4 de novembre de
2005.
L'Alcalde, Daniel Cortés Martín.
022005025237
A

Vacants§Provisió#

Auxiliar administratiu§
Tècnic auxiliar
biblioteca§

1§
1§

Lliure#
Lliure#

Grup§Escala§
C§
B§

Subescala§ Denominació§

Vacants§Provisió#

Administració especial§ Tècnics
Agent territori§
Especialistes§
Administració especial§ Tècnica§
Treballador social§

1§

Lliure#

1§

Lliure#

LABORAL D'ACTIVITAT PERMANENT#

Grup§Titulació§
D§

Montornès del Vallès

FUNCIONARI#

Grup§Escala§

PERSONAL

022005025133
A

Graduat escolar§

Classe§

Denominació§

Brigada Obres§ Oficial 1ª
Manteniment serveis§

Vacants§
Provisió#
1§

Lliure#

Grup§Titulació§
E§

Classe§

Denominació§

Certificat escolar§ Brigada Obres§ Oficial 2ª obres§

Vacants§
Provisió#
1§

Promoció
Interna#
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Presentació d'instàncies:
- Termini: 20 dies naturals des de la publicació d'aquest Anunci en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
- Lloc: Registre General de l'Ajuntament.
Montornès del Vallès, 4 de novembre de
2005.
L'Alcalde, Daniel Cortés Martín.
022005025303
A

El Prat de Llobregat
ANUNCI
La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 3 d'octubre de 2005,
va aprovar inicialment el projecte executiu
d'urbanització complementària de l'illa 9 del
barri de Sant Cosme (exp. 36/2005) amb un
pressupost total d'execució per contracte de
1.213.720,08 EUR, IVA inclòs.
De conformitat amb el que determina l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, refosa de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, s'exposa al públic
per termini de trenta dies als efectes d'examen i al·legacions, una vegada transcorregut
el qual, si no se'n presenta cap, considerar-lo
aprovat definitivament.
El Prat de Llobregat, 5 d'octubre de 2005.
El Tinent d'Alcalde, José García Pérez.
022005025323
A

El Prat de Llobregat
ANUNCI
La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 7 de novembre de
2005, ha aprovat el plec de condicions jurídiques, econòmiques i administratives particulars que ha de regir la contractació dels
treballs que es relacionen a continuació en
base al plec de clàusules administratives
generals aplicables a la contractació d'obres i
instal·lacions d'aquest Ajuntament, publicat
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 19 de
novembre de 2002.
Així mateix, de conformitat amb l'art. 78
del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes de les administracions públiques, s'anuncia la convocatòria del concurs.
Objecte del contracte: Contractació dels
següents treballs mitjançant el sistema de
concurs amb procediment obert.
Títol de l'obra: Projecte executiu d'urbanització del c. de Sant Joaquim (exp.
49/2004).
Pressupost d'execució per contracta: 1.
193.859,67 EUR IVA inclòs.
Classificació exigida:

§

Grup§
Moviment de terres§
Hidràuliques §
Obres vials i pistes§
Instal·lacions elèctriques§
Especials (jardineria)§

A§
E§
G§
I§
K§

Subgrup§ Categoria#
1 i 2§
1§
6§
1§
6§

a#
c#
e#
c#
a#

Termini d'execució: Serà de 8,5 mesos per
al conjunt de l'obra a comptar a partir de la
signatura de l'acta de replanteig, la qual
haurà de tenir lloc en el termini de quinze
dies a partir de la signatura del corresponent
contracte administratiu.
Projecte i plec de condicions: Pot examinar-se a l'Àrea de Projectes urbans i obres
municipals d'aquest Ajuntament, situada al c.
Major, 2-4 1a planta, de 9 a 13.30 hores. El
plec de condicions es trobarà inserit, a partir
del dia següent de la publicació d'aquest
anunci, a la pàgina web de l'Ajuntament del
Prat de Llobregat (www.aj-elprat.es).
Per obtenir còpia del projecte caldrà dirigir-se a la Copisteria Alonso, situada al c. de
la ctra. de la Marina, núm. 2-4. Tel: 93 379
49 40 / Fax: 93 374 15 40
Garantia: La garantia provisional serà el 2
% del preu total de licitació (23.877,19 EUR).
Condicions tècniques i econòmiques: Les
que s'especifiquen al plec de clàusules jurídico-econòmiques i administratives que regiran
la contractació.
Documentació d'interès per als licitadors:
Els licitadors hauran de presentar la documentació exigida al plec de clàusules jurídico-econòmiques i administratives particulars
que regiran aquesta contractació.
Presentació de proposicions: Per prendre
part en la licitació, les propostes hauran de
presentar-se a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) situada a la planta
baixa de l'edifici municipal de la pl. de la
Vila, núm. 1 en horari d'oficines (de 9 a
13.30 hores de dilluns a divendres i de
dilluns a dijous de 16.30 a 19 hores) dins del
termini de 26 dies naturals següent a la publicació d'aquest anunci de licitació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
La Mesa de contractació es reunirà el dia 9
de desembre d'enguany, a les 10 hores, a la
sala de reunions de l'edifici municipal del c.
Major, núm. 2-4 1ª planta i procedirà en acte
públic a l'obertura de pliques.
La proposició econòmica s'ajustarà al
model que consta en el plec de condicions
jurídico-econòmiques i administratives.
Les despeses de publicació d'aquest anunci i d'altres que origini el concurs, seran a
compte de l'adjudicatari.
El Prat de Llobregat, 7 de novembre de
2005.
El Tinent d'Alcalde, José García Pérez.
022005025319
A

La Roca del Vallès
EDICTE
En compliment del que disposa l'article
158.2 del Text Refós de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, s'anuncia que l'Ajuntament de La
Roca del Vallès, en sessió del Ple de data 3
de novembre de 2005, ha aprovat inicialment la Modificació de Crèdit 6/2005 del
Pressupost Municipal per a l'any 2005 sota la
modalitat de crèdit extraordinari.
L'expedient tramitat per a l'adopció de l'acord anterior s'exposarà al públic per un termini de 15 dies hàbils comptats des del dia
següent al de la publicació del present anunci en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA ,
durant els quals els interessats podran examinar l'expedient a la Intervenció Municipal i a
www.laroca.org, i presentar reclamacions
davant del Ple.
La Roca del Vallès, 4 de novembre de
2005.
L'Alcalde-President, Miquel Estapé i Valls.
022005025154
A

La Roca del Vallès
EDICTE
Anunci D'exposició Publica, Emès Per L'ajuntament de la Roca del Vallès, dels acords
provisionals de modificació de les Ordenances Fiscals.
En compliment del que disposen els articles 15 a 19 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 s'anuncia que l'Ajuntament
en sessió del Ple de data 3 de novembre de
2005 ha aprovat per majoria absoluta, entre
d'altres, els acords següents:
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a l'exercici 2006 i següents, el text de la qual
figura a l'annex d'aquest dictamen.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
l'exercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen, el text de les quals figura a
l'annex d'aquest dictamen:
* Ordenança Fiscal número 1, reguladora
de l'Impost sobre Béns Immobles.
* Ordenança Fiscal número 2, reguladora
de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
* Ordenança Fiscal número 3, reguladora
de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres.
* Ordenança Fiscal número 4, reguladora
de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.
* Ordenança Fiscal número 5, reguladora
de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
* Ordenança Fiscal número 6, reguladora
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de la Taxa per Llicències i Serveis Urbanístics.
* Ordenança Fiscal número 7, reguladora
de la Taxa per expedició de documents
administratius.
* Ordenança Fiscal número 8, reguladora
de la Taxa per Llicències d'Autotaxi i d'altres
vehicles de lloguer.
* Ordenança Fiscal número 9, reguladora
de la Taxa per la Prestació de Serveis d'Intervenció Integral de l'Administració Municipal
d'Activitats i Instal·lacions.
* Ordenança Fiscal número 10, reguladora
de la Taxa de Cementiri Municipal.
* Ordenança fiscal número 11 Contribucions Especials.
* Ordenança Fiscal número 12, reguladora
de la Taxa per recollida d'Escombraries.
* Ordenança Fiscal número 13, reguladora
de la Taxa per la recollida d'objectes i vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
* Ordenança fiscal número 15, reguladora
de la Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i
ambulants, i rodatge cinematogràfic.
* Ordenança Fiscal número 16, Taxa per
la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals.
* Ordenança Fiscal número 17, Taxa per
serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports.
* Ordenança Fiscal número 19, reguladora
de la Taxa municipal per l'ocupació de
terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa.
* Ordenança Fiscal número 20, reguladora
de la Taxa Municipal per l'ocupació de
terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
* Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora
de la Taxa Municipal per a la instal·lació de

quioscos a la via pública.
* Ordenança Fiscal número 23, reguladora
de la taxa per aprofitaments especials de
domini públic local a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments
d'interès general.
Tercer. - Derogar a partir del proper 1 de
gener del 2006 l'Ordenança Fiscal Núm. 24
Reguladora de la Taxa per la prestació del
servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials.
Quart. - Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les
Ordenances Fiscals modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant el període d'exposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a l'article 18
del Test Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d'exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
Cinquè. - Publicar en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d'exposició pública,
procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades.
De conformitat amb allò que preveuen els
articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local; 17
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
162.2b) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, els
acords provisionals i les ordenances fiscals
aprovades estaran exposats al públic a la
Secretaria de l'Ajuntament durant 30 dies
comptadors des de l'endemà de la publicació

Sabadell

General del 2005 de l'Ajuntament, i en compliment del que preveuen els articles 169.3 i
177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei d'hisendes
locals, es publica el resum per capítols del

EDICTE
Aprovada definitivament la modificació de
crèdit número 8 incorporada al Pressupost

d'aquest anunci al "B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA", perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.
La Roca del Vallès, 4 de novembre de
2005.
L'Alcalde-President, Miquel Estapé Valls.
022005025147
A

Sabadell
EDICTE
El Ple de l'Ajuntament de Sabadell, en sessió ordinària del dia 26 d'octubre, ha aprovat
l'expedient número 10 de suplements i crèdits extraordinaris al Pressupost General de
2005. Ara s'exposa al públic a la Intervenció
d'aquest Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals qualsevol
habitant del terme municipal o persona interessada podrà presentar, contra l'expedient i
davant de la corporació municipal, les reclamacions que estimi convenients, segons el
que preveuen els articles 169, 170 i 177.2
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes
Locals.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat
a definitiu, sense necessitat d'adoptar un nou
acord.
Sabadell, 28 d'octubre de 2005.
La Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis
Centrals i Promoció Econòmica, Montserrat
Capdevila Tatché.
022005025121
A

Pressupost de 2005, després d'aquesta modificació.

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST DEL 2005#
Capítol§

Ajuntament§

Arxiu Històric§

Informàtica Ajuntament
Sabadell (IAS)§

Museus§

OAL de Museus i Arxiu
Històric de Sabadell§

Servei Recaptació
Sabadell (SERESA)#

INGRESSOS#
I§
II§
III§
IV§
V§
VI§

47.351.550,00§
4.000.100,00§
25.454.282,22§
50.472.320,58§
1.337.263,43§
18.983.085,13§

0,00§
0,00§
7.779,00§
445.781,00§
6,00§
0,00§

0,00§
0,00§
17,90§
1.408.102,10§
10,00§
0,00§

0,00§
0,00§
19.162,00§
952.428,00§
490,00§
0,00§

0,00§
0,00§
18.256,13§
1.332.187,55§
346,11§
0,00§

0,00#
0,00#
10,00#
1.110.980,00#
10,00#
0,00#

BUTLLETÍ OFICIAL

Núm. 267 / Pàg. 54

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

8 / 11 / 2005

Administració Local

Capítol§
VII§
VIII§
IX§
Total§

Ajuntament§

Arxiu Històric§

Informàtica Ajuntament
Sabadell (IAS)§

Museus§

OAL de Museus i Arxiu
Històric de Sabadell§

Servei Recaptació
Sabadell (SERESA)#

6.367.172,23§
21.553.783,63§
18.510.210,00§

0,00§
62.146,05§
0,00§

0,00§
97.020,00§
0,00§

0,00§
211.138,80§
0,00§

0,00§
140.312,50§
0,00§

0,00#
1.515,72#
0,00#

194.029.767,22§

515.712,05§

1.505.150,00§

1.183.218,80§

1.491.102,29§

1.112.515,72#

47.185.761,93§
53.194.134,28§
4.027.273,42§
14.762.707,22§
59.909.345,70§
2.681.844,57§
170.070,00§
12.098.630,10§

375.565,29§
83.965,53§
0,00§
50.378,42§
5.802,81§
0,00§
0,00§
0,00§

1.495.454,04§
4.215,90§
60,06§
5.400,00§
20,00§
0,00§
0,00§
0,00§

529.172,29§
580.634,48§
0,00§
19.971,06§
53.440,97§
0,00§
0,00§
0,00§

718.176,27§
649.788,11§
0,00§
64.094,02§
59.043,89§
0,00§
0,00§
0,00§

908.253,67#
191.631,77#
0,00#
0,00#
12.630,28#
0,00#
0,00#
0,00#

194.029.767,22§

515.712,05§

1.505.150,00§

1.183.218,80§

1.491.102,29§

1.112.515,72#

DESPESES#
I§
II§
III§
IV§
VI§
VII§
VIII§
IX§
Total§

Sabadell, 28 d'octubre de 2005.
La Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Serveis
Centrals i Promoció Econòmica, Montserrat
Capdevila Tatché.
022005025122
A

Sabadell
EDICTE
En compliment del que disposa l'article 82
del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, es fa públic que, com a
resultat de les proves selectives convocades a
tal efecte, han estat nomenats/des com a funcionaris/àries de carrera, per Acord de la
Junta de Govern Local de data 7 d'octubre de
2005, les següents persones, a 2 places d'Agent de Policia Municipal, amb efectes del
10 d'octubre de 2005:
- Margarita Gelpi Pelayo
- Miguel Ángel Cañas Marín
Sabadell, 26 d'octubre de 2005.
La Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis
Centrals i Promoció Econòmica, Montserrat
Capdevila Tatché.
022005025130
A

Aquesta figura de planejament entrarà en
vigor l'endemà de la publicació d'aquest
edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Contra l'acord d'aprovació definitiva, que
exhaureix la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d'un mes, o bé
directament recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar, en
ambdós supòsits, de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri
oportú.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Sabadell, 27 d'octubre de 2005.
El Tinent Alcalde de l'Àrea d'Urbanisme,
Habitatge i Patrimoni, Juan Carlos Sánchez
Salinas.

Aquesta figura de planejament entrarà en
vigor l'endemà de la publicació d'aquest
edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Contra l'acord d'aprovació definitiva, que
exhaureix la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d'un mes, o bé
directament recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar, en
ambdós supòsits, de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri
oportú.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Sabadell, 27 d'octubre de 2005.
El Tinent Alcalde de l'Àrea d'urbanisme,
Habitatge i Patrimoni, Juan Carlos Sánchez
Salinas.

022005025134
A

022005025135
A

Sabadell
EDICTE

Sabadell

Referència: Estudi de Detall d'Ordenació
de Volums d'una parcel·la que dóna front als
carrers de Bosch i Cardellach i del Marquès
de Comillas
Expedient: ED-115
Promoció: Privada Vogue 84, SA
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària
de data 26.10.05, ha acordat aprovar definitivament l'Estudi de Detall de promoció i
àmbit territorial de referència.

EDICTE
Referència: Estudi de Detall d'ordenació
de Volums del CEIP de Can Llong
Expedient: ED-94M
Promoció: Privada APPLUS ECA-ITV, SA
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària
de data 26.10.05, ha acordat aprovar definitivament l'Estudi de Detall de promoció i
àmbit territorial de referència.

Sant Andreu de la Barca
EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària duta a terme el dia 27 de setembre
de 2005, aprovà els plecs de clàusules
econòmiques i administratives particulars i
de prescripcions tècniques que regirà el concurs per a la prestació del servei de manteniment, conservació i remodelació dels jardins
i zones verdes de titularitat municipal de Sant
Andreu de la Barca, per procediment obert, i
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tramitació ordinària.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
anuncia el concurs públic, d'acord amb les
condicions següents:
1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Assessoria Jurídica.
c) Núm. d'expedient: 17/2005.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: La realització
del servei de manteniment, conservació i
remodelació dels jardins i zones verdes de
titularitat municipal de Sant Andreu de la
Barca.
Els diferents serveis i la forma de prestació
es descriuen en el Plec de condicions tècniques.
b) Durada del contracte: El termini del
contracte serà dos anys a partir de la data de
formalització del contracte, amb possibilitat
de pròrroga expressa de dues anualitats successives més i amb subjecció al que estableix
l'article 198 del TRLCAP.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost de licitació
647.000,00 euros anuals (IVA inclòs).
5. Garanties
Provisional: 2% del pressupost del contracte.
Definitiva: 4% preu d'adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca.
b) Adreça: Pl. Ajuntament, núm. 1, 4ª
planta.
c) Localitat i Codi postal: 08740 Sant
Andreu de la Barca.
d) Telèfon: 93.635.64.04.
e) Fax: 93.635.64.13.
f) Data límit d'obtenció de documents i
informació: 15 dies naturals comptadors des
de l'endemà de la publicació de l'anunci al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, s'entendrà prorrogat el termini fins al següent dia hàbil a la mateixa hora.
7. Presentació de les ofertes
Les proposicions s'han de presentar al
Registre de l'Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca, de dilluns a divendres de 9.00 a
14.00 hores, durant el termini de 15 dies
naturals, comptadors des de l'endemà de la
publicació de l'anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona. Si l'últim dia de
presentació fos dissabte, diumenge o festiu,
s'entendrà prorrogat el termini fins al següent
dia hàbil a la mateixa hora.
Quan les proposicions s'enviïn per correu,
s'hauran de remetre a les dependències o oficines expressades a l'anunci i compliran els

requisits assenyalats a l'article 80.4 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i s'haurà
de justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta
mitjançant tèlex, fax o telegrama el mateix
dia.
a) Documentació a presentar:
Les proposicions es presentaran en la
forma que s'indica en la clàusula 8ª del Plec
de clàusules administratives particulars.
b) Admissió de variants: No s'admeten
variants.
8. Requisits específics del contractista
Classificació del contractista:
Grup: O. Subgrup: 6. Categoria: C.
9. Obertura de pliques
a) Entitat: Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca.
b) Domicili: Pl. Ajuntament, núm. 1.
c) Localitat: Sant Andreu de la Barca.
d) Data: El cinquè dia hàbil des de la finalització del termini de presentació de proposicions.
e) Hora: A les 13:00 h.
f) Lloc: Sala d'actes de l'Ajuntament.
10. Despeses d'anuncis
Totes les despeses de licitació i formalització del contracte, inclosos els anuncis als
Butlletins Oficials, així com els derivats de
l'execució d'aquest, aniran a compte del
contractista.
Sant Andreu de la Barca, 31 d'octubre de
2005.
L'Alcalde, M. Enric Llorca i Ibáñez.
022005025035
A

Sant Boi de Llobregat
ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 31 d'octubre de
2005, va adoptar el següent acord:
"Primer. - Aprovar amb caràcter provisional per a l'exercici 2006 i següents la modificació de les ordenances fiscals que es relacionen a continuació, de conformitat amb els
articles 15 i 16 del RD legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals:
1. Ordenança Fiscal número 2, reguladora
de l'impost sobre activitats econòmiques, en
el sentit que apareix en el document com
annex núm. 1.
2. Ordenança Fiscal número 3, reguladora
de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, en el sentit que apareix en el document
com annex núm. 1.
3. Ordenança Fiscal número 4, reguladora
de
l'impost
sobre
construccions,
instal·lacions i obres, en el sentit que apareix
en el document com annex núm. 1.
4. Ordenança Fiscal número 5, reguladora
de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys, en el sentit que apareix en el docu-

ment com annex núm. 1.
5. Modificar les Ordenances Fiscals reguladores de les taxes que es diran, en el sentit
assenyalat en el document com annex núm.
1.
OF número 7 - Taxa per prestació de serveis administratius especials.
OF número 8 - Taxa per prestació de serveis urbanístics.
OF número 10 - Taxa per la prestació de
serveis sanitaris i altres serveis relacionats
amb els animals de companyia.
OF número 12 - Taxa per la retirada de
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
OF número 13 - Taxa d'ingrés i permanència de vehicles i altres béns al dipòsit municipal.
OF número 14 - Taxa per prestacions de la
policia municipal i circulacions especials.
OF número 15 - Taxa de cementiri municipal.
OF número 17 - Taxa per guals i altres
reserves de la via pública i per la prestació
dels serveis per al seu manteniment i execució d'obres d'interès particular a la via pública.
OF número 18 - Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via
pública i per la tramitació de les preceptives
autoritzacions.
OF número 20 - Taxa per l'estacionament
de vehicles de tracció mecànica a les vies
públiques municipals en zones regulades
mitjançant parquímetres.
OF número 21 - Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl,
el sòl i la volada de la via pública.
OF número 22 - Taxa per aprofitament
especial del domini públic local a favor
d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
OF número 23 - Taxa pel transport adaptat
per a persones amb mobilitat reduïda.
OF número 24 - Taxa pel l'ús dels equipaments socioculturals de la ciutat.
OF número 25 - Taxa per recollida i transport de residus comercials i industrials assimilables als municipals i altres serveis
mediambientals.
Segon. - Exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquesta Corporació aquest acord
provisional de modificació, així com les
ordenances fiscals a què es refereix, durant el
termini de 30 dies hàbils, a comptar des de
l'endemà d'aquell en què es produeixi la
publicació de l'anunci d'exposició al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en un diari dels de
major difusió de la província, a fi que els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
adients. En cas que no s'hi formulin reclamacions, aquest acord s'entendrà definitiu.
Adjudicar la contractació de les obres del
projecte d'obra municipal ordinària d'ampliació i reforma de les dependències de la
Policia Municipal per a l'adequació de les
instal·lacions, a l'empresa Sociedad Anónima
de Proyectos de Ingenieria y Construcciones
(SAPIC), per un import total d'un milió dos-
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cents cinquanta-sis mil cent setanta-sis EUR
amb set cèntims (1.256.176,07 EUR), IVA
inclòs."
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
Sant Boi de Llobregat, 7 de novembre de
2005.
El Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Actuació
Política de Presidència, José Manuel González Labrador.
022005025321
A

Sant Climent de Llobregat
EDICTE
L'Ajuntament en Ple d'aquest Ajuntament
de Sant Climent de Llobregat, en sessió
ordinària celebrada en data 27 d'octubre de
2005, va aprovar definitivament el "projecte
de reparcel·lació voluntària de la unitat d'execució del sector Centre, d'aquesta localitat
de Sant Climent de Llobregat, delimitat per la
Plaça de la Vila, camí del Cementiri i Torrent
de la Font del Rector", de conformitat amb
els informes tècnics i jurídics obrants a l'expedient, i en la voluntat dels propietaris afectats per l'actuació.
El que es fa públic de conformitat amb el
disposat a l'article 111.1 del Reglament de
Gestió Urbanística; fent-se saber que la resolució esmentada posa fi a la via administrativa, i que contra la mateixa pot interposar-se
recurs contenciós-administratiu davant dels
jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona.
Previ a la via contenciosa pot interposar-se
recurs de reposició davant de l'òrgan que ha
dictat l'acte en el terme d'un mes a comptar
des del dia següent al de la present publicació.
Sant Climent de Llobregat, 3 de novembre
de 2005.
L'Alcaldessa, Tomasa Jiménez Frías.
022005025157
A

Sant Feliu de Llobregat

Ajuntament procedirà a la seva retirada i alienació.
B-2044-JJ§
B-3339-NG§
B-5565-KG§
B-9735-GP§
B-9391-NZ§
B-2983-VB§
B-8122-GT§
B-2815-KG§
B-1294-MF§
B-4854-KY§
B-9650-NF§
B-6407-OU§
SA-5455-L§
B-5928-LB§
CN808481§
B-7216-NC§
B-9167-ST§
B-8783-HS§
B-0467-HN§
B-0932-HY§

Soledad Martínez Cejudo#
Juan Carlos González Rodríguez#
Juan Manuel caballero Fernández#
Rafael Jiménez Ceballos#
Víctor Encarnación Encarnación#
Pere García Freixas#
Ramón Casvas Fernández#
Eduardo Alvarez Sanchez#
Pablo Jiménez Dona#
Fco. Javier Peñafiel Vercher#
Andrés Ferreras Alonso#
Miriam Tamayo Deza#
Javier Prieto Martín#
José Arevalo Mota#
Desconegut#
José Mª Colmenero Criado#
Roberto Giménez Casado#
Khila Khalid#
Luis Moreno Martínez#
Joaquín Barrete Cabrera#

Sant Feliu de Llobregat, 19 de setembre de
2005.
L'Alcalde, Juan Antonio Vazquez Cortado.
022005025165
A

Sant Salvador de Guardiola
EDICTE
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària
celebrada el dia 19 d'octubre de 2005, ha
aprovat inicialment la modificació de l'Ordenança Municipal de Tinença d'Animals de
Companyia.
De conformitat amb el que estableix l'article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, s'exposa al
públic durant el termini de 30 dies, a fi i
efecte que, les persones interessades puguin
presentar les al·legacions que creguin convenients davant aquest Ajuntament.
Els articles modificats o introduïts són els
compresos entre l'article 33 i l'article 49,
ambdós inclosos.
Sant Salvador de Guardiola, 2 de novembre de 2005.
L'Alcalde, Tomàs Roset i Xarpell.
022005025138
A

EDICTE
Trobant-se abandonats els vehicles que es
relacionen més avall, la titularitat dels quals
correspon a les persones que s'esmenten, i
havent-ne resultat negativa la notificació al
seu domicili, mitjançant aquest edicte, i de
conformitat amb el que estableix l'article 59,
apartat 4t de la Llei 30/92 de 26 de novembre, se'ls requereix perquè en un termini
màxim de 30 dies des de la seva publicació,
es presentin a la Prefectura de la Policia
Local per fer-se càrrec dels vehicles o formalitzar-ne la renúncia, atès que, transcorregut
l'esmentat termini sense que hagin dut a
terme cap de les dues actuacions, aquest

Talamanca
ANUNCI
Anunci d'exposició pública, emès per l'ajuntament, dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals.
En compliment del que disposa l'article 17
del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals s'anuncia que l'Ajuntament
en sessió del Ple de data 2 de novembre de
2005 ha aprovat per unanimitat, entre d'al-

tres, els acords següents:
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que haurà de regir per
a l'exercici 2006 i següents.
Segon. - Aprovar provisionalment per a
l'exercici de 2006 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de
l'Impost sobre béns immobles.
Ordenança Fiscal núm. 2, Reguladora de
l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança Fiscal núm. 8, Reguladora de
la Taxa per recollida, tractament, i eliminació
d'escombraries i altres residus sòlids urbans.
Ordenança Fiscal núm. 10, Reguladora de
la taxa d'entrada de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Tercer. - Indicar que el text de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
a què es refereix l'acord primer, és coincident en tot allò que constitueix prescripció
legal d'obligatòria i general aplicació amb el
model aprovat per la Diputació de Barcelona
i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de 30 de setembre de 2005.
Quart. - Els acords definitius en matèria
d'aprovació i modificació d'Ordenances fiscals per a l'exercici de 2006 seran objecte de
publicació en el B U T L L E T Í O F I C I A L D E L A
PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de l'Ajuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
2) Mitjançant remissió expressa al model
aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
data 30 de setembre de 2005, es farà públic
l'adaptació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:
Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de
l'Impost sobre béns immobles.
Ordenança Fiscal núm. 2, Reguladora de
l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança Fiscal núm. 8, Reguladora de
la Taxa per recollida, tractament, i eliminació
d'escombraries i altres residus sòlids urbans.
Ordenança Fiscal núm. 10, Reguladora de
la taxa d'entrada de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
De conformitat amb allò que preveuen els
articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local;
17.1 del Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, els acords provisionals i
les ordenances fiscals aprovades estaran
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exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, perquè els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.
Talamanca, 5 de novembre de 2005.
L'Alcalde, Josep Tarín i Canales.
022005025294
A

Teià
ANUNCI DE LICITACIÓ
D'UN CONTRACTE
DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA
Entitat adjudicadora
Ajuntament: Teià
Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria
Número d'expedient: S-Consultoria
2/2005
Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: Redacció de la
revisió i adaptació del Pla d'ordenació
urbanística municipal.
Termini d'execució o data límit de lliurament: L'establert en la clàusula 5 dels plecs
de clàusules administratives particulars.
Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Forma: Concurs
Pressupost base de la licitació
Import total, IVA vigent inclòs: 202.560,48
EUR
Garanties
Es dispensa de l'obligació de la prestació
de garantia provisional per concórrer a
aquesta licitació.
Obtenció de documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Teià
Domicili: c. Pere Noguera, 12
Localitat i Codi Postal: Teià, 08329
Telèfon: 93 540 93 50
Fax: 93 540 89 48
Data límit per a l'obtenció de documents i
informació: Durant el termini de presentació
d'ofertes
Requisits específics del contractista
Classificació, si escau: -Altres requisits: Els establerts en els plecs
de clàusules administratives particulars.
Presentació d'ofertes
Data límit de presentació: Vint-i-sis dies
naturals posteriors al de l'última publicació
d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
província o Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Documentació que s'ha de presentar La
que detalla la clàusula 12 dels plecs de clàusules.
Lloc de presentació El que s'indica al punt
11.3 dels plecs de clàusules administratives
particulars.
Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: Durant el
termini d'execució del contracte.
Admissió de variants: Les assenyalades en
el plec de clàusules particulars
Obertura de les ofertes
L'acte d'obertura de les proposicions
econòmiques serà públic i tindrà lloc a ala
Sala d'Actes de la Corporació, a les tretze
hores del dia que en faci sis, comptats a partir de l'endemà del dia de l'acabament de
presentació de proposicions. Si aquest dia és
dissabte o festiu, l'acte es farà el primer dia
hàbil següent.
Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis
seran a càrrec del contractista adjudicatari.
Teià, 3 de novembre de 2005.
L'Alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda.
022005025049
A

Brigada, Sr. Jaume Sotomayor Carbonell,
amb efectes a partir d'aquesta data i fins la
seva alta, a temps complert en jornada de 39
hores amb jornada flexible, respectant el descans setmanal segons conveni, amb guàrdia
els caps de setmana alterns, de forma rotativa, per al manteniment del cementiri, amb
una retribució bruta mensual de 1.216,57
EUR.
Tercer. - Contractar al Sr. Francisco Alvaro
Ruano Gabarron, amb DNI núm. 46 537 852
C, a partir del dia 7 de novembre de 2005,
per a la realització dels treballs d'operari
neteja, jardineria i cementiri, en substitució
del treballador de la brigada Sr. Ramiro
Valenzuela Jiménez, a temps complert amb
jornada flexible, respectant el descans setmanal segons conveni, amb guàrdia els caps de
setmana alterns, de forma rotativa, per al
manteniment del cementiri, amb una retribució bruta mensual de 1.095,76 EUR i fins l'alta del treballador Sr. Valenzuela.
Quart. - Publicar en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA i Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
Teià, 25 d'octubre de 2005.
L'Alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda.
022005025128
A

Teià
EDICTE
Es fa públic que per Resolució de l'Alcaldia núm. 553/05, de 24 d'octubre, s'ha disposat el següent:
Primer. - Contractar al senyor Francisco
Alvaro Ruano Gabarron, amb DNI núm. 46
537 852 C, per a la realització dels treballs
d'operari de neteja i jardineria mitjançant
contracte per obres o serveis, en jornada de
39 hores, del 24 d'octubre al 4 de novembre
de 2005, amb horari flexible, segons el
següent detall:
1a setmana:
Del 24 al 27 d'octubre de 2005: De 7 a 15
h.
Dia 28 d'octubre  descans.
Del 29 al 30 d'octubre de 2005:
- De 10 a 14 h.
- De 15 a 17.30 h.
2a. Setmana:
Del 31 d'octubre a l'1 de novembre de
2005: De 10 a 17.30 h, (amb 1 hora de descans per dinar).
Dia 2 de novembre de 2005:
- De: 10 a 14 hores.
- De: 15 a 17.30 hores.
Dia 3 de novembre de 2005:
- De 7 a 14 hores
- Dia 4 de novembre de 2005: Descans.
Es Fixa una retribució bruta mensual en:
1.172,04 EUR.
Segon. - Contractar al Sr. Ruben Cordero
Pérez, amb DNI 38 857 253 H per a la realització dels treballs d'operari d'obres i manteniment en substitució del treballador de la

Terrassa
ANUNCI
Aprovat inicialment mitjançant resolució
del 27 de setembre de 2005, el Projecte darranjament del camí dels monjos entre Can
Montllor i el límit nord del terme municipal
de Terrassa, es sotmet a informació pública
durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de lendemà de la publicació daquest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA , per tal que es puguin examinar, i si
escau, formular al·legacions i/o suggeriments.
En el supòsit que no sen presentin, sentendrà aprovat definitivament.
Lexpedient es podrà consultar al Servei de
Medi Ambient i Sostenibilitat (Raval de Montserrat, 14).
Terrassa, 25 doctubre de 2005.
El Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ramon Arribas i Quintana.
022005025117
A

Terrassa
Serveis Econòmics
EDICTE
La Secretària dels expedients sancionadors, faig saber que: els presumptes infractors
que a continuació es relacionen han estat
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denunciats per cometre una infracció de les
tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació
de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, en
aquest Municipi.
La qual cosa es notifica a través del present edicte, en compliment del previst en els
articles 59.4 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei
4/1999, i 103 apartat 5 i 6 del Reglament
General de Recaptació (R.D. 1684/1990, de
20 de desembre; B.O.E. núm. 3, de 3 de
gener de 1991), per haver resultat infructuosos els intents de notificació personal domiciliària, per desconeixement del seu domicili,
per absència en el moment de practicar-se la
notificació de denúncia, o per no saber o
negar-se a signar lavís de recepció, servint
de requeriment en forma perquè compareguin, en el termini de vuit dies, per si o mitjançant representant en lexpedient, amb
ladvertiment que transcorregut aquest termini sense que linteressat hagi comparegut, sel
tindrà per notificat amb plena virtualitat legal

daquest acte, així com de les successives
actuacions fins el termini del procediment,
sense perjudici del dret que té de comparèixer.
Es podrà obtenir el benefici de la reducció
del 30 % de limport de la multa, si es fa
efectiva dins el període dels deu dies
següents a la publicació del present edicte, i
dun 30 + 20 % de reducció, dins daquest
mateix termini, per aquelles infraccions en
què no concorrin circumstàncies de perill.
Per fer efectives les liquidacions shaurà de
comparèixer en les oficines municipals ubicades a la Pl. Didó núm. 5, per tal dobtenir
el document cobratori, igualment podrà efectuar-se el pagament per gir postal o transferència bancària, indicant nom, cognoms, i
número de denúncia.
Els interessats poden al·legar per escrit
davant lAlcalde-President de lAjuntament,
en un termini de quinze dies, tot el que per a
la seva defensa creguin convenient, mitjançant aportació o proposició de proves,
després del qual es dictarà la resolució que

DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§

DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

P05367102§
G05153973§
P05307696§
P05371801§
E051300726§
G05153493§
PC5369202§
G05154002§
P05370576§
G05154143§
G05153808§
E051107035§
PC5369469§
E050606380§
E051206938§
E051206988§
E051300674§
E051300711§
PC5363286§
P05361601§
G05154054§
EC52203947§
E050107558§
E050305609§
G05154365§
EC50905330§
EC51206112§
P05373807§
G05153771§
EC50106405§
EC52204106§
E050705509§
G05153772§
EC50105507§
EC51205366§
EC51205396§
EC51405035§
EC51405146§
G05153773§
P05368626§
P05367498§
PC5368767§
P05350825§
P05361072§
EC50605076§

05-08-29§
05-08-27§
05-09-09§
05-09-07§
05-09-02§
05-08-26§
05-06-21§
05-08-29§
05-09-09§
05-09-02§
05-08-10§
05-09-06§
05-06-27§
05-09-05§
05-09-06§
05-09-08§
05-09-01§
05-09-02§
05-06-14§
05-05-10§
05-08-30§
05-06-22§
05-09-09§
05-09-06§
05-09-07§
05-06-18§
05-06-30§
05-08-10§
05-08-10§
05-07-01§
05-06-28§
05-09-02§
05-08-10§
05-06-04§
05-06-08§
05-06-09§
05-05-31§
05-06-02§
05-08-10§
05-08-10§
05-09-09§
05-07-08§
05-08-26§
05-05-10§
05-06-13§

1803CTS§
0142DBG§
3408CDK§
1812CZB§
B-7349-OM§
B-3801-OW§
4006DJV§
B-4005-UP§
C8318BHJ§
B-6048-OZ§
B-6284-VB§
B-2130-SK§
2605DJV§
B-4857-MN§
B-4857-MN§
B-4857-MN§
B-4857-MN§
B-4857-MN§
0783BKD§
9823CPX§
B-8830-LT§
9865BNP§
B-2687-PD§
B-2687-PD§
9654DDB§
7076BMV§
7076BMV§
5306CHM§
B-7284-PP§
5924DLP§
5924DLP§
B-7696-TN§
B-6033-SV§
4494CKJ§
4494CKJ§
4494CKJ§
4494CKJ§
4494CKJ§
B-0033-LD§
B-9523-OX§
T-8689-AM§
8139BWL§
2726CNL§
E7659BCZ§
6614DDP§

2174§
2211§
3054§
2174§
2070§
2082§
2165§
2174§
2174§
2082§
2205§
2070§
2174§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2213§
3054§
2091§
2070§
2070§
2070§
2061§
2071§
2070§
2163§
2158§
2070§
2071§
2070§
2167§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2167§
2190§
2159§
3073§
2055§
2055§
2071§

VINYALS, DE,6§
SANT ISIDRE, DE,29§
ÀNGEL SALLENT,D,80§
PROGRÉS, DEL,40§
AMPLE,63§
AUTONOMIA,DE L,140§
ALBINYANA, D,2§
ABAT MARCET,DE L,315§
VINYALS, DE,4§
RAMÓN Y CAJAL, DE,33§
MENÉNDEZ Y PELAYO,DE,243§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,333§
ANTONI TORRELLA,D,1§
TRIOMF, DEL,26§
TRIOMF, DEL,15§
TRIOMF, DEL,20§
AMPLE,9§
TRIOMF, DEL,31§
CASTELLAR, DE,29§
GALVANI, DE,5§
ARQ.PUIG I CADAFALCH,DE L,54§
VÁZQUEZ DE MELLA, DE,3§
BLASCO DE GARAY,DE,56§
NICOLAU TALLÓ,DE,132§
SANT MARC, DE,69§
DR. ULLÉS,DEL,45§
FARADAY,DE,108§
MONTCADA, DE,19§
DR. ROBERT,DEL,3§
MARTÍ DÍEZ, DE,15§
ARQUIMEDES,D,244§
MARTÍ DÍEZ, DE,39§
PROGRÉS, DEL,25§
JACQUARD, DE,77§
JACQUARD, DE,71§
JACQUARD, DE,71§
JACQUARD, DE,77§
JACQUARD, DE,77§
PROGRÉS, DEL,20§
PROGRÉS, DEL,20§
MONTCADA, DE,25§
JOAN COROMINES, DE,1§
SANT TOMÀS, DE,11§
SALAMANCA, DE,1§
PROGRÉS, DEL,24§

09-30§
12-55§
06-20§
04-46§
04-54§
07-50§
06-10§
01-42§
12-00§
05-26§
07-52§
10-47§
07-35§
10-29§
10-09§
10-30§
12-42§
12-14§
10-40§
12-00§
12-19§
09-51§
10-51§
05-20§
09-51§
07-17§
05-33§
11-05§
10-53§
12-10§
12-54§
07-06§
12-11§
11-13§
10-56§
11-06§
10-12§
11-01§
01-14§
07-55§
04-30§
12-31§
12-30§
05-45§
12-11§

ADROHER CARRAZONI ALBERT§
AGUILAR MONROY ISABEL§
ALBIÑANA CUADRAS JOSEP M.§
ALMEDA ROMERO SUSANA BEATRIZ§
AMAT GOMEZ VIRGINIA§
ARBIZU ENRIQUE PILAR§
ARGEMI PUIG IVO§
ARIAS TORO DAVID§
AURELL BOVE GEMMA§
BAYO CASTILLA FRANCISCO§
BECERRO MINA RICARDO§
BETRIU BOLET CARMEN§
CABEZAS BERRIO MANUEL§
CANTARERO PEREZ ANTONIO§
CANTARERO PEREZ ANTONIO§
CANTARERO PEREZ ANTONIO§
CANTARERO PEREZ ANTONIO§
CANTARERO PEREZ ANTONIO§
CASULLERAS PETIT RAFAEL§
CIBIOR FORM SL§
CLIMENT FERNANDEZ MERCEDES§
COMPANY IBORRA JUAN ENRIQUE§
CONSTANTINO BRUNO§
CONSTANTINO BRUNO§
CONSTRUCCIONES NEPAMA SL§
CORTES RUIZ-CARRILLO MARIA DEL PILAR§
CORTES RUIZ-CARRILLO MARIA DEL PILAR§
FERNANDEZ ROVIRA NURIA§
FERRER FERRER ANDRES§
FLAQUE ARANDA GEMA§
FLAQUE ARANDA GEMA§
FLOTATS ESPEL DOMINGO§
FORNT PARDOS JAUME LLUIS§
FRANCISCO SANCHEZ JOSE MARIA§
FRANCISCO SANCHEZ JOSE MARIA§
FRANCISCO SANCHEZ JOSE MARIA§
FRANCISCO SANCHEZ JOSE MARIA§
FRANCISCO SANCHEZ JOSE MARIA§
GARCIA FERNANDEZ MA CARMEN§
GARRIDO MARTINEZ M DOLORES§
GIL HERNANDEZ JOSE MARIA§
GOMEZ CASTRO MARC§
GOMEZ CASTRO OSCAR§
GONZALEZ LUQUE MIGUEL ANGEL§
GRATACOS CASAS ALBERT§

Terrassa, 2 de novembre de 2005.
La Secretària dels Expedients Sancionadors, Joana Garcia i Pastor.
022005024879
A

IMPORT#
60,10#
30,05#
60,10#
60,10#
18,03#
60,10#
30,05#
60,10#
60,10#
60,10#
60,10#
18,03#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
60,10#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
18,03#
18,03#
90,15#
90,15#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
30,05#
90,15#
48,08#
96,16#
96,16#
18,03#

procedeixi, practicant-se a continuació la
notificació daquesta en el seu domicili, de
conformitat amb la normativa general daplicació i sense cap altre publicació en els butlletins oficials, essent suficient el present
edicte, per als fins de publicitat necessaris
com a garantia de linteressat en el corresponent procediment sancionador.
Al mateix temps es requereix als titulars
notificats que no fossin conductors del vehicle en el moment de la denúncia, perquè
comuniquin a lAjuntament el nom, DNI i
domicili daquest, fent-los saber que lincompliment de lobligació serà considerada falta
greu, conforme al que es disposa en larticle
72.3 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària.
La codificació de les infraccions correspon
a les taules que es van fer públiques en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 52 del
dia 1 de març de 1997 i núm. 115 del dia 14
de maig de 1999.

DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§

DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

IMPORT#

P05391006§
GC5152655§
G05154364§
PC5368111§
P05370266§
E050107323§
GD5150530§
G05154684§
EJ52202523§
PJ5359049§
P05373753§
P05370717§
G05153491§
EC51405193§
G05153801§
EC50705067§
EC51206138§
EC51206373§
G05154492§
PC5390293§
E050606555§
G05154390§
P05373809§
P05368918§
PC5368140§
G05153807§
P05370454§
P05368902§
P05360006§
G05153791§
EC52105894§
P05372855§
PC5369352§
G05154147§
E051300685§
P05373813§
P05368929§
GC5151515§
G05153628§
GC5152481§
GC5152664§
EJ51204306§
EJ52103134§
EJ52103438§

05-05-10§
05-07-01§
05-09-07§
05-06-16§
05-08-26§
05-09-02§
05-05-23§
05-09-15§
05-05-02§
05-04-29§
05-08-10§
05-09-16§
05-08-26§
05-06-06§
05-08-10§
05-07-09§
05-07-01§
05-07-09§
05-09-12§
05-06-24§
05-09-08§
05-09-09§
05-08-10§
05-08-22§
05-06-21§
05-08-10§
05-09-12§
05-08-13§
05-05-10§
05-08-17§
05-06-30§
05-08-10§
05-06-22§
05-09-02§
05-09-01§
05-08-10§
05-08-22§
05-06-11§
05-08-18§
05-06-29§
05-07-01§
05-05-04§
05-04-21§
05-04-28§

60,10#
30,05#
60,10#
60,10#
60,10#
18,03#
60,10#
60,10#
301,00#
301,00#
90,15#
60,10#
30,05#
18,03#
90,15#
18,03#
18,03#
18,03#
30,05#
90,15#
18,03#
60,10#
90,15#
90,15#
60,10#
60,10#
30,05#
90,15#
60,10#
60,10#
18,03#
90,15#
60,10#
60,10#
18,03#
90,15#
90,15#
30,05#
60,10#
60,10#
60,10#
301,00#
301,00#
301,00#

0838DFD§
7255CLP§
B-4312-HY§
2235DBL§
8879CJT§
6750DHD§
1766CMY§
6650BBM§
1929CHK§
2728DGZ§
B-1475-VL§
B-0502-WS§
B-0837-VT§
0770CTH§
B-7564-OM§
6222BPB§
6222BPB§
6222BPB§
B-3890-WW§
4179DJK§
B-5630-SS§
B-1889-VB§
1608DHR§
4372CSM§
0407CSK§
SS-4952-AZ§
2970CCC§
B-6314-VZ§
2334DDH§
B-8733-OT§
7550BLM§
B-2798-LP§
1436CMN§
6837BDW§
B-0128-VJ§
7292BPJ§
0520CKP§
4082CKD§
B-1016-VC§
9131CVT§
8744CVT§
B-0606-WL§
B-0606-WL§
B-0606-WL§

3054§
2211§
2174§
2084§
2174§
2070§
2171§
2174§
2999§
2999§
2163§
2174§
2211§
2070§
2158§
2070§
2070§
2070§
2165§
2160§
2070§
2174§
2163§
2159§
2174§
2082§
2175§
2163§
2013§
2174§
2070§
2160§
2174§
2061§
2070§
2163§
2159§
2211§
2174§
2174§
2174§
2999§
2999§
2999§

CASTELLAR, DE,470§
BARTOMEU AMAT, DE,127§
AMPLE,111§
ABAT MARCET,DE L,253§
GALILEU, DE,260§
COL·LEGI, DEL,23§
MANCOMUNITAT,1§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,300§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,329§
BALDRICH, DE,63§
MONTCADA, DE,191§
TRIOMF, DEL,29§
SANT ISIDRE, DE,42§
VALLHONRAT, DE,41§
DR. ROBERT,DEL,3§
ANTONI TORRELLA,D,50§
ANTONI TORRELLA,D,43§
SANT GAIETÀ, DE,129§
ÈGARA,D,28§
RUBÍ, DE,24§
VÁZQUEZ DE MELLA, DE,4§
JOSEP TARRADELLAS,DE,54§
MONTCADA, DE,19§
GALILEU, DE,254§
TRANSVERSAL,3§
AUTONOMIA,DE L,140§
VINYALS, DE,8§
MONTCADA, DE,41§
PONENT, DE,20§
COMTE DÈGARA, DEL,10§
PANTÀ, DEL,67§
ÈGARA,D,321§
AMPLE,111§
PI I MARGALL, DE,179§
AMPLE,43§
MONTCADA, DE,19§
ARQUIMEDES,D,205§
ÈGARA,D,166§
MATADEPERA, DE,101§
PI I MARGALL, DE,102§
FRANCESC MACIÀ,DE,110§
GALILEU, DE,266§
GIRALT I SERRÀ, DE,2§
GIRALT I SERRÀ, DE,2§

11-51§
10-55§
09-16§
10-08§
11-40§
05-35§
11-35§
12-25§
05-36§
10-51§
12-05§
07-05§
05-25§
10-10§
09-25§
06-15§
12-14§
12-35§
08-26§
01-45§
07-18§
09-44§
11-15§
11-47§
05-57§
04-04§
09-50§
10-30§
11-42§
09-59§
05-19§
03-57§
10-47§
07-52§
05-28§
12-30§
12-15§
07-43§
11-31§
03-07§
06-28§
06-48§
12-32§
10-04§

HIELOS MONTSENY S A§
IBERGEL§
IGNAT YEV OLEXANDR§
KELDENICH S.A.§
LATORRE ESPINAR JORGE§
LAVADO BLAZQUEZ SEBASTIAN§
LEON LORT EVA§
LOZANO BENEDICTO MA ELENA§
MANAIZO SL§
MANAIZO SL§
MARCET GARCIA RICARD§
MARTI CABARROCAS NURIA§
MARTINEZ CLOSAS NURIA§
MARTINEZ PUIG IGNACIO§
MARTINEZ SEGOVIA AVELINO§
MAS GUERRERO SANDRA§
MAS GUERRERO SANDRA§
MAS GUERRERO SANDRA§
MASSOT VERDU ALBERTO§
MIGUEL PONS MARC§
MOLERO PRAT OSCAR§
MORENO SERRANO ROSARIO§
NAVARRO MARTINEZ SANTIAGO§
NUÑEZ LUCERO FRANCISCO ALEJANDRO§
ORTIZ MIRAS LLUIS§
OTAEGUI GOYA MA ARANZAZU§
RAMON GRACIA SALVADOR§
RIADO BUENO AGUSTIN ALBERTO§
RIBA CABANA PEDRO§
RUIZ MIRONES BARBARA§
SALA PEREZ MARC§
SANCHEZ LOPEZ EDUARDO§
SANCHEZ VALENTIN ROSA MARIA§
SARLE RUBI ESTER§
SERVETO CAÑADA SILVIA§
SOBRADO VALDEPERAS DAVID§
TARRAGON PALOU SERGIO§
TARRIDA BAYO ROGER§
UGAS DUBREUIL CLARA§
ULLDEMOLINS VIVES JORDI§
VEGA GARCIA RICARD§
WORK GENERAL SERVICES, S.L.,§
WORK GENERAL SERVICES, S.L.,§
WORK GENERAL SERVICES, S.L.,§

BUTLLETÍ OFICIAL

8 / 11 / 2005

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

Núm. 267 / Pàg. 59

Administració Local
Terrassa
Serveis Econòmics
EDICTE
La Secretària dels expedients sancionadors, faig saber que: els presumptes infractors
que a continuació es relacionen han estat
denunciats per cometre una infracció de les
tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació
de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, en
aquest Municipi.
La qual cosa es notifica a través del present edicte, en compliment del previst en els
articles 59.4 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei
4/1999, i 103 apartat 5 i 6 del Reglament
General de Recaptació (R.D. 1684/1990, de
20 de desembre; B.O.E. núm. 3, de 3 de
gener de 1991), per haver resultat infructuosos els intents de notificació personal domiciliària, per desconeixement del seu domicili,
per absència en el moment de practicar-se la
notificació de denúncia, o per no saber o
negar-se a signar lavís de recepció, servint

de requeriment en forma perquè compareguin, en el termini de vuit dies, per si o mitjançant representant en lexpedient, amb
ladvertiment que transcorregut aquest termini sense que linteressat hagi comparegut, sel
tindrà per notificat amb plena virtualitat legal
daquest acte, així com de les successives
actuacions fins el termini del procediment,
sense perjudici del dret que té de comparèixer.
Es podrà obtenir el benefici de la reducció
del 30 % de limport de la multa, si es fa
efectiva dins el període dels deu dies
següents a la publicació del present edicte, i
dun 30 + 20 % de reducció, dins daquest
mateix termini, per aquelles infraccions en
què no concorrin circumstàncies de perill.
Per fer efectives les liquidacions shaurà de
comparèixer en les oficines municipals ubicades a la Pl. Didó núm. 5, per tal dobtenir
el document cobratori, igualment podrà efectuar-se el pagament per gir postal o transferència bancària, indicant nom, cognoms, i
número de denúncia.
Els interessats poden al·legar per escrit
davant lAlcalde-President de lAjuntament,

DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§

DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

P05364333§
PD5367468§
PC5369331§
PC5364313§
PC5366074§
P05361329§
G05153814§
G05153812§
P05391511§
P05361925§
PC5311333§
PC5366180§
P05391512§
PC5368515§
GC5152776§
P05360838§
PC5358578§
EC51205436§
EC50404188§
EC50605514§
EC51206212§
EC52105744§
EC52106067§
P05359943§
P05360918§

05-08-11§
05-07-11§
05-06-30§
05-06-15§
05-06-21§
05-05-11§
05-08-11§
05-08-11§
05-05-11§
05-08-11§
05-06-12§
05-06-16§
05-05-11§
05-07-04§
05-07-08§
05-05-11§
05-07-02§
05-06-10§
05-07-05§
05-07-01§
05-07-06§
05-06-27§
05-07-08§
05-05-11§
05-05-11§

B-2577-SW§
5201DHL§
3563DBX§
B-1945-HX§
B-1945-HX§
8694CYG§
B-8853-UH§
B-8849-MV§
B-7371-MD§
3294CDV§
1165BHL§
2392BYH§
B-4025-ON§
B-0023-UH§
B-0568-WL§
C8595BPD§
B-7168-PH§
4494CKJ§
2519CCB§
2519CCB§
2519CCB§
2519CCB§
2519CCB§
1858DBX§
5653DHL§

2160§
2165§
2082§
2090§
2174§
2155§
2211§
2167§
2125§
2174§
2091§
2171§
2125§
2213§
2061§
2129§
2090§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2155§
2013§

JAUME I, DE,288§
GALILEU, DE,208§
FRANCISCO DE VITORIA,DE,20§
DR. PEARSON,DEL,133§
BALDRICH, DE,63§
MADRID, DE,21§
SANT ISIDRE, DE,62§
GALILEU, DE,207§
RUBÍ, DE,268§
PUIG NOVELL, DEL,2§
NOU DE SANT PERE,8§
SALVADOR BUSQUETS,DE,4§
RUBÍ, DE,279§
PERIODISTA GRANÉ,DEL,243§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,766§
DOM BOSCO, DE,1§
GALILEU, DE,272§
JACQUARD, DE,77§
SANT NEBRIDI, DE,26§
SANT NEBRIDI, DE,25§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,8§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,8§
NOTARI BADIA, DEL,8§
INDEPENDÈNCIA,109§
GALILEU, DE,1§

12-30§
05-54§
09-50§
05-15§
10-15§
11-10§
05-16§
12-00§
05-35§
12-25§
12-10§
10-26§
05-50§
09-10§
06-53§
06-40§
05-40§
10-27§
12-33§
12-57§
09-59§
11-57§
05-09§
05-58§
11-00§

AGOUT HIDALGO ABRAHAM§
ANTEQUERA GARCIA FRANCISCO§
ARJONA MARTINEZ ANTONIO JULIO§
BAIDAN HAFID§
BAIDAN HAFID§
BARRAGAN ROMERO LUIS§
CALERO PINTO ANNA MARIA§
CALVENTE TORRES JUANA§
CARMONA ANDRADE JORGE§
CARNERERO PORRAS MARIA JESUS§
DINARES JAUME ANDREU M CARMEN§
DURAN PARRA LUIS CARLOS§
ECNHEPARES NICOLAS JAIME§
ELOWAFA KHALID§
ESCAPA RIERA BERNAT§
ESCUDERO CANTERO JOSE ANTONIO§
FORT MATARIN M DOLORES§
FRANCISCO SANCHEZ JOSE MARIA§
GALVEZ PEREZ JUAN JOSE§
GALVEZ PEREZ JUAN JOSE§
GALVEZ PEREZ JUAN JOSE§
GALVEZ PEREZ JUAN JOSE§
GALVEZ PEREZ JUAN JOSE§
GIMENEZ MARTINEZ MODESTO§
GOMBAU VILARO ALBERT§

IMPORT#
90,15#
30,05#
60,10#
48,08#
60,10#
90,15#
30,05#
60,10#
90,15#
60,10#
60,10#
60,10#
90,15#
60,10#
60,10#
90,15#
48,08#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
90,15#
60,10#

en un termini de quinze dies, tot el que per a
la seva defensa creguin convenient, mitjançant aportació o proposició de proves,
després del qual es dictarà la resolució que
procedeixi, practicant-se a continuació la
notificació daquesta en el seu domicili, de
conformitat amb la normativa general daplicació i sense cap altre publicació en els butlletins oficials, essent suficient el present
edicte, per als fins de publicitat necessaris
com a garantia de linteressat en el corresponent procediment sancionador.
Al mateix temps es requereix als titulars
notificats que no fossin conductors del vehicle en el moment de la denúncia, perquè
comuniquin a lAjuntament el nom, DNI i
domicili daquest, fent-los saber que lincompliment de lobligació serà considerada falta
greu, conforme al que es disposa en larticle
72.3 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària.
La codificació de les infraccions correspon
a les taules que es van fer públiques en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 52 del
dia 1 de març de 1997 i núm. 115 del dia 14
de maig de 1999.

DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§

DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

P05363531§
P05361918§
PC5365424§
EC51206319§
EC51600332§
P05361927§
G05153811§
G05153775§
P05360832§
EC50905645§
EC51106234§
PC5355898§
PC5364482§
P05361363§
P05371607§
P05349577§
GC5151547§
P05361924§
GC5151627§
PC5365455§
P05360840§
PC5368184§
PC5366741§
G05153779§

05-08-11§
05-08-11§
05-06-30§
05-07-08§
05-07-07§
05-08-11§
05-08-11§
05-08-11§
05-05-11§
05-07-01§
05-07-08§
05-04-21§
05-06-13§
05-05-11§
05-08-11§
05-05-11§
05-06-14§
05-08-11§
05-06-13§
05-06-08§
05-05-11§
05-06-22§
05-06-29§
05-08-11§

8490DBM§
9036CLF§
1105BWT§
5265DHL§
5265DHL§
4168BKT§
B-8477-VU§
B-2340-UN§
4822DDD§
0056BTX§
0056BTX§
B-1552-OK§
1950CCD§
4763BNH§
8773BFT§
6119CTY§
B-2395-VH§
B-3996-UD§
B-6919-TW§
B-6849-NB§
1750CCM§
6911DGC§
2151DLK§
B-7404-WK§

2091§
2092§
2174§
2070§
2070§
2174§
2167§
2165§
2013§
2071§
2070§
2159§
2175§
3054§
2165§
2013§
2174§
2174§
2165§
2092§
2013§
2165§
2213§
2167§

RASA, DE LA,48§
BALDRICH, DE,35§
FORN,DEL,1§
BARTOMEU AMAT, DE,73§
TRIOMF, DEL,42§
COMTE DÈGARA, DEL,25§
GALILEU, DE,238§
ARQUIMEDES,D,144§
LEPANT, DE,291§
MENÉNDEZ Y PELAYO,DE,50§
MENÉNDEZ Y PELAYO,DE,32§
TEATRE, DEL,2§
TORRES GARCÍA, DE,35§
MONTBLANC, DE,10§
ARQUIMEDES,D,146§
CASTELLAR, DE,590§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,498§
ARQUIMEDES,D,227§
DR. CABANES,DEL,16§
MANYANS,DELS,37§
PONENT, DE,22§
DR. TORRAS I BAGES,DEL,169§
ÈGARA,D,241§
GALILEU, DE,194§

12-45§
08-50§
09-05§
05-13§
11-11§
12-37§
11-07§
09-29§
09-15§
05-34§
06-16§
11-05§
10-40§
10-00§
03-05§
11-45§
10-34§
12-12§
10-43§
11-45§
07-00§
10-50§
06-45§
01-01§

GUTIERREZ CABERO DAVID§
INSTAL·LACIONS EASA, S.A§
LINEA SINTESI SL§
MANTILLA BOBADILLA OSCAR§
MANTILLA BOBADILLA OSCAR§
MARTI HOMEDES ISABEL§
MARTINEZ GARCIA GABRIEL§
MORENO CAÑAMERO MARIA JOSE§
NIETO GALVAN FERNANDO§
ORTEGA TEIXEIRA JOSE ANTONIO§
ORTEGA TEIXEIRA JOSE ANTONIO§
ORTIZ DIAZ RAMON§
PARRAL GONZALEZ JAVIER§
PLA MELERO ESTHER§
QUIJADA PEREZ FERNANDO§
ROMERO MUÑOZ MIGUEL§
ROSSON TURU SILVIA§
SAMPER OUTEIRAL SONIA§
SANCHEZ RAMIREZ EVA§
SEPULVEDA LOPEZ ANTONIO§
SOCIAS CONEJERO PEDRO§
VALVERDE BLANCO BELEN§
VAZQUEZ FONTEBOA MARCOS§
VILLARREAL ORDOÑEZ ANTONIO§

IMPORT#
60,10#
60,10#
60,10#
18,03#
18,03#
60,10#
60,10#
30,05#
60,10#
18,03#
18,03#
90,15#
30,05#
60,10#
30,05#
60,10#
60,10#
60,10#
30,05#
60,10#
60,10#
30,05#
60,10#
60,10#

Terrassa, 2 de novembre de 2005.
La Secretària dels Expedients Sancionadors, Joana Garcia i Pastor.
022005024880
A

Terrassa
Serveis Econòmics
EDICTE
El Recaptador Municipal, faig saber que:
pel present edicte es notifica a les persones
que es relacionen a continuació les sancions
que els han estat imposades com a infractors
de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, ja que no shan
pogut practicar directament, malgrat haver-se
intentat individualment.
Els afectats podran, interposar potestativament recurs de reposició davant de lAlcalde-

President en el termini dun mes, o bé recurs
Contenciós-administratiu davant els Jutjats de
lo contenciós-administratiu en el termini de
dos mesos comptats des de la notificació de
la present. En el cas dinterposar recurs de
reposició, no es podrà interposar el recurs
contenciós-administratiu fins que sigui resolt
expressament o shagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
Per fer efectives les liquidacions shaurà de
comparèixer en les oficines municipals ubicades a la Pl. Didó núm. 5, per tal dobtenir
el document cobratori, igualment podrà efectuar-se el pagament per gir postal o trans-

ferència bancària, indicant nom, cognoms, i
número de denúncia.
Un cop transcorregut el període voluntari
dingrés sense que aquest shagi efectuat, es
procedirà al cobrament en via de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec del 20 % i acreditant-se els interessos de
demora.
La codificació de les infraccions correspon
a les taules que es van fer públiques en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 52 del
dia 1 de març de 1997 i núm. 115 del dia 14
de maig de 1999.
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DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

IMPORT#

DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§

DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

IMPORT#

G05150640§
G05150194§
E050104343§
E050603956§
E052103309§
E050703337§
E051104221§
G05149983§
PC5387466§
G05150808§
P05360938§
EC50901353§
E050903483§
G05150083§
P05361968§
E050903922§
E050903793§
E051204778§
E051204864§
E051204944§
G05149369§
G05150994§
P05390074§
P05355194§
P05359058§
P05391824§
EJ41305612§
E051204637§
E052104126§
E052202632§
E050903632§
E050903528§
E051104163§
E051204353§
P05360520§
G05149734§
G05149801§
E050603589§
E050604143§
P05361487§
E052103259§
E052103741§
P05356750§
G05149218§
P05356445§
P05359944§
P05359163§
EJ40111026§
EJ41106331§
EJ50200018§
E051403832§
E050603955§
E050604141§
G05149191§
E050403295§
G05150969§
P05391602§
PC4342853§
EJ40111185§
GC5147287§
GC5148395§
E051204254§

05-05-23§
05-05-17§
05-05-05§
05-05-07§
05-04-25§
05-05-10§
05-05-09§
05-05-10§
05-02-25§
05-05-26§
05-05-17§
05-02-21§
05-04-22§
05-05-12§
05-05-04§
05-05-06§
05-05-03§
05-05-23§
05-05-24§
05-05-26§
05-04-26§
05-06-01§
05-05-24§
05-04-20§
05-04-27§
05-05-18§
04-11-26§
05-05-14§
05-05-13§
05-05-05§
05-04-27§
05-04-23§
05-05-06§
05-05-05§
05-05-03§
05-05-06§
05-05-04§
05-04-28§
05-05-12§
05-05-10§
05-04-25§
05-05-03§
05-05-02§
05-04-22§
05-05-05§
05-05-11§
05-04-28§
04-12-03§
04-12-31§
05-01-04§
05-04-21§
05-05-07§
05-05-12§
05-04-23§
05-05-09§
05-05-30§
05-05-12§
04-12-14§
04-12-09§
05-03-10§
05-04-08§
05-05-03§

60,10#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
30,05#
60,10#
60,10#
60,10#
18,03#
18,03#
30,05#
30,05#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
60,10#
60,10#
120,20#
60,10#
60,10#
301,00#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
30,05#
30,05#
60,10#
18,03#
18,03#
48,08#
18,03#
18,03#
30,05#
60,10#
60,10#
60,10#
60,10#
301,00#
301,00#
301,00#
18,03#
18,03#
18,03#
30,05#
18,03#
30,05#
60,10#
120,20#
301,00#
30,05#
60,10#
18,03#

G05149478§
P05361979§
P05362240§
P05356485§
EC50102211§
E050403123§
G05149449§
P05359542§
PC5353060§
E050203795§
G05149780§
E050603245§
E050904086§
E051104045§
E051404213§
E052103540§
P05355999§
E050703510§
P05355971§
E052104193§
P05363657§
GC5147880§
P05386249§
P05360212§
G05149662§
E050603432§
E050903776§
E051103757§
E051403795§
E051403860§
E052103115§
E052103174§
E052103223§
P05358340§
P05360096§
P05360119§
P05360722§
P05389347§
P05390988§
P05355918§
P05391409§
E050104677§
E050203452§
E050203562§
G05149521§
EC50903056§
EC52202084§
PC5350590§
P05354539§
E050103904§
E052202532§
EC50101937§
EC50101977§
EC50602202§
EC51103053§
EC51202054§
EC52200900§
P05354337§
P05361980§
EJ42112641§
EJ50101184§
EJ50200816§

05-04-28§
05-05-05§
05-05-31§
05-05-09§
05-02-26§
05-05-05§
05-04-29§
05-05-04§
05-02-28§
05-05-13§
05-05-05§
05-04-19§
05-05-10§
05-05-03§
05-05-02§
05-04-29§
05-04-28§
05-05-13§
05-04-22§
05-05-14§
05-05-26§
05-03-23§
05-04-23§
05-05-09§
05-04-30§
05-04-23§
05-05-03§
05-04-26§
05-04-21§
05-04-25§
05-04-20§
05-04-22§
05-04-22§
05-05-18§
05-05-10§
05-05-09§
05-05-15§
05-04-26§
05-05-27§
05-05-03§
05-05-27§
05-05-12§
05-05-04§
05-05-06§
05-04-29§
05-04-09§
05-04-15§
05-02-08§
05-04-22§
05-04-22§
05-05-02§
05-02-22§
05-02-22§
05-03-14§
05-03-22§
05-03-04§
05-02-24§
05-05-04§
05-05-05§
04-11-18§
05-02-01§
05-01-27§

48,08#
48,08#
48,08#
90,15#
18,03#
18,03#
30,05#
48,08#
60,10#
18,03#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
90,15#
18,03#
60,10#
18,03#
30,05#
60,10#
60,10#
60,10#
60,10#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
48,08#
90,15#
90,15#
90,15#
30,05#
90,15#
48,08#
30,05#
18,03#
18,03#
18,03#
60,10#
18,03#
18,03#
90,15#
48,08#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
18,03#
90,15#
48,08#
301,00#
301,00#
301,00#

5952BZD§
B-4861-TP§
B-7349-OM§
B-7349-OM§
B-4005-UP§
B-8862-PD§
B-8862-PD§
B-3305-NM§
0699BZH§
B-4999-PP§
8065DKC§
2594BTJ§
6741BCT§
2016CGV§
B-6051-OW§
B-8444-MZ§
B-4718-TS§
B-4857-MN§
B-4857-MN§
B-4857-MN§
B-5248-TT§
B-8943-ON§
2769CKV§
B-2510-PG§
B-0418-WG§
B-7202-LS§
B-1033-JW§
B-3462-SW§
B-3462-SW§
B-3462-SW§
2316BZG§
B-3430-PP§
B-3430-PP§
B-3430-PP§
B-5508-JB§
B-3180-TX§
2621BMH§
B-2556-VS§
B-2556-VS§
6605CNH§
5145CSJ§
5145CSJ§
B-9970-TT§
6601BNW§
9732CMM§
B-6533-WZ§
9743BRZ§
B-1171-XD§
B-1171-XD§
B-1171-XD§
2132BPG§
B-1292-XD§
B-1292-XD§
5056CMG§
B-8812-UD§
B-5291-OF§
B-5658-TG§
4089BDS§
5697CGZ§
7217BVT§
7217BVT§
GI-5067-BK§

2092§
2174§
2071§
2070§
2071§
2070§
2070§
3029§
2174§
2061§
2174§
2070§
2070§
2165§
2165§
2070§
2071§
2070§
2070§
2070§
2174§
2174§
2174§
2094§
2174§
2213§
2999§
2071§
2071§
2071§
2071§
2071§
2070§
2070§
2165§
2190§
2174§
2070§
2070§
2090§
2070§
2070§
2165§
2174§
2213§
2174§
2082§
2999§
2999§
2999§
2071§
2071§
2071§
2209§
2070§
2165§
2174§
2099§
2999§
2176§
2174§
2071§

HISPANITAT,DE LA,99§
MONTURIOL, DE,129§
SANT ILDEFONS, DE,3§
DR. ULLÉS,DEL,22§
JOAN ABELLÓ I BUFÍ,DE,4§
GALILEU, DE,194§
IRENEU,D,22§
INFANT MARTÍ,DE L,179§
PRAT DE LA RIBA,DE,46§
GLÒRIES CATALANES,DE LES,40§
ARQUIMEDES,D,221§
PROGRÉS, DEL,10§
FARADAY,DE,148§
ÈGARA,D,26§
CIRICI I PELLICER,DE,1§
IRENEU,D,3§
DR. ULLÉS,DEL,47§
MATADEPERA, DE,125§
TRIOMF, DEL,31§
TRIOMF, DEL,35§
SINDICAT, DEL,96§
TRIOMF, DEL,1§
PRIM, DE,57§
JOAN MIRÓ,DE,112§
GALÍCIA, DE,2§
CASTELLAR, DE,94§
PROGRÉS, DEL,20§
AMPLE,19§
AMPLE,21§
AMPLE,19§
GALILEU, DE,115§
GALILEU, DE,266§
GALILEU, DE,266§
GALILEU, DE,266§
NÚRIA, DE,161§
JOAN ARTIGUES, DE,1§
MOSSÈN PURSALS, DE,44§
GALILEU, DE,119§
ANTONI TORRELLA,D,3§
CLAVÉ, DE,13§
GALILEU, DE,347§
SANT ILDEFONS, DE,4§
CASTELLAR, DE,23§
ANCIANITAT, DE L,87§
JOSEP TARRADELLAS,DE,11§
VOLUNTARIS, DELS,75§
SOMETENT CASTELLA, DEL,126§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,331§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,327§
DR. SALVÀ,DEL,10§
MARTÍ DÍEZ, DE,5§
IRENEU,D,9§
DR. ULLÉS,DEL,2§
COMTE DÈGARA, DEL,15§
SANT LEOPOLD, DE,20§
SALMERÓN, DE,131§
VOLUNTARIS, DELS,85§
JOSEP TARRADELLAS,DE,11§
SANT GAIETÀ, DE,115§
HISTORIADOR CARDÚS,DE L,50§
HISTORIADOR CARDÚS,DE L,50§
GALILEU, DE,345§

01-28§
01-42§
05-45§
12-55§
07-07§
09-57§
10-07§
05-42§
11-26§
08-22§
06-26§
12-19§
05-50§
09-47§
10-44§
09-57§
12-18§
10-33§
05-49§
06-06§
08-11§
08-18§
10-40§
10-30§
10-43§
11-40§
04-50§
11-44§
11-54§
11-46§
12-53§
04-50§
10-17§
07-03§
06-06§
03-20§
08-20§
04-58§
04-43§
05-49§
10-12§
04-47§
10-45§
12-27§
06-40§
06-33§
07-03§
04-56§
12-21§
11-00§
05-56§
12-51§
12-55§
05-12§
10-55§
03-08§
12-02§
07-30§
04-58§
07-28§
05-24§
05-08§

ABELLO ROCA JORDI§
ALVAREZ MARTINEZ ANGEL§
AMAT GOMEZ VIRGINIA§
AMAT GOMEZ VIRGINIA§
ARIAS TORO DAVID§
ARIMANY LAMOGLIA M CARMEN§
ARIMANY LAMOGLIA M CARMEN§
BADIA PERICH RICARD§
BEL PERARNAU JUAN§
BERMEJO GUTIERREZ DAVID§
BERMEJO MARSA IVAN§
BIETO CLOSA CARME§
BOJ POCIELLO ROSARIO§
BRAVO DE LOS REYES MANUEL§
BROS BUSQUET ANTONIO§
BUISAN ROMERO SANTIAGO§
CABELLO CHAMORRO ANA§
CANTARERO PEREZ ANTONIO§
CANTARERO PEREZ ANTONIO§
CANTARERO PEREZ ANTONIO§
CANTERO BERMUDEZ ARACELI§
CARMONA JIMENEZ JORDI§
CASALS PADRO CARLOS§
CASANOVAS CERDAN ARIADNA§
CASANOVAS CRESPO ANGEL§
CASTRO HERRADA MARIA ANGELES§
CIM IMPORT SCP§
CLOTET CARBONELL REMEI§
CLOTET CARBONELL REMEI§
CLOTET CARBONELL REMEI§
CORTES RUIZ-CARRILLO MARIA DEL PILAR§
COTS BALSELLS JUANA§
COTS BALSELLS JUANA§
COTS BALSELLS JUANA§
DE LA ASUNCION MARTIN ISMAEL§
DERN GARRIGA MARIA§
EL YOUSFI MUSTAPHA§
ESPARBE PUIG MARIA ROSA§
ESPARBE PUIG MARIA ROSA§
ESPIN VELOZ JOSE ABELARDO§
ESTIVILL CORTES MARIO§
ESTIVILL CORTES MARIO§
FIGUERAS VIGARA PEDRO§
FONT SELVA MONTSERRAT§
GALVEZ MORAN ANTONIO§
GARRIGO RUIZ ESTEBAN§
GINER PORTERO XAVIER§
GIP RIVALD DEGARA S.L.§
GIP RIVALD DEGARA S.L.§
GIP RIVALD DEGARA S.L.§
GOMEZ REDONDO ELISABETH§
GRAU INGLADA JOAQUIN§
GRAU INGLADA JOAQUIN§
IGLESIAS BARBA JOSE MARIA§
JUSTE VALLEJO MARTA§
LINDEZ DEL VALLE PEDRO§
LOPEZ BERJA JAVIER§
MAGDALENO MEDINA EMILIO§
MANAIZO SL§
MANTELLI SUGLIA DAMIAN DANILO§
MANTELLI SUGLIA DAMIAN DANILO§
MARTI FRIGOLE OLGA§

3162BRR§
B-4543-WL§
B-4543-WL§
A-6469-EF§
0270CSF§
B-5001-TD§
B-5001-TD§
B-5001-TD§
7217CHL§
3928BWX§
3141CXC§
GI-2796-BL§
GI-2796-BL§
GI-2796-BL§
GI-2796-BL§
GI-2796-BL§
B-3319-PG§
B-3045-UM§
9010BYZ§
7081BKJ§
B-3459-ON§
0407CSK§
B-3336-UP§
B-1616-SS§
B-1580-OG§
5174CYR§
5174CYR§
5174CYR§
5174CYR§
5174CYR§
5174CYR§
5174CYR§
5174CYR§
B-5891-IM§
B-5891-IM§
B-5891-IM§
B-5891-IM§
B-5891-IM§
0810DJH§
9552CXM§
C5095BMN§
0782CLX§
0782CLX§
0782CLX§
B-2775-HS§
7550BLM§
7550BLM§
B-1760-LY§
4742CCL§
B-4179-OW§
B-4179-OW§
5906CCL§
5906CCL§
5906CCL§
5906CCL§
5906CCL§
5906CCL§
8881BWX§
B-2627-SV§
B-0606-WL§
B-0606-WL§
B-0606-WL§

2090§
2090§
2090§
2159§
2071§
2070§
3029§
2090§
2174§
2071§
2167§
2070§
2071§
2070§
2070§
2070§
2155§
2070§
2092§
2070§
2190§
2174§
2013§
2174§
2205§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
3093§
2159§
2127§
2169§
2019§
2159§
3093§
2165§
2070§
2070§
2070§
2174§
2070§
2070§
2155§
2090§
2070§
2070§
2070§
2071§
2071§
2070§
2070§
2070§
2125§
2090§
2999§
2999§
2999§

JOAQUIN COSTA, DE,4§
AUTONOMIA,DE L,42§
AUTONOMIA,DE L,40§
RUBÍ, DE,385§
INDÚSTRIA, DE LA,14§
GALILEU, DE,115§
VALLHONRAT, DE,41§
GALILEU, DE,120§
VINYALS, DE,6§
COL·LEGI, DEL,6§
PARE ALEGRE, DEL,98§
SURIS, DE,3§
SURIS, DE,2§
SURIS, DE,22§
MONTSERRAT, DE,152§
MOSSÈN J. VERDAGUER,DE,18§
ABAT MARCET,DE L,78§
CERVANTES, DE,83§
LETUR, DE,24§
SANT LEOPOLD, DE,48§
JACQUARD, DE,29§
MATADEPERA, DE,51§
PAU CLARIS, DE,32§
ARQUIMEDES,D,219§
JOSEP TARRADELLAS,DE,30§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,5§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,9§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,4§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,9§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,9§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,9§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,9§
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,5§
MOSTEROL, DE,1§
MONTCADA, DE,526§
ESTACIÓ DEL NORD,DE L,1§
INFANT MARTÍ,DE L,198§
VOLTA, DE,54§
MATADEPERA, DE,272§
VELLA,6§
MAJOR,17§
MIQUEL VIVES, DE,26§
SANT NEBRIDI, DE,2§
SANT NEBRIDI, DE,2§
FRANCESC SALVANS, DE,48§
GIRALT I SERRÀ, DE,29§
GIRALT I SERRÀ, DE,29§
JACQUARD, DE,1§
GASÒMETRE, DEL,115§
CERVANTES, DE,121§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,333§
VINT-I-DOSDE JULIOL,DEL,333§
VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,333§
SANT GAIETÀ, DE,119§
SANT GAIETÀ, DE,115§
SANT GAIETÀ, DE,115§
SANT GAIETÀ, DE,115§
FONT I SAGUÉ, DE,1§
AUTONOMIA,DE L,40§
FARADAY,DE,111§
GALILEU, DE,264§
FRA BONAVENTURA GRAN,DE,13§

10-21§
11-13§
10-35§
06-30§
05-52§
11-58§
11-42§
11-15§
05-26§
07-16§
03-37§
05-06§
06-02§
05-17§
10-03§
05-45§
07-05§
07-07§
10-10§
05-52§
05-40§
09-02§
12-45§
05-50§
04-44§
05-31§
10-07§
06-16§
10-43§
10-49§
04-42§
10-28§
05-07§
03-45§
06-43§
03-29§
08-00§
05-20§
07-20§
11-55§
07-17§
07-27§
05-43§
07-13§
08-57§
11-14§
04-53§
05-25§
11-38§
05-03§
07-21§
10-21§
06-56§
05-46§
05-24§
12-28§
12-07§
05-26§
11-14§
10-33§
05-34§
05-48§

MARTINEZ AMADOR JUAN§
MARTINEZ HIDALGO ALBERTO§
MARTINEZ HIDALGO ALBERTO§
MARTINEZ MARTINEZ MANUEL§
MARTINEZ PASCUAL JEHOVA§
MATEO RUICH JORGE§
MATEO RUICH JORGE§
MATEO RUICH JORGE§
MIRALLES ESTEVE JOSEP MARIA§
MORALES SABALETE MIGUEL§
MOYANO ESCUDERO ASCENSION§
MUNDO DOMINGUEZ FATIMA§
MUNDO DOMINGUEZ FATIMA§
MUNDO DOMINGUEZ FATIMA§
MUNDO DOMINGUEZ FATIMA§
MUNDO DOMINGUEZ FATIMA§
NAVARRO MENDEZ EDUARDO§
NFINAF BOUSELHAM§
NUÑEZ MORALES CLAUDIO JOSE§
OCHOA ALSINA MARCEL§
OLIVA GARCIA MONTSERRAT§
ORTIZ MIRAS LLUIS§
PARELLADA CANALS REGINA§
PASTOR CASTELLON ROSA MARIA§
QUEROL JORBA MARC§
RECUENCO BIGORDA MARC§
RECUENCO BIGORDA MARC§
RECUENCO BIGORDA MARC§
RECUENCO BIGORDA MARC§
RECUENCO BIGORDA MARC§
RECUENCO BIGORDA MARC§
RECUENCO BIGORDA MARC§
RECUENCO BIGORDA MARC§
RECUENCO BIGORDA MARC§
RECUENCO BIGORDA MARC§
RECUENCO BIGORDA MARC§
RECUENCO BIGORDA MARC§
RECUENCO BIGORDA MARC§
ROCA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN§
RODRIGUEZ LORENZO JUAN MANUEL§
RODRIGUEZ QUEROL MARIONA§
RODULFO JIMENEZ MA ANGELES§
RODULFO JIMENEZ MA ANGELES§
RODULFO JIMENEZ MA ANGELES§
RUBIO PARERA NURIA§
SALA PEREZ MARC§
SALA PEREZ MARC§
SANCHEZ CLARIANA SALVADOR§
SANCHEZ RODRIGUEZ JORGE§
SAUMELL VILA MONTSERRAT§
SAUMELL VILA MONTSERRAT§
SERRA PEDRO INGRID§
SERRA PEDRO INGRID§
SERRA PEDRO INGRID§
SERRA PEDRO INGRID§
SERRA PEDRO INGRID§
SERRA PEDRO INGRID§
SERRA VAZQUEZ LORENZO§
SORIANO MARTINEZ ONOFRE§
WORK GENERAL SERVICES, S.L.,§
WORK GENERAL SERVICES, S.L.,§
WORK GENERAL SERVICES, S.L.,§

Terrassa, 2 de novembre de 2005.
El Recaptador Municipal, Miquel Àngel
Gamell i Farré.
022005024881
A

Vallgorguina
ANUNCI
Anunci dexposició pública, emès per lAjuntament, dels acords provisionals de modificació de les Ordenances Fiscals.
En compliment del que disposa larticle
17.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que saprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals sanuncia que lAjuntament en sessió del Ple de
data 4 de novembre de 2005 ha aprovat,
entre daltres, els acords següents:
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació dels articles 6 i 12 de lOrdenança Fiscal número 11 reguladora de la taxa
per recollida, tractament i eliminació des-

combraries i altres residus sòlids urbans, que
quedaran redactats de la següent manera:
Article 6
Quota tributària
Per cada habitatge, 87 EUR.
Sentén per habitatge el que es destina a
domicili particular de caràcter familiar.
Article 12
Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la
prestació del servei de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials consistirà
en una quantitat fixa, per unitat de local, que
es determinarà en funció de la naturalesa i el
destí dels immobles als quals es desenvolupi
lactivitat generadora del residu, i de la cate-

goria del lloc, la plaça, el carrer o la via
pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, saplicarà la tarifa
següent:
Locals comercials (excepte alimentació) i
altres activitats no incloses en altres epígrafs,
156 EUR.
Locals comercials dalimentació, 174 EUR.
Tallers i similars, 183 EUR.
Gasolineres, 209 EUR.
Cases de colònies, 348 EUR.
Bars i restaurants sense contenidor adscrit
fins a 50 m² directament ocupats per lactivitat (aforament públic, cuina i magatzem), 174
EUR.
Bars i restaurants sense contenidor adscrit
amb més de 50 m² directament ocupats per
lactivitat (aforament públic, cuina i magat-
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zem), 348 EUR.
Bars i restaurants amb 1 contenidor adscrit, 697 EUR.
Bars i restaurants amb 2 contenidors adscrits, 1.394 EUR.
Discoteques, 1.891 EUR.
Càmpings, 3.050 EUR.
De conformitat amb allò que preveu larticle 17.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,

de 5 de març, pel que saprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
els acords provisionals i lOrdenança Fiscal
modificada estaran exposats al públic a la
Secretaria de lAjuntament durant trenta dies
comptadors des de lendemà de la publicació
daquest anunci al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, perquè els interessats puguin examinar lexpedient i presentar-hi les reclama-

cions que considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, lacord provisional esdevindrà definitiu.
Vallgorguina, 5 de novembre de 2005.
LAlcalde, Josep Salicrú Regàs.

Viladecans

de les Hisendes Locals i larticle 111 de la
Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les
bases del règim local, es fa públic que lAjuntament de Viladecans, en sessió plenària
ordinària del dia 27 doctubre de 2005,
adoptà per majoria els següents acords, entre

daltres:
Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de les següents Ordenances Fiscals:

ANUNCI DEXPOSICIÓ PÚBLICA
En compliment dallò que disposen larticle 17 del R.D. Legislatiu 2/2004 pel qual
saprova el Text Refós de la Llei Reguladora
ORDENANÇA FISCAL 0§
ORDENANÇA
ORDENANÇA
ORDENANÇA
ORDENANÇA
ORDENANÇA

FISCAL
FISCAL
FISCAL
FISCAL
FISCAL

1§
2§
3§
4§
5§

ORDENANÇA FISCAL 6§
ORDENANÇA FISCAL 7§
ORDENANÇA FISCAL 8§
ORDENANÇA FISCAL 9§
ORDENANÇA FISCAL 10§
ORDENANÇA FISCAL 11§
ORDENANÇA FISCAL 12§

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCAL.#
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.#
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.#
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.#
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.#
IMPOST SOBRE LINCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA.#
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.#
TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS.#
TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I
INSTAL·LACIONS.#
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I ALTRES
SERVEIS FÚNEBRES.#
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LESCUT MUNICIPAL.#
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA.#
TAXA PER SERVEIS ESPECIALS PRESTATS PER LA POLICIA LOCAL.#

Segon. - Exposar al públic els acords precedents al tauler dedictes de lAjuntament
durant trenta dies comptats a partir del
següent al de la publicació del corresponent
anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i
també en un diari de gran difusió de la
província. En aquest termini els interessats
podran examinar lexpedient i presentar-hi
les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut el període indicat sense haversen formulat cap, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
Tercer. - En cas de no haver-se produït
reclamacions, publicar al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA els acords elevats a definitius i el
text íntegre de les ordenances fiscals aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1r. de
gener de 2006 i regiran mentre no se nacordarà la modificació o derogació.
Viladecans, 2 de novembre de 2005.
LAlcalde-President, Jaume Montfort
Heras.
022005025081
A

ORDENANÇA FISCAL 13§
ORDENANÇA FISCAL 14§
ORDENANÇA FISCAL 15§
ORDENANÇA FISCAL 16§
ORDENANÇA FISCAL 17§
ORDENANÇA FISCAL 18§
ORDENANÇA FISCAL 19§
ORDENANÇA FISCAL 20§
ORDENANÇA FISCAL 21§
ORDENANÇA FISCAL 22§

022005025235
A

CONTRIBUCIONS ESPECIALS.#
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL.#
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS
CONSTITUÏTS EN EL SÒL, SUBSÒL O VOL DE LES VIES PÚBLIQUES A FAVOR
DEMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.#
TAXA DEL MERCAT MUNICIPAL.#
TAXA PER LA INSERCIÓ DE PUBLICITAT.#
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DESPAIS I EQUIPS TÈCNICS DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES, CULTURALS I RECREATIVES MUNICIPALS.#
TAXA PER LESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES
PÚBLIQUES MUNICIPALS (ZONA BLAVA).#
TAXA PER TINENÇA DANIMALS DE COMPANYA.#
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
COMERCIALS.#
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS.#
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
Número 22, de Barcelona
EDICTO
Doña Victoria Pilar Mora Lombarte, Secretaria del Juzgado Primera Instancia Número
22, de Barcelona,
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan bajo número 90/2005-1, actuaciones de
Juicio verbal (desahucio por falta de pago) a
instancia de Agustín de Blas Gracia, representado por la Procuradora Sra. Cristina
García Girbes contra Exa Condal, S.L., sobre
juicio verbal, en los que por resolución dictada el día de la fecha se ha acordado notificar
por edictos a Exa Condal, S.L., por ignorarse
su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
«Vistos por el Sr. D. Raúl Páez Escámez,
titular del Juzgado de Primera Instancia
Número 22, de los de Barcelona, los presentes autos de juicio verbal registrados con el
número 90/2005 de los asuntos civiles de
este Juzgado y entre las siguientes partes:
Demandante: D. Agustín de Blas Gracia,
representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. García Girbes y asistida por el
Letrado D. Blas E. Jarque Monleón.
Demandada: Exa Condal, S.L., que fue
declarada en situación procesal de rebeldía.
Causa: Desahucio por falta de pago y
reclamación de cantidad.
Fallo: Que estimando íntegramente la
demanda interpuesta por Dª Cristina García
Girbes, en nombre y representación de D.
Agustín de Blas Gracia, contra Exa Condal,
S.L., debo declarar y declaro resuelto, por
falta de pago, el contrato de arrendamiento
de local suscrito por ambas partes contendientes y obrante en autos, de fecha 9 de
octubre de 2000, y en relación al inmueble
sito en la calle Taulat, a la altura del número
113 de la misma, planta bajos 2ª, de la localidad de Barcelona, y en consecuencia declaro haber lugar al desahucio, condenando a la
parte demandada a que desaloje el mentado
local dentro del plazo legal, apercibiéndole
de lanzamiento en caso contrario, y al propio
tiempo debo condenar y condeno a la parte
demandada citada a abonar a la actora la
suma de cuatro mil doscientos setenta y tres
euros con sesenta y cinco céntimos de euro
(4.273,65 euros), con más las sumas que a
razón de 474,85 euros/mes se vayan en su
caso devengando hasta el efectivo desalojo
del local arrendado, así como al abono de la
totalidad de costas procesales ocasionadas en
las presentes actuaciones.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoseles saber por la Sra. Secretaria, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de 5 días
siguientes a su notificación, en este Juzgado,
y para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Barcelona. Conforme al artículo 449.1 de la

de la Ley de Enjuiciamiento Civil hágase
saber al demandado que no se admitirá a trámite el recurso de apelación si al prepararlo
no manifiesta y acredita por escrito tener
satisfechas las rentas vencidas y las que con
arreglo al contrato deba pagar adelantadas.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La sentencia que antecede ha
sido firmada y publicada por el Sr. Juez que
la suscribe, estando celebrando Audiencia
Pública y en el mismo día de su fecha, de lo
que doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Exa Condal, S.L., en ignorado paradero,
libro el presente, en Barcelona, a 26 de octubre de 2005.
Victoria Pilar Mora Lombarte.
042005004030
A

JUTJATS D'INSTRUCCIÓ
Número 1, de Barcelona
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
POR EDICTOS
En los autos de juicio de faltas 369/2005
2, seguidos ante éste Juzgado, se ha dictado
la sentencia, que es del tenor literal siguiente:
«Sentencia número 285/2005. En la ciudad de Barcelona, a cuatro de octubre de dos
mil cinco.
Vistos por mí, don Joaquin Aguirre Lopez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Número 1, de los de ésta ciudad, los presentes autos de juicio verbal de faltas, sobre
daños e insultos, en los que con el Ministerio
Fiscal, han intervenido como partes Fernando
Sanchiz Chicano, como denunciante y
Tomas Sanchiz Dalmau, como denunciado.
Antecedentes de hecho
Primero. - Que las presentes actuaciones,
se iniciaron por atestado número 17.780 de
la Comisaría de Distrito II - Ciutat Vella, de
fecha 17/03/2005.
Segundo. - Que previa la práctica de las
oportunas diligencias, se convocó al Ministerio Fiscal y a las partes, para la celebración
del juicio, que tuvo lugar el día de hoy, sin
que, a pesar de estar citadas en legal forma y
haber transcurrido con exceso la hora señalada al efecto, compareciere ninguna de ellas;
y previa lectura de las actuaciones, el Sr. Fiscal solicitó la absolución para el/los inculpado/s, por falta de pruebas, y la declaración de
las costas de oficio.
Tercero. - Que en la tramitación de este
procedimiento, se han observado las precripciones legales aplicables al caso de autos.
Fundamentos jurídicos
Primero. - La plena efectividad de los
derechos fundamentales y de las libertades
públicas, constitucionalmente reconocidas,
implica que, también en el juicio de faltas,
como así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en sentencias de 18 de abril, 8 de
julio y 4 de octubre de 1985, rija el principio
acusatorio, ya que los derechos consagrados
en el artículo 24 de la Constitución, tales
como el derecho de todas las personas a la
tutela jurídica de los Jueces y Tribunales, así
como el de ser informadas de la acusación
contra ellos formulada, y el de defenderse,
son incompatibles con una concepción
inquisitiva del juicio de faltas.
Segundo. - No habiéndose interesado por
ninguna de las partes, la condena del/os
denunciado/s, y habida cuenta de que también en el juicio de faltas, rige el principio
acusatorio, procede la absolución de Tomas
Sanchiz Dalmau.
Tercero. - De conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, procede declarar
las costas de oficio.
Vistos los preceptos citados y por los razonamientos expuestos.
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Fallo: Que debo absolver y absuelvo de
los hechos imputados a Tomas Sanchiz Dalmau, declarándose las costas de oficio.
Contra esta sentencia, puede interponerse
recurso de apelación ante la Iltma. Audiencia
Provincial de Barcelona, que deberá interponerse en el plazo de cinco días, ante éste Juzgado, y que durante este período, se hallarán
las actuaciones en la Secretaría a disposición
de las partes, así como que dicho recurso,
deberá formalizarse por escrito razonado y se
tramitará conforme a lo dispuesto en los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación.. Leída y publicada ha sido la
anterior Sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública, en el día de su fecha, doy
fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
la sentencia transcrita, a Tomas Sanchiz Dalmau, actualmente en paradero desconocido,
expido la presente, que firmo en Barcelona
21 de octubre de 2005.
La Secretaria (firma ilegible).
042005003967
A

Número 5, de Barcelona
EDICTO
En méritos de lo acordado por la Sra.
Magistrada-Juez de este Juzgado, en el procedimiento juicio de faltas 889/2005 sobre
desobediencia a agentes de la autoridad,
contra el denunciado Jordi David Roncero se
cita al mismo para que comparezca ante este
Juzgado de Instrucción nº 5 de los de Barcelona, a fin de asistir a la celebración del
correspondiente juicio de faltas el próximo 1
de diciembre de 2005 a las 11.20 horas en
calidad de denunciado con los testigos y
demás medios de prueba de que intente
valerse, apercibiéndole de que si no comparece le parará el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.
Dado en Barcelona a veintiocho de octubre de dos mil cinco.
El Secretario (firma ilegible).
042005003998
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Dª Maria Teresa Bracons Verdaguer,
Secretaria del Juzgado de Instrucción Seis de
Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el
número 1118/2005 A se sigue juicio de faltas
por amenazas acordándose en resolución
dictada en el mismo que por el presente se
cite a Brahim Allalou y Mourad Benbourean-

nane de ignorado paradero y domicilio, para
que comparezca a la celebración del juicio
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de Instrucción Seis de Barcelona, sito en Paseo Lluis Companys 1-5, primera planta, el día 24 de noviembre de 2005 a
las 10:50 horas de su mañana, con las pruebas de que intente valerse y con apercibimiento de pararle el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho si deja de concurrir. Se le
cita en calidad de denunciados
Barcelona, 24 de octubre de 2005.
Maria Teresa Bracons Verdaguer.
042005003995
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Dª M. Teresa Bracons Verdaguer, Secretaria del Juzgado de Instrucción Seis de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el
número 1116/2005 A se sigue juicio de faltas
por apropiación indebida, acordándose en
resolución dictada en el mismo que por el
presente se cite a Lefi Kader de ignorado
paradero y domicilio, para que comparezca a
la celebración del juicio que tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado de Instrucción Seis de Barcelona, sito en Paseo
Lluis Companys 1-5, primera planta, el día
24 de noviembre de 2005 a las 10:45 horas
de su mañana, con las pruebas de que intente valerse y con apercibimiento de pararle el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho si
deja de concurrir. Se le cita en calidad de
denunciado.
Barcelona, 24 de octubre de 2005.
M. Teresa Bracons Verdaguer.
042005003996
A

Número 7, de Barcelona
EDICTO PUBLICACIÓN SENTENCIA
Don José Luis Reina Fernández, Secretario
judicial del Juzgado de Instrucción Número
7, de Barcelona,
Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de juicio verbal de
faltas bajo el número 405/2005, JM sobre
lesiones, coacción, en los que con fecha 6 de
julio de 2005 se ha dictado sentencia, cuyo
fallo íntegramente establece:
«Que debo absolver y absuelvo a Imitas
Mohmood y Cesad Saleem, declarando de
oficio las costas.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Zainaba Ennaderi
El Garsifi con DNI número 47.908.195,
actualmente en ignorado paradero, libro el
presente que firmo en Barcelona, a 24 de

octubre de 2005.
José Luis Reina Fernández.
042005003969
A

Número 12, de Barcelona
EDICTO
Doña Esther Aured Perez, Secretaria judicial del Juzgado de Instrucción Número 12,
de Barcelona,
Hago saber: Que en juicio de faltas número 695/2005-M por falta de hurto se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
«Sentencia número 323/05. En Barcelona,
a dieciocho de octubre de dos mil cinco.
En nombre de S.M. el Rey, el Iltmo. Sr. D.
Luis-Fdo Gomez-Vizcarra, Magistrado-Juez
de Instrucción Número 12, de los de esta ciudad y su partido judicial, ha visto en Juicio
verbal y público, los autos de juicio de faltas
número 695/2005-M sobre falta de hurto
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal,
como parte denunciante Ferran Gubern
Allende y como parte denunciada Maxim
Davydovitch y Yolanda Gallardo Del Cosso.
Fallo: Que debo condenar y condeno a
Maxim Davydovitch y Yolanda Gallardo Del
Cosso como autores de una falta de hurto a
la pena de multa de un mes cada uno con
una cuota diaria de 8 EUR, lo que da un total
de 240 EUR cada uno, que deberán ser satisfechos en dos periodos decenales a partir de
la firmeza de la sentencia.
Caso de impago de la multa impuesta, los
penados quedarán sujetos a un arresto subsidiario de 1 día de privación de libertad por
cada 2 cuotas diarias no satisfechas, que
deberán cumplir en el Centro Penitenciario y
de forma ininterrumpida.
Se les impone asimismo las costas devengadas por mitades e iguales partes.
La notificación de la presente resolución
efectuada en cualquiera de las formas admitidas en Derecho, equivaldrá al requerimiento
en forma del pago de la multa impuesta a los
penados así como de las demás responsabilidades a que se les condena.
Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación a la causa y se notificará
en legal forma a las partes, a quienes se hará
saber que la misma no es firme, y que contra
ella cabe recurso de apelación ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de
Barcelona, que deberá interponerse ante éste
Juzgado en el plazo de cinco días siguientes
hábiles al que se hubiera practicado la última
notificación, la pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación y requerimiento en legal forma a Maxim Davydovitch
y Yolanda Gallardo Del Cosso, mediante
edictos, actualmente en ignorado paradero,
libro el presente que firmo en Barcelona a 20
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de octubre de 2005.
La Secretaria judicial, Esther Aured Pérez.
042005003972
A

Número 12, de Barcelona
EDICTO
Doña Esther Aured Pérez, Secretaria judicial del Juzgado de Instrucción Número 12,
de Barcelona, sito en el passeig de Lluís
Companys, números 1-5, planta 3ª, de esta
ciudad,
Hago saber: Que en juicio de faltas número 849/2005-S, por amenaza, se ha acordado
citar a Chen Zheng Jian Jun, con
DNI/PAS/NIE número 75.716.501-H, y con
último domicilio conocido en Barcelona,
calle Almogavares, número 58, 4º-2ª y a Hu
Sun Fen, de la que se desconoce filiación, y
con último domicilio conocido en calle
Pavia, 43-45, 2º-4ª, de esta capital, a fin de
que comparezcan ante este Juzgado el próximo día 9 de noviembre de 2005, a las 10.30
horas para celebrar juicio de faltas en calidad
de denunciante y denunciada, respectivamente, debiendo comparecer con las pruebas
de que intente valerse.
Y para que sirva de citación en legal forma
mediante edictos a Chen Zheng Jian Jun y Hu
Sun Fen, actualmente en ignorado paradero,
libro el presente que firmo en Barcelona, a 4
de noviembre de 2005.
Esther Aured Pérez.
042005004032
A

Número 13, de Barcelona
EDICTO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado Instrucción Número 13, Barcelona, por el presente,
Hago saber: Que en juicio de faltas número 221/2005 - D, sobre falta de amenazas, se
ha dictado la resolución cuya copia se acompaña, para que se inserte en ese diario y sirva
de notificación a Akin Araba.
«Sentencia número 213. En la ciudad de
Barcelona, a once de mayo de dos mil cinco.
El ilustrísimo señor don Juan Antonio
Ramirez Sunyer, Magistrado-Juez titular del
Juzgado de Instrucción Número 13, de los de
Barcelona, constituido en servicio de guardia
de enjuiciamiento de faltas, habiendo visto
los presentes autos de juicio de faltas seguidos bajo el número 0221/05-D por amenazas
en el que no ha intervenido el Ministerio Fiscal dicta, en nombre de S.M. el Rey, la
siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero. - Las presentes actuaciones se
incoaron en virtud de atestado incoado
Comisaria de distrito II Ciutat Vella del Cuer-

po Nacional de Policía a denuncia formulada
por D. Masukur Rahaman contra Akim Araba
por las amenazas contra el proferidas el pasado día 05 de los corrientes.
Segundo.
Que
recibido
el
atestado/denuncia en la forma prevista en los
art. 962 y 964 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (en la redacción dada por Ley
38/2002 de 24 de octubre) y habiendo sido
convocadas las partes y los testigos que en el
mismo se identificaron, se celebró inmediato
juicio de faltas ante este juzgado, en las funciones de guardia previstas en el art. 48.2 del
Reglamento 5/95 sobre aspectos accesorios
de las actuaciones judiciales, en el que el
denunciante interesó la condena del denunciado.
Por el letrado del denunciado se interesó
su libre absolución por entender no suficientemente acreditados los hechos denunciados
y, en consecuencia, no enervada la presunción de inocencia proclamada en el artículo
24.1 de la Constitución.
Tercero. - Que en la tramitación de las
presentes actuaciones se han observado las
prescripciones legales tanto sustantivas como
adjetivas, habiendo sido legalmente citados
los denunciados y señalado el juicio según
las disponibilidades de la agenda programada de citaciones.
Hechos probados
Primero. - De lo actuado en el acto del juicio resulta probado, y así se declara, que
sobre las 02.00 horas del pasado día 05 de
los corrientes el agente número 84.183 del
Cuerpo Nacional de Policía observó como,
frente al restaurante pakistaní existente en la
Rambla número 20 de Barcelona el denunciado, Akim Araba, estaba discutiendo con el
denunciante, encargado del establecimiento,
contra el que esgrimió un cuchillo que habia
sacado de la cintura del pantalón.
Fundamentos de derecho
Primero. - Las faltas de amenazas y coacciones o vejaciones injustas leves, resultan
tipificadas en el artículo 620 del Código
Penal, en la redacción operada mediante
L.O.10/95 de 23 de noviembre y se distinguen de los correspondientes tipos delictivos
regulados en los capítulos II y III del Título
VI, por su gravedad ya que tienen idéntica
denominación y estructura jurídica, o bien
por la levedad de la vis física o moral y en las
características del resultado, lo que siempre
supone una apreciación circunstancial y relativista de acentuado casuismo. Por lo que a
las amenazas se refiere, la acción típica
resulta definida en el art. 169 C.P. en el que
se expresa que consisten en advertir "a otro
con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado
un mal que constituya delitos de homicidio,
lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y
contra la integridad moral, la libertad sexual,
la intimidad, el honor, el patrimonio y el
orden socioeconómico".
En el acto del juicio oral han resultado
suficientemente acreditadas tanto la realidad
como el contenido de las expresiones proferi-

das y acciones ejercitadas por el denunciado
que, haciendo referencia a la inminente producción de un mal contra la persona de la
denunciante, permiten su calificación como
amenaza ya que este, para integrar el citado
tipo penal, debe ser futuro, determinado,
posible y dependiente en su realización efectiva de la voluntad del sujeto (STS. 02.07.99)
si bien, por la levedad de la misma atendiendo a las circunstancias concurrentes, deberá
reputarse integrante de un ilícito penal constitutivo de falta.
Segundo. - La convicción en la autoria de
los hechos denunciados se alcanza, especialmente, a través del contenido de la declaración prestada en el acto del juicio tanto por
el denunciante como por el agente del CNP
que procedió a la detención del denunciado
que, en forma coherente y firme que, sometidos a las preguntas que le fueron formuladas,
sometidas a los principios de oralidad, publicidad e inmediación, no ofrecieron duda,
vacilación o contradicción alguna.
El testimonio de la víctima de un delito
tiene aptitud y suficiencia para enervar el
principio de presunción de inocencia siempre y cuando no existan razones objetivas
que invaliden sus afirmaciones o provoquen
dudas en el juzgador y le impidan formar su
convicción, incluido el aspecto de credibilidad cuya valoración corresponde al Tribunal
de instancia (STS. 05.03.94, 22.03.95 y
20.10.99), teniendo virtualidad especial en
aquellos delitos (o faltas) que se cometen en
el ámbito privado y reservado de las relaciones personales en los que, difícilmente, pueden hallarse testigos presenciales por no existir o, en muchos casos, ser menores de corta
edad.
Aun cuando, en principio, la declaración
de la víctima puede ser hábil para desvirtuar
la presunción constitucional de inocencia, ha
de resaltarse que para fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única prueba es
necesario que se valore expresamente la
comprobación de la concurrencia de los
siguientes requisitos: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones
acusador/acusado que pudieran conducir a la
deducción de la existencia de un móvil de
resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que
prive a la declaración de la aptitud necesaria
para generar certidumbre; b) verosimilitud, es
decir, constatación de la concurrencia de
corroboraciones periféricas de carácter objetivo que avalen lo que no es propiamente un
testimonio, sino una declaración de parte, y
c) persistencia en la incriminación, en cuanto
que ésta debe ser prolongada en el tiempo,
plural, sin ambigüedades ni contradicciones,
pues constituyendo la única prueba enfrentada a la negativa del acusado, que proclama
su inocencia, prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de éste es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su inveracidad (STS.
16.02.98 y 08.06.98).
Tercero. - En virtud de la discrecionalidad
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concedida al juzgador en los artículos 973 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 638 del
Código Penal, teniendo en cuenta las circunstancias personales y posibilidades
económicas del denunciado y la gravedad de
los hechos, procede imponer la pena en
extensión de veinte días y cuantificar la cuota
diaria de la multa en la cantidad de seis EUR,
cantidad que debe estimarse como adecuada
a tenor del nivel económico medio que debe
predicarse de cualquier ciudadano del que
no consta referencia alguna, sin que existan
indicios o elementos que aconsejen modificarla al alza o a la baja.
Por otra parte y a tenor de lo dispuesto en
el art. 53 C.P., el impago de la multa comportará la sujeción del condenado a una responsabilidad personal subsidiaria consistente
en un día de privación de libertad por cada
dos cuotas de multa insatisfechas.
Cuarto. - Las costas se impondrán, según
se dispone en el artículo 123 del Código
Penal, a los criminalmente responsables de
todo delito o falta, según lo prevenido en el
artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Vistos los preceptos legales citados, los
alegados por las partes y demás de general y
pertinente aplicación al caso:
Fallo: Que debo condenar, y así lo hago a
Akin Araba (nacido en Argelia en 1.972 y del
que no constan mas datos de identificación),
como autor de una falta de amenazas, prevista y penada en los artículos 620.1 en relación
al art. 28 del Código Penal a la pena de veinte días multa, a razón de seis EUR diarios,
estableciéndose una responsabilidad personal sustitutoria de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de multa impagadas e imponiéndole expresamente las costas de este juicio.
La presente resolución, que deberá notificarse a los perjudicados aunque no se hubieren mostrado parte en el procedimiento, no
es firme y contra la misma podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de los
cinco días siguientes al de su notificación.
Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada fué la anterior resolución por el Ilmo. Sr. MagistradoJuez que la dictó hallándose constituido en
audiencia pública celebrada el día de su
fecha. Doy fé.»
Barcelona, 24 de octubre de 2005.
La Secretaria (firma ilegible).
042005003973
A

Número 13, de Barcelona
EDICTO
La infrascrita Secretaria Isabel Alamillos
Granados del Juzgado de Instrucción Número 13, de Barcelona por el presente,

Hago saber: Que en el juicio de faltas
núm. 549/2005-B, sobre hurto, he acordado
citar a Suada Sejdic y Hairia Salkamovic a fin
de que el día 17/11/2005 a las 10:30 horas,
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, al objeto de asistir al acto del juicio
señalado en calidad de denunciados., previniéndole que debe comparecer con las pruebas -testificales, documental etc..- de que
intente valerse, haciéndole saber que puede
ser asistido por Abogado, bajo los apercibimientos y advertencias consignados en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.
Barcelona, 29 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
042005004004
A

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ
Número 6, de Arenys de Mar
EDICTO
Doña María Jesús Macías Blanco, Secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia
Número 6, de Arenys de Mar, por medio del
presente,
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio universal de quiebra voluntaria de la
mercantil Metall Malgrat de Precisió, S.L.,
bajo el número 403/2004 de autos, representada por el Procurador don Lluís Pons Ribot,
en el cual se ha dictado auto de fecha 27 de
junio de 2005 por el que se acuerda el archivo provisional del juicio universal de quiebra
de dicha mercantil salvo la pieza quinta de
calificación, conservando sus acreedores al
no haber sido satisfechos sus derechos
acción sobre futuros bienes de la quebrada
en el supuesto de que esta llegase a mejor
fortuna.
Y para que conste y publicidad a los acreedores de la quebrada y demás personas a
quienes pueda interesar libro y firmo el presente en Arenys de Mar, a 27 de junio de
2005.
María Jesús Macías Blanco.
052005001983
A

Número 1, de Berga
EDICTO
Doña Gabriela Paula Sagrado Pessagno,
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
Número 1, de Berga,
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en
este Juzgado al número 321/05 por el fallecimiento sin testar de D. Ramón Pujol Codina
ocurrido en Berga el día 13-3-2005 promovido por su hermana María Pujol Codina, se ha
acordado por providencia de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor
derecho a la herencia que los que la solicitan, sus hermanas Roser y Gloria Pujol Codina y sus sobrinos Josep y Albert Pujol Sanjuan y Gloria y Marcel Castella Pujol, para
que comparezcan a reclamarla dentro de
treinta días a partir de la publicación de este
edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo
les parará el perjuicio a que haya lugar en
derecho.
Berga, 14 de septiembre de 2005.
Gabriela Paula Sagrado Pessagno.
052005002152
A
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Número 5, de l'Hospitalet
de Llobregat
EDICTO
Acordado en el Expediente de Jurisdicción
Voluntaria nº 61-05 seguido ante este Juzgado para la Declaración de Herederos abintestato de D. Manuel Barragán Lara, fallecido en
l'Hospitalet de Llobregat el 7 de mayo de
2.004, por el presente se da publicidad a
dicho expediente a fin de que en el término
de diez días contados a partir de la publicación del presente pueda comparecer ante
este Juzgado cualquier persona interesada en
la sucesión mencionada.
L'Hospitalet de Llobregat, 14 de octubre
de 2005.
La Secretaria (firma ilegible).
052005002347
A

Número 6, de l'Hospitalet
de Llobregat

escritura autorizada en fecha 15 de octubre
de 1965, por el notario de l'Hospitalet de
Llobregat, Don Joaquín de Prada. Dicho precio aplazado se halla íntegramente satisfecho, tan sólo de su cancelación registral, lo
que se obliga a obtener la parte vendedora
como gastos e impuestos a su cargo".
Por el presente se cita en forma a Inmobiliaria Togo, SA a todos sus subrogados y causahabientes y desconocidas personas interesadas, a fin de que dentro del término de
veinte días, contados a partir de la publicación del presente edicto, se personen en legal
forma en el aludido expediente para alegar lo
que a su derecho convenga, bajo apercibimiento de que de no hacerlo les parará el
perjuicio a que hubiere en derecho.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 210
regla 70 de la Ley Hipotecaria, y en cumplimiento de lo ordenado en dicha resolución
se hace público a los oportunos efectos.
Y a fin de que sirva de citación en forma
libro el presente edicto en l'Hospitalet de
Llobregat, a 14 de octubre de 2005.
Teresa Zaballa Merino.
052005002348
A

EDICTO
Dª Teresa Zaballa Merino, Secretaria titular del Juzgado de Primera Instancia Número
6, (antes 11) de l'Hospitalet de Llobregat,
En virtud de lo acordado por la Sra. Magistrado Jueza de este Juzgado, en resolución de
esta fecha, dictada en el procedimiento de
liberación de gravámenes seguido al nº
692/2005, promovido por el Procurador Sr.
José Manuel Feixo Bergada, en nombre y
representación de D/ª Daniel Vicente Ube
Velez y Livia Verónica Quezada Velez, para
la cancelación de cargas respecto de la
siguiente finca:
Inserir finca " Vivienda o piso entresuelo,
puerta tercera de la casa 17 (hoy número 71)
de la calle Molino de l'Hospitalet de Llobregat. Se compone de tres habitaciones, comedor, cocina, cuarto de aseo y lavadero;
ocupa una superficie de cincuenta y cinco
metros setenta y ocho decímetros cuadrados.
Linda: por el este, con la calle Molino; por el
Sur, con el inmueble número 15 de la misma
calle; por el Oeste, en parte con el entresuelo
cuarta, en parte con un patio de luces y
hueco de escalera; por arriba, con el primero
tercera y por abajo en parte con el pasillo de
entrada de vecinos del inmueble, en parte
con la tienda segunda y en parte con la tienda primera. Cuota de participación.- cuatro
enteros, veintiséis centésimas por ciento "Inscrita en el registro de la Propiedad de l'Hospitalet número seis, al tomo 325, libro 325,
finca número 20102.
La carga o gravamen cuya cancelación se
pretende, es la siguiente:
"Condición resolutoria: a favor de la entidad Inmobiliaria Togo, S.A. en garantía del
pago del precio aplazado de novecientos
veinticuatro euros con setenta y seis céntimos
(924,76 euros) de principal y demás responsabilidades accesorias, constituida mediante

Número 2, de Sant Boi de Llobregat
EDICTO
Doña Patricia Iraburu Echavarri, Secretaria
judicial del Juzgado Primera Instancia 2 Sant
Boi Llobregat,
Hace saber: Que en este tribunal y bajo el
número Juicio ejecutivo 14/1997 se tramita
procedimiento a instancia de Citibank
España, S.A., en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta
vivienda sita en la c/ Rubio i Ors de Sant Boi
de Llobregat, señalándose para que tenga
lugar en la Sala de Audiencia de este tribunal
el próximo día 12 diciembre 2005 a las 13
horas, con los requisitos siguientes:
Primero. - Que los licitadores, a excepción
del ejecutante, para tomar parte en la subasta
deberán presentar resguardo acreditativo de
haber depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado o de haber
prestado aval bancario por el 20 por 100 del
valor de tasación, haciendo constar, en su
caso, si se hace en nombre de tercero, sin
cuyo requisito no serán admitidos a licitación.
Segundo. - Que podrán hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
haciéndose el depósito al que se ha hecho
mención anteriormente.
Tercero. - Que podrán hacerse posturas
superiores al 50 por 100 del avalúo, pero
ofreciendo pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio
del remate.
Cuarto. - Que no se podrá proceder a la
inmediata aprobación del remate si la cantidad ofrecida no superare el 50 por 100 del

valor de tasación, o siendo inferior, no
cubriere, al menos, la cantidad por la que se
ha despachado ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas.
Quinto. - Que únicamente el ejecutante
podrá concurrir reservándose la facultad de
ceder el remate a un tercero.
Sant Boi de Llobregat, 1 de septiembre de
2005.
Patricia Iraburu Echavarri.
052005002303
A

Número 2, de Sant Boi de Llobregat
EDICTO
Se hace saber: Que en el procedimiento
de juicio ejecutivo 14/1997 del Juzgado de
Primera Instancia 2 de Sant Boi de Llobregat
se ha dictado la resolución con el siguiente
tenor literal:
«Añadir al edicto expedido con fecha 1
septiembre 2005 que la subasta señalada es
la mitad indivisa y del usufructo de una cuarta parte indivisa de la finca núm. 6.866 del
Registro de la Propiedad de Sant Boi de Llobregat valorada por la Secretaria judicial en
27.940,25 EUR.
Y rectificar en el apartado Primero que es
el 30 por ciento del valor de tasación.»
Sant Boi de Llobregat, 3 de octubre de
2005.
La Secretaria judicial, Patricia Iraburu
Echavarri.
052005002371
A
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JUTJATS SOCIALS
Número 1, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 176/05,
seguidos en este Juzgado a instancia de Carlos Fernández Borrallo contra Can Cieh,
S.C.P., Fondo de Garantía Salarial, Inmaculada Racerco Tineo y Domingo Cuartero Barbanoj en relación a Reclamación de cantidad
por el presente se notifica a Can Cieh SCP y
Domingo Cuartero Barbanoj en ignorado
paradero la Sentencia dictada en los presentes autos en fecha 11/10/05, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 419/05. En Barcelona
a once de octubre de dos mil cinco.
Vistos por Dª Celia Martínez Ochoa,
Magistrada del Juzgado de lo Social nº 1 de
los de Barcelona, los autos promovidos a instancias de D. Carlos Fernández Borrallo contra Can Cieh S.C.P., D. Domingo Cuartero
Barbanoj, Dª Inmaculada Racerco Tineo y el
Fondo de Garantía Salarial en reclamación
por cantidad.
Fallo
Que estimando la demanda presentada
por D. Carlos Fernández Borrallo contra Can
Cieh S.C.P., D. Domingo Cuartero Barbanoj,
Dª Inmaculada Racerco Tineo y el Fondo de
Garantía Salarial en reclamación por cantidad debo condenar y condeno a la empresa
demandada contra Can Cieh S.C.P. y a D.
Domingo Cuartero Barbanoj titular de la
misma, a abonar. a la parte actora D. Carlos
Fernández Borrallo la cantidad de 2.945,00
euros mas el 10% de dicha cantidad en concepto de interés por mora, absolviendo al
Fogasa sin perjuicio de sus responsabilidades
legales. Se absuelve a Dª Inmaculada Racerco Tineo.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dentro de los
cinco días siguientes a dicha notificación,
anunciándose el Recurso ante este Juzgado,
por escrito o comparecencia, siendo indispensable, si el recurrente es el empresario,
que exhiba al tiempo de anunciarlo, el resguardo acreditativo de haber depositado en
el Banesto, Oficina 2015, Plza. Rda. Sant
Pere 47 de Barcelona, y en la cuenta corriente nº 5201.0000.65.0176.05, la cantidad
objeto de condena y el depósito de 150,25
euros en la cuenta corriente nº
5201.0000.69.0176.05 del mismo banco.
Llévese el original de la presente resolución al Libro de Sentencias de este Juzgado
dejando copia certificada en autos.
Así por esta mi sentencia, juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.
Publicación. La anterior Sentencia ha sido
leída y publicada por S.Sª el mismo día de su
fecha, estando celebrando audiencia pública.
Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma

a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 11 de octubre de
2005.
La Secretaria Judicial, María Doganoc de
León.
032005015839
A

Número 1, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 18 de
octubre de 2005, en autos instruido por este
juzgado de lo social a instancia de Construcciones Caler, S.L., contra -I.N.S.S.- (Instituto
Nacional de la Seguridad Social), -T.G.S.S.(Tesorería Gral. Seguridad Social), Ahmed El
Jaadouni, Mutua Ibermutuamur, Construcciones Yesgrup, S.L., Mutua Asepeyo y Promoción e Ingeniería de Obras S.A., en reclamación de responsabilidad empresa falta seguridad, seguido con el número 506/05, se cita a
la mencionada empresa Construcciones Yesgrup, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 17 de enero de 2006 a las 11.30 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 21 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial, María Doganoc de
León.
032005015849
A

Número 1, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de diligencia de ordenación de
fecha 27 de octubre de 2005, en autos instruidos por este Juzgado de lo Social, a instancia de Mohammad Nawaz, contra Epak

786, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación de cantidad, seguido con el
número 174/05, se cita a la mencionada
empresa Epak 786, S.L., y su Administrador
Tahir Rasul, de ignorado paradero, para que
comparezcan ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 24 de noviembre de 2005, a las 9.30
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 27 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial, María Doganoc de
León.
032005016084
A

Número 1, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 21/10/05
en autos instruido por este Juzgado de lo
Social a instancia de Alfonso Muriel Guerrero, contra Instal·lacions Parera, S.L., y Fondo
de Garantía Salarial en reclamación de despido seguido con el número 724/05 se cita a la
mencionada empresa Instal·lacions Parera,
S.L., de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala Audiencia de este organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 24 de
noviembre de 2005 a las 10,00 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 21 de octubre de 2005.
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La Secretaria judicial, María Doganoc de
Leon.
032005016092
A

Número 1, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 27.10.05 en
les actuacions núm. 717/05 que aquest Jutjat
ha seguit a instància d'Ana Maria Machengs
Bruquetas, contra Tholme 10321, S.L., per
Acomiadament, se cita l'empresa esmentada,
Thome 10321, S.L., de parador desconegut,
perquè comparegui davant la Sala Audiència
d'aquest organisme, situat a Rda. de Sant
Pere, 41, 2a. planta, de Barcelona, el dia
17.11.05 a les 11.45 hores, per dur a terme
l'acte de conciliació. Se li fa saber que, en el
cas que no hi hagi avinença en aquest acte,
seguidament es durà a terme el judici, en una
única convocatòria, i hi podrà comparèixer
amb els mitjans de prova de què intenti
valer-se. El judici no se suspendrà per la falta
d'assistència de la part demandada si ha estat
citada i, en el cas que no hi comparegui, se
la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 27 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, Maria Doganoc de
Leon.
032005016143
A

Número 1, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data d'avui en les
actuacions núm. 539/05 que aquest Jutjat ha
seguit a instància de Ramon Mico Rodríguez,
contra David Fraile Fernández, per reclamació de quantitat, se cita l'empresa esmentada,
David Fraile Fernández, de parador desconegut, perquè comparegui davant la Sala
Audiència d'aquest organisme, situat a Rda.
de Sant Pere, 41, 2a. planta, de Barcelona, el
dia 10-11-05 a les 10.40 hores, per dur a
terme l'acte de conciliació. Se li fa saber que,
en el cas que no hi hagi avinença en aquest
acte, seguidament es durà a terme el judici,
en una única convocatòria, i hi podrà comparèixer amb els mitjans de prova de què
intenti valer-se. El judici no se suspendrà per
la falta d'assistència de la part demandada si
ha estat citada i, en el cas que no hi comparegui, se la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 7 de novembre de 2005.
La Secretària judicial, Maria Doganoc de
Leon.
032005016456
A

Número 2, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 379/05,
seguidos en este Juzgado a instancia de Concepción Guerrero Jiménez contra -I.N.S.S.(Instituto Nacional de la Seguridad Social),
Confecciones Camisería, S.L., T.G.S.S y
Mutua Egara en relación a Incapacidad temporal por E.C. por el presente se notifica a
Confecciones Camisería S.L. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 19 de Octubre de 2005,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
"Parte dispositiva
Así por este mi auto, digo: Se tiene a la
parte actora por desistida y archívese el procedimiento sin más trámites. Notifíquese la
presente resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de
Reposición ante este Juzgado de lo Social, en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes
al de su notificación. Así lo manda y firma
magistrado-juez. Doy fe. El magistrado-juez.La Secretaria judicial."
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 19-10-05.
La Secretaria judicial, Susana Cuesta
Pedrajas.
032005015833
A

Número 3, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 24 de
octubre de 2005, en autos instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de David
José Espes, Juan José Gómez y Antonio José
Gómez contra Manipulados Acargraf, S.L. y F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de despido, seguido con el número
630/05, se cita a la mencionada empresa
Manipulados Acargraf, S.L. de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala

Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 29 de noviembre de
2005 a las 9.30 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 24 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032005015794
A

Número 3, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 6 de octubre de 2005 en autos instruido por este Juzgado de lo Social a instancia de Mutua Mupa
Igualadina contra Alfonso Cañero Polo, Ciutat Àgora, S.L., -I.N.S.S.- (Instituto Nacional
de la Seguridad Social) y -T.G.S.S.- (Tesorería
Gral. Seguridad Social) en reclamación de
varios en seguridad social seguido con el
número 692/05 se cita a la mencionada
empresa Alfonso Cañero Polo y Ciutat Agora,
S.L. de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala Audiencia de este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 24 de
noviembre de 2005, a las 11.10 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 20 de octubre de 2005.
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La Secretaria judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032005015796
A

Número 3, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
19/2005, seguidos en este Juzgado a instancia de Américo Cárdenas Rodríguez contra
Blomtal Netservice Centre, S.L., -F.G.S.Fondo de Garantía Salarial y Massallé Carreras Inversiones, S.L. en relación a Extinción
contrato por parte trabajador por el presente
se notifica a Blomtal Netservice Centre, S.L.
Massallé Carreras Inversiones, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 21 de octubre de 2005,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a veintiuno de
octubre de dos mil cinco.
La extiendo yo, la Secretaria judicial, para
hacer constar que en vista de las actuaciones
se ha observado un error de tipo formal en la
sentencia por lo que se procede a su aclaración. Doy fe.»
«Auto. En Barcelona, a veintiuno de octubre de dos mil cinco.
Dada cuenta y,
Hechos
1º. Con fecha 10 de marzo de 2005
recayó Sentencia en los presentes autos.
2º. En vista de las actuaciones se ha observado un error de tipo formal en la sentencia
por lo que se procede a su aclaración.
Razonamientos jurídicos
Primero. - A la vista de lo actuado se comprueba que procede efectivamente la aclaración de la sentencia.
Segundo. - La LOPJ en su artículo 267.2
faculta a Jueces y Tribunales para rectificar
en cualquier momento aquellos errores materiales en que pudieran incurrir éstos bien de
oficio o a instancia de parte de las Sentencias
y Autos que dicten.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación al
caso,
Parte dispositiva
S.Sª dijo que procedía aclarar la Sentencia
recaída en autos en fecha 10 de marzo de
2005 en el sentido de que en el Fallo en
donde dice "... debo absolver y absuelvo a
todas menos a la empresa "Blomtal, Sociedad
Limitada" y estimando en parte...", debe decir
"... debo absolver y absuelvo a todas menos a
la empresa "Blomtal Netservice Centre, S.L" y
estimado en parte...".
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer los mismos recurso y en las mismas condiciones y términos señalados en la
Sentencia que se aclara.
Así lo manda y firma Dña. Carmen Briones

Jurado, Magistrado Jueza del Juzgado de lo
Social Número 3, de Barcelona.
Diligencia. Seguidamente se cumple con
lo ordenado, enviado un sobre por correo
certificado con acuse de recibo conforme a
lo prescrito en el artículo 56 L.P.L. a las partes conteniendo copia de la resolución. Doy
fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 21 de octubre de
2005.
La Secretaria judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032005015892
A

Número 3, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
18/2005, seguidos en este Juzgado a instancia de Américo Cárdenas Rodríguez y Massallé Carreras Inversiones, S.L., contra Blomtal Netservice Centre, S.L., y -F.G.S.- Fondo
de Garantía Salarial, en relación a reclamación de cantidad, por el presente se notifica a
Blomtal Netservice Centre, S.L., en ignorado
paradero, la resolución dictada en los presentes autos en fecha 21 de octubre de 2005,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a veintiuno de
octubre de dos mil cinco.
La extiendo yo, la Secretaria judicial, para
hacer constar que en vista de las actuaciones
se ha observado un error de tipo formal en la
sentencia por lo que se procede a su aclaración. Doy fe.»
«Auto. En Barcelona, a veintiuno de octubre de dos mil cinco.
Dada cuenta y,
Hechos
1º. Con fecha 10 de marzo de 2005
recayó Sentencia en los presentes autos.
2º. En vista de las actuaciones se ha observado un error de tipo formal en la sentencia
por lo que se procede a su aclaración.
Razonamientos jurídicos
Primero. - A la vista de lo actuado se comprueba que procede efectivamente la aclaración de la sentencia.
Segundo. - La LOPJ en su artículo 267.2
faculta a Jueces y Tribunales para rectificar
en cualquier momento aquellos errores materiales en que pudieran incurrir éstos bien de
oficio o a instancia de parte de las Sentencias
y Autos que dicten.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación al
caso,

Parte dispositiva
S.Sª dijo que procedía aclarar la sentencia
recaída en autos en fecha 10 de octubre de
2005 en el sentido de que en el fallo donde
dice "... debo absolver y absuelvo a todas
menos a la empresa "Blomtal, Sociedad Limitada" y estimando en parte..." debe decir
"...debo absolver y absuelvo a todas menos a
la empresa "Blomtal, Netservice Centre, S.L."
y estimando en parte...".
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer los mismos recurso y en las mismas condiciones y términos señalados en la
sentencia que se aclara.
Así lo manda y firma Dña. Carmen Briones
Jurado, Magistrado Jueza del Juzgado de lo
Social Número 3, de Barcelona.
Diligencia. Seguidamente se cumple con
lo ordenado, enviado un sobre por correo
certificado con acuse de recibo conforme a
lo prescrito en el artículo 56 L.P.L. a las partes conteniendo copia de la resolución. Doy
fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 21 de octubre de
2005.
La Secretaria judicial, Alicia Visitación
Pérez Carro.
032005015893
A

Número 4, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 127/05,
seguidos en este Juzgado a instancia de Enrique Gómez Quero contra Barcelonesa de
Ventanas y Aluminios, S.L. y -F.G.S.- Fondo
de Garantía Salarial en relación a despido
por el presente se notifica a Barcelonesa de
Ventanas y Aluminios, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 19.10.05, cuyo tenor literal de
su parte dispositiva dice:
«Auto de la Magistrado María Teresa Oliete Nicolás. En la ciudad de Barcelona, a diecinueve de octubre de dos mil cinco.
Parte dispositiva
Se declara la extinción de la relación laboral que unía al Sr. Enrique Gómez Quero con
la empresa Barcelonesa de Ventanas y Aluminios, S.L. con efectos del día de hoy, condenando a la empresa Barcelonesa de Ventanas y Aluminios, S.L. a estar y pasar por tal
declaración, y a abonar al trabajador la cantidad de 8.897,28 EUR como indemnización y
la de 11.802,00 EUR como salarios de tramitación.
Sin perjuicio de la responsabilidad del
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Fogasa en caso de insolvencia empresarial.
Así por esta mi resolución lo pronuncio,
mando y firmo, haciendo saber a las partes
que contra el mismo cabe interponer recurso
de reposición en el plazo de cinco días a partir de su notificación, ante este mismo Juzgado.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en 19 de octubre de 2005, a 19 de
octubre de 2005.
El Secretario judicial, Jordi Prats Bonet.
032005015778
A

ro a fin de que comparezca en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la Ronda
San Pedro, 41 de Barcelona, el próximo día
12 de diciembre de 2005 a las 12,00 horas
de la mañana, para el acto de conciliación.
Se advierte que si no hay avenencia, a
continuación habrá juicio en convocatoria
única, al cual habrá de comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse, y
que no se suspenderá el mismo si la parte
demandada no comparece una vez citada en
legal forma, sino que se la tendrá por confesa
en la sentencia si la incomparecencia es
injustificada.
Esta citación se hace pública en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA a los efectos oportunos.
Barcelona, 20 de octubre de 2005.
El Secretario judicial, Jordi Prats Bonet.
032005015802
A

Número 4, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Según lo acordado en resolución de fecha
21.10.05 en los autos 505/05, seguidos en
este Juzgado a instancia de Mutua Mugenat
contra -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la
Seguridad Social), -T.G.S.S.- (Tesorería Gral.
Seguridad Social) y Serima SA en relación a
varios en seguridad social, por el presente se
cita a Serima SA, en ignorado paradero a fin
de que comparezca en la Sala Audiencia de
este Juzgado, sito en la Ronda San Pedro, 41
de Barcelona, el próximo día 24 de noviembre de 2005 a las 9.40 horas de la mañana,
para el acto de conciliación.
Se advierte que si no hay avenencia, a
continuación habrá juicio en convocatoria
única, al cual habrá de comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse, y
que no se suspenderá el mismo si la parte
demandada no comparece una vez citada en
legal forma, sino que se la tendrá por confesa
en la sentencia si la incomparecencia es
injustificada.
Esta citación se hace pública en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA a los efectos oportunos.
Barcelona, 21 de octubre de 2005.
El Secretario judicial, Jordi Prats Bonet.
032005015798
A

Número 4, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Según lo acordado en resolución de fecha
20.10.05 en los autos 590/05, seguidos en
este Juzgado a instancia de Graciela Elisabeth
Rabo contra Telefónica de España, S.A., Rafael De Gispert Pastor, Miguel Vilella Barrachina, Fogasa y Grup Empresarial Wall Street
Institute en relación a reclamación de cantidad, por el presente se cita a Grup Empresarial Wall Street Institute, en ignorado parade-

Número 4, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Según lo acordado en resolución de fecha
24.10.05 en los autos 559/05, seguidos en
este Juzgado a instancia de Amelia Gómez
Moya contra Fogasa y Tugas Oil, S.L., en
relación a Despido, por el presente se cita a
Tugas Oil, S.L., en ignorado paradero a fin de
que comparezca en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en la Ronda San Pedro, 41
de Barcelona, el próximo día 29 de noviembre de 2005 a las 11,05 horas de la mañana,
para el acto de conciliación.
Se advierte que si no hay avenencia, a
continuación habrá juicio en convocatoria
única, al cual habrá de comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse, y
que no se suspenderá el mismo si la parte
demandada no comparece una vez citada en
legal forma, sino que se la tendrá por confesa
en la sentencia si la incomparecencia es
injustificada.
Esta citación se hace pública en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA a los efectos oportunos.
Barcelona, 24 de octubre de 2005.
El Secretario judicial, Jordi Prats Bonet.
032005015803
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 271/05,
seguidos en este Juzgado a instancia de Paulina López Vila contra Lia Tana S.L. en relación a reclamación de cantidad por el presente se notifica a Lia Tana S.L. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 9/9/05 (Sentencia), cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:

«Sentencia Núm. 385/05. En Barcelona, a
nueve de septiembre de dos mil cinco.
Dña. Nuria Bono Romera, Magistrado
Jueza titular del Juzgado de lo Social Número
6, de los de Barcelona ha visto los presentes
autos seguidos en este Juzgado con el número 271/05 a instancia de Paulina López Vila
contra Lia Tana, S.L. en reclamación por
reclamación de cantidad.
Recayendo la presente en base a los
siguientes:
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Paulina López Vila contra Lia
Tana, S.L., condeno a la mencionada demandada a abonar a la parte actora la cantidad
total de 3.215'18 EUR conforme al desglose
y por los conceptos del hecho probado cuarto de la presente, más los intereses legales de
10% anual por mora al tratarse de débito
salarial y asimismo se informa a la empresa
la sanción (multa por temeridad) pecuniaria
de 300 EUR debiendo abonar también los
honorarios de los abogados de la parte actora.
Asimismo absuelvo al Fondo de Garantía
Salarial sin perjuicio de su responsabilidad
conforme al artículo 33 del E.T.
Únase certificación de esta sentencia a la
causa y quede el original en el libro de sentencias de este juzgado, notificándose a las
partes con la advertencia de que al no ser
firme, contra la misma cabe interponer recurso de suplicación conforme a la previsión del
artículo 189.1 de la L.P.L.
Así por esta mi sentencia, definitivamente
Juzgando en esta Instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 6 de octubre de 2005.
El Secretario judicial, Jaime Nieto Avellaned.
032005015134
A

Número 6, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha
14/10/2005 en autos instruido por este Juzgado de lo Social a instancia de Javier Ferraz
López contra Activitats i Negocis Diversos,
S.L. en reclamación de despido seguido con
el número 513/2005 se cita a la mencionada
empresa Activitats i Negocis Diversos, SL, de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 1 de
diciembre de 2005, a las 13.30 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
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existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 14 de octubre de 2005.
El Secretario judicial, Jaime Nieto Avellaned.
032005015378
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 27-7-05 en
autos instruido por este Juzgado de lo Social
a instancia de Antonio Villacampa Hernández contra Europea de Transportes y Reparto,
S.L. en reclamación de reclamación de cantidad seguido con el número 547/05 se cita a
la mencionada empresa Europea de Transportes y Reparto, S.L. de ignorado paradero,
para que comparezca ante la Sala Audiencia
de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 15 de noviembre de 2005 a las
12.45 horas de la mañana, para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole
que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará
a continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 20 de octubre de 2005.
El Secretario judicial, Jaime Nieto Avellaned.
032005015821
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 4/2005,
seguidos en este Juzgado a instancia de Santiago Saez García contra Proyectos Técnicos
de Transformaciones Metálicas, S.L., y Vicente Romea Ramón en relación a despido, por
el presente se notifica a Proyectos Técnicos
de Transformaciones Metálicas, S.L., Vicente
Romea Ramón, en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en
fecha 18/3/2005, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:
«Auto de la Magistrado Jueza Núria Bono
Romera. En Barcelona, a dieciocho de marzo
de dos mil cinco.
Hechos
Primero. - Que en fecha 4/1/2005 tuvo
entrada en este Juzgado de lo Social la
demanda suscrita por Santiago Saez García
contra Proyectos Técnicos de Transformaciones Metálicas, S.L. y Vicente Romea Ramón
en reclamación por Despido señalándose
para la celebración y juicio el día de hoy.
Segundo. - Que siendo el día y hora señalados y llamadas las partes, no comparece la
parte actora a pesar de estar citada en forma
según consta acreditado en autos, y sin que
haya alegado causa alguna que justifique su
incomparecencia.
Razonamientos jurídicos
Único. Vista la incomparecencia de la
parte actora a los actos señalados para el día
de hoy, procede de conformidad con el art.
83 párrafo 2º del texto articulado de la L.P.L.,
tenerla por desistida de su demanda, y en
consecuencia proceder al archivo de los
autos.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación.
Parte dispositiva
La Magistrado Jueza por ante mí, secretario judicial dijo: Que debía tener y tenía por
desistida de su demanda a la parte actora,
ordenando el archivo de las actuaciones sin
más trámite.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que no es firme y
contra ella cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco
días hábiles a partir de la notificación del
mismo.
Lo manda y firma Magistrada Juez Núria
Bono Romera, del Juzgado Social 6 Barcelona y su provincia. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 19 de octubre de
2005.

El Secretario judicial, Jaime Nieto Avellaned.
032005015895
A

Número 7, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
588/2005, seguidos en este Juzgado a instancia de Alcira Silvia Iglesias Candal, contra
Stress Sales 2050, S.L., y Fondo de Garantía
Salarial, en relación a despido, por el presente se notifica a Stress Sales 2050, S.L., en
ignorado paradero, la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 20 de octubre de
2005, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 402. En Barcelona, a
veinte de octubre de dos mil cinco.
Visto por María Josefa Gómez Aguilar,
Magistrado Jueza del Juzgado de lo Social
Número 7, de este partido, el juicio promovido sobre despido, por Alcira Silvia Iglesias
Candal, frente a la empresa Stress Sales 2050,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial.
Antecedentes de hecho
1º. Con fecha 12 de agosto de 2005 tuvo
entrada en la Oficina de Reparto demanda
repartida a este Juzgado, suscrita por la parte
actora en la que, tras alegar los Hechos y
Fundamentos legales que estimó procedentes
a su derecho, suplicaba se dictase sentencia
de conformidad a sus pretensiones.
2º. Admitida a trámite la demanda y señalado día y hora para la celebración del juicio,
el mismo se celebró sin la comparecencia de
las partes demandadas, pese a haber sido
citada con las formalidades legales y los preceptivos apercibimientos. Abierto el juicio, la
parte actora se afirmó y ratificó en su demanda con las aclaraciones pertinentes. Practicada la prueba propuesta y admitida, finalmente se solicitó en conclusiones Sentencia de
conformidad a las pretensiones ejercitadas,
como consta en el Acta levantada, quedando
los autos a la vista para sentencia.
3º. En la tramitación de los presentes autos
se han observado los requisitos legales.
Hechos probados
1º. Alcira Silvia Iglesias Candal ha prestado servicios, por cuenta y dependencia de la
empresa demandada, Stress Sales 2050, S.L.,
dedicada a la comercialización de productos
Auna y Amena, sin que conste que haya
ostentando la representación legal o sindical
de los trabajadores, con antigüedad que data
de 17-1-2005, ostentando la categoría profesional de Personal de Limpieza y por un salario mensual de 568,76 EUR, con la prorrata
de pagas extras.
2º. La actora prestó servicios, en virtud de
contrato de trabajo a tiempo parcial, de 20
horas semanales, hasta el 15-7-2005, en el
centro de trabajo sito en C/ Moianés 50 de
Barcelona.
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3º. El 15-7-2005 la empresa notificó a la
trabajadora decisión extintiva, fechada 19-62005, por la que la despide por causa disciplinaria consistente en disminución de rendimiento. El mismo día, 15-7-2005, la trabajadora firmó documento de saldo y finiquito y
la liquidación (fechados 19-6-2005).
4º. La actora percibió las cantidades
expresadas en los documentos referidos más
arriba y, concretamente, en concepto de
indemnización 355,04 EUR.
5º. La papeleta de conciliación se presentó
el 12-8-2005. El acto se celebró con el resultado de sin acuerdo el 14-9-05, con el resultado de intentado sin efecto por incomparecencia de la empresa.
Fundamentos de derecho
1º. Se estiman los hechos declarados probados más arriba en virtud de la apreciación
conjunta de la prueba practicada y ante la
incomparecencia de la parte demandada
que, pese a estar citada en legal forma y con
los apercibimientos pertinentes, no compareció a juicio. En consecuencia, de conformidad con los artículos 91.2 y 94.2 de la L.P.L.,
en uso de la facultad otorgada al Juzgador, se
tiene por confesa a la parte demandada y por
probadas las alegaciones de la actora en relación con la documental propuesta (carta de
despido, documentos referidos en hecho probado 4º y contrato de trabajo) y testifical en
la persona de un compañero de trabajo.
Reclama la trabajadora contra la decisión
extintiva que se materializa el 15-7-2005,
fecha hasta la que trabajó.
2º. Exige el artículo 55.1 del E.T. que el
despido por decisión del empresario, deberá
ser notificado por escrito, en el que han de
figurar los hechos que lo motivan y la fecha
en que tendrá efecto. El núm. 4 del mismo
precepto señala que será improcedente el
despido cuando el empresario no cumpliera
los requisitos establecidos en el núm. 1. Asimismo el artículo 108.1 párrafo 2 de la L.P.L.
dispone que será improcedente el despido
cuando el empresario no hubiese cumplido
los requisitos exigidos en el citado art. 55.2
del E.T.
3º. En este supuesto ha procedido la
empresa a despedir a la parte actora con
omisión de los requisitos apuntados, habida
cuenta que prestó servicios hasta el 15 de
julio, a pesar de la misiva y efectividad dada
por la empresa (con baja en Seguridad Social
16-6-2005). En definitiva, debe apreciarse la
improcedencia de tal despido con aplicación
de los efectos jurídicos previstos en los artículos 56 del E.T. y 110.1 de la L.P.L., esto es,
el abono de los salarios dejados de percibir y
la opción entre la inmediata readmisión del
trabajador o el pago de la indemnización
legal (45 días de salario por año de servicio,
hasta un máximo de 42 mensualidades), esto
es, 426.56 EUR, cantidad que debe reducirse
en la percibida (hecho probado 4º).
4º. La llamada a juicio del Fondo de
Garantía Salarial, no existiendo constancia
en este proceso de que haya una situación de
insolvencia empresarial legalmente declarada

ni el inicio de vía administrativa ante aquél,
tiene el carácter preventivo que se desprende
del artículo 23 de la L.P.L. En definitiva, el
Fogasa no puede ser considerado como parte
material en este proceso ni cabe pronunciamiento condenatorio del mismo en esta Sentencia, sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria que pudiera derivarse hacia dicho
organismo en los supuestos y con los trámites
establecidos en el artículo 33 del E.T.
Vistos los artículos citados, 15 ET y demás
de general y pertinente aplicación,
Fallo:
1º. Que, estimando íntegramente las pretensiones de la parte actora, califico como
improcedente el despido objeto de este proceso y, en consecuencia, debo condenar y
condeno a la empresa Stress Sales 2050, S.L.,
a que readmita inmediatamente a Alcira Silvia Iglesias Candal, en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, o bien y a su elección, a que abone a la
parte actora 71,49 EUR, en concepto de
indemnización.
Dicha opción deberá ejercitarse en el término de cinco días a partir de la notificación
de esta Sentencia, mediante escrito o comparecencia ante este Juzgado. Transcurrido
dicho término sin que el empresario haya
optado, se entenderá que procede la readmisión.
2º. Cualquiera que fuese la elección, condeno asimismo a la parte demandada a que
satisfaga a la actora los salarios que no haya
percibido, desde la fecha del despido, a
saber, 15 de julio de 2005, hasta la notificación de la presente resolución, tomándose en
consideración a tal efecto el salario que se
estima acreditado en el Hecho Probado Primero y teniendo en cuenta la limitación que
establece el artículo 57.1 del E.T.
Y absuelvo al Fondo de Garantía Salarial
de la pretensión deducida en su contra, sin
perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en
las condiciones legalmente establecidas.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dentro de los
cinco días siguientes a dicha notificación,
anunciándose el Recurso ante este Juzgado,
por escrito o comparecencia, siendo indispensable, si el recurrente es el empresario,
que exhiba al tiempo de anunciarlo, el resguardo acreditativo de haber depositado en
el Banesto, Oficina 2015, Rda. de Sant Pere,
47, de Barcelona, y en la cuenta corriente
número 5207.0000.65.0588.05, la cantidad
objeto de condena y el depósito de 150,25
EUR en la cuenta corriente número
5207.0000.66.0588.05 del mismo banco.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Iltra. Sra. Magistrado que
la suscribe, celebrando Audiencia Pública en
el día de su fecha, doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,

advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 21 de octubre de
2005.
La Secretaria judicial, M. Luz Martín
García.
032005015897
A

Número 9, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 191/2005,
seguidos en este Juzgado a instancia de Said
Aanannaz contra Chachipen Control, S.L., en
relación a despido, por el presente se notifica
a Chachipen Control, S.L., y Compañía
Cerreduela, S.L., en ignorado paradero, la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 13 de septiembre de 2005, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
«Auto del Magistrado Juez Francisco José
Barbancho Tovillas. En Barcelona, a trece de
septiembre de dos mil cinco.
Antecedentes de hechos
1. Por sentencia de este juzgado de 19 de
abril de dos mil cinco se decretó la improcedencia del actor D. Said Aanannaz y se condenó a las empresa Chachipen Control S.L y
Compañía Cerreduela a que su opción le
readmitiese en su puesto de trabajo o bien, le
abonase la indemnización cuyo importe se
indica en la parte dispositiva de la resolución
y se condenaba a la indicadas empresas al
pago al actor de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido. Notificada
esta resolución a las partes, la sentencia devino firme y consentida.
2. La empresa condenada no ha ejercitado
la opción prevista en la referida sentencia.
3. La empresa condenada se encuentra en
paradero desconocido.
4. En fecha 10.05.2005 la parte actora
instó la ejecución de la referida sentencia.
Razonamientos jurídicos
1. Según el art. 284 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral " sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores cuando se acredite la imposibilidad de
readmitir al trabajador por ceses o cierre de
la empresa obligada, el Juez dictará Auto en
el que declarará extinguida la relación laboral".
2. Estando el supuesto enjuiciado comprendido dentro del art.284 del texto Refundido de la Ley de Procedimiento laboral, procede declarar extinguida la relación laboral
en la fecha de esta resolución con las consecuencias económicas que se dirán en la parte
dispositiva de la misma.
Parte dispositiva
S.Sª Ilma por ante mi la Secretaria dijo.
Que debía declarar y declaraba extinguida la
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partir de la fecha de esta resolución la relación laboral que unía al actor Said Aanannaz
con las demandadas Chachipen Control S.L Y
Compañía Cerreduela S.L condenando a
estas a que abone al actor la cantidad de
4.219,3 EUR en concepto de indemnización
y la cantidad de 9.187,02 EUR en concepto
de salarios de tramitación.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoles que contra la misma.
Lo pronuncia, manda y firma D. Francisco
José Barbancho Tovillas, el Magistrado Juez
del Juzgado de lo Social de Barcelona.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando a cada una de las partes
un sobre por correo certificado con acuse de
recibo, conteniendo copia de la presente
resolución, conforme a lo prescrito en el artículo 56 de la L.P.L.. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 13 de septiembre de
2005.
La Secretaria judicial, Nerea Larrinaga
Alvarez.
032005015783
A

Número 9, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 27 de
octubre de 2005, en autos instruido por este
Juzgado de lo Social, a instancia de Mutua
Universal, contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Institut Català de la Salut,
Departament de Sanitat i Seguretat Social de
la Generalitat y Lázaro Salvador Tebar, en
reclamación de varios en seguridad social,
seguido con el número 704/05, se cita al
mencionado: Lázaro Salvador Tebar de ignorado paradero, para que comparezca ante la
Sala Audiencia de este organismo, sito en
esta ciudad, el próximo día 23 de noviembre
de 2005, a las 10:00 horas de la mañana,
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-

cido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 27 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial en sustitución, Mª
José Gimeno Calvo.
032005016141
A

Número 10, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 25 de
octubre de 2005 en autos instruido por este
juzgado de lo social a instancia de Montserrat Martín Martínez contra Atrium Formación a Distancia, S.L. en reclamación de
Reclamación de cantidad seguido con el
número 521/2005 se cita a la mencionada
empresa Atrium Formación a Distancia, S.L.
de ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala de Audiencias de este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 13 de
diciembre de 2005 a las 9,30 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 25 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial, Francisca Antonia
Rodríguez Pascual.
032005015857
A

Número 10, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 270/05,
seguidos en este Juzgado a instancia de Antonio Pérez Vela contra Fondo de Garantía
Salarial y Eustaquio Belén Rivero, en relación
a reclamación de cantidad, por el presente se
notifica a Eustaquio Belén Rivero, en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 19 de octubre de 2005,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 345/05. Barcelona, a
diecinueve de octubre de dos mil cinco.
Emilio Garcia Ollés, Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social Número 10, de esta ciudad, en nombre del Rey ha dictado la

siguiente:
He visto y examinado los autos seguidos
en este Juzgado a instancia de Antonio Pérez
Vela contra Fondo de Garantía Salarial y Eustaquio Belén Rivero, en materia de reclamación de cantidad.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 19.4.05 fue repartida
en este Juzgado de lo Social la demanda suscrita por la parte actora, en la que después de
alegar los hechos y fundamentos de derecho
oportunos, terminó suplicando se dictase
sentencia por la que se acogieran sus pretensiones.
Segundo. - Admitida la demanda a trámite
y señalados día y hora para la celebración
del acto del juicio, este, tras el cumplimiento
de las exigencias legales, tuvo lugar el día
fijado, al que comparecieron las partes y
defensores que constan en el acta extendida.
Abierto el juicio, la parte actora se afirmó y
ratificó en su demanda, practicándose las
pruebas propuestas y admitidas, solicitándose
en conclusiones sentencia de conformidad a
sus pretensiones, como consta en el acta
levantada, teniéndose el juicio por visto para
sentencia.
Hechos probados
Primero. - El actor prestó servicios por
cuenta del empresario demandado, dedicado
a la actividad de la construcción, con centro
de trabajo en la provincia de Barcelona, en
las circunstancias de antigüedad, categoría
profesional y salario que se expresan en la
demanda, extinguida la relación laboral el
día 23 de abril de 2004, y existiendo un contrato indefinido del día 6 de abril del mismo
año.
Segundo. - La empresa tiene pendientes de
pago salarios en las cantidades reclamadas,
según detalle en el escrito de demanda, sin
que se le hubiera abonado ninguna cantidad
por la finalización de contrato temporal.
Tercero. - El día 15 de abril de 2005 se
presentó la papeleta de conciliación administrativa.
Fundamentos de derecho
Primero. - Los hechos anteriores resultan
de la valoración de la prueba practicada, con
aplicación de la prevención contenida en el
artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral para el llamado a confesar que no
comparece sin justa causa a la primera citación a pesar del apercibimiento efectuado.
Segundo. - El crédito salarial reclamado se
justifica en las obligaciones empresariales
que vienen definidas en los artículos 4.2f) y
29.1. y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Tercero. - Sin embargo, no se reconocerá
el crédito de indemnización que se pide en
la cantidad de 228,48 EUR, pues, por ser
contratado indefinido, la única indemnización a que tendría derecho sería, en su caso,
la derivada de despido, no siendo éste el procedimiento adecuado, y sin que sea de aplicación el artículo 24 del Convenio Colectivo

Núm. 267 / Pàg. 74

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

8 / 11 / 2005

Administració de Justícia

de la industria de la construcción y obras
públicas de la provincia de Barcelona para
los años 2002 a 2004, el cual regula las
indemnizaciones para el cese en los contratos temporales.
Cuarto. - Por las razones expuestas, procederá estimar en parte la demanda, con la
condena a la empresa al abono de las cantidades reclamadas por salarios, y con absolución del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicios de sus responsabilidades legales.
Fallo: Estimo en parte la demanda promovida por Antonio Pérez Vela, en reclamación
de cantidad, y condeno al empresario
demandado Eustaquio Belén Rivero, a abonarle por los conceptos salariales reclamados
la cantidad de 2.183,68 EUR, con un interés
del 10% de mora. Absuelvo al Fondo de
Garantía Salarial, sin perjuicio de sus responsabilidades legales.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, anunciándolo en este Juzgado de
lo Social dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de la notificación de la presente
sentencia, acompañando a dicho anuncio, si
el recurrente es la empresa, el resguardo
acreditativo de haber ingresado en el Banco
Banesto, Agencia 2015, sita en Rda. de St.
Pere, 47 de esta ciudad, c.c. número 52100000-69-0270-05 denominación "Juzgado de
lo Social Número 10, de Barcelona" la cantidad de 150,25 EUR y asimismo el resguardo
acreditativo de haber ingresado en idéntica
entidad bancaria y en el número de c.c.
5210-0000-65-0270-05 la cantidad objeto de
condena; todo ello según lo previsto en los
arts. 227 y 228 de la Ley de procedimiento
laboral.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La sentencia que precede ha
sido leída y publicada por el magistrado juez
de lo Social que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en audiencia pública, Doy fe.
Diligencia.- La extiendo yo, la Secretaria,
para hacer constar que se incluye el original
de esta resolución en el Libro de Sentencias,
poniendo en los autos certificación literal de
la misma; que se remite a cada una de las
partes un sobre por correo certificado, con
acuse de recibo, conteniendo copia de ella,
conforme a lo dispuesto en el art. 56 y
siguientes de la Ley de procedimiento laboral. Doy fé.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 19 octubre de 2005.

La Secretaria judicial, Francisca Antonia
Rodríguez Pascual.
032005015880
A

Número 10, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 13 de
octubre de 2005, en autos instruido por este
Juzgado de lo Social, a instancia de Dario
Carbonaro Cohen, contra Asle Servicios
Reforma Promoción, S.L., y Fondo de Garantia Salarial, en reclamación de sanciones,
seguido con el número 714/05, se cita a la
mencionada empresa Asle Servicios Reforma
Promoción, S.L., de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala Audiencia de
este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 22 de noviembre de 2005, a las
10.20 horas de la mañana, para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole
que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará
a continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 28 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial, Francisca Antonia
Rodríguez Pascual.
032005016262
A

Número 11, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 708/2005,
seguidos en este Juzgado a instancia de Allal
Ben M'Barka contra Construcciones MedinaPicon, S.L., en relación a despido, por el presente se notifica a Construcciones MedinaPicon, S.L., en ignorado paradero, la resolución dictada en los presentes autos en fecha
11 de octubre de 2005, cuyo tenor literal de
su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a siete de octubre de dos mil cinco.
Hago constar que con esta fecha ha
correspondido a este juzgado de lo social, en
turno de reparto, la anterior demanda, registrada con el número que figura al margen, de
lo que paso a dar cuenta al Magistrado Juez
acompañando propuesta de resolución. Doy

fe.»
«Propuesta de auto del Secretario judicial
Francisco Guerrero Tercero. En Barcelona, a
once de octubre de dos mil cinco.
Hechos
Único. - Procedente de la oficina de reparto ha tenido entrada en este juzgado la anterior demanda y documentos, instada por D.
Allal Ben M'Barka, contra Construcciones
Medina-Picon, S.L. en reclamación de despido sin aportar certificación del acto de conciliación ante el órgano administrativo.
Razonamientos jurídicos
Primero. - Visto el contenido de la demanda y documentos acompañados procede
admitir a trámite la misma y señalar día y
hora para la celebración del acto de conciliación, y en su caso juicio oral, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 80 y 82
L.P.L., haciendo a las partes las advertencias
legales.
Segundo. - No aportándose junto con la
demanda certificación del acto de conciliación previa, procede requerir a la parte actora para que acredite la celebración de dicho
acto, de conformidad con lo previsto en el
art. 81-2 LP.L.
Parte dispositiva
Se tiene por formulada la demanda interpuesta, admitiéndose a trámite, si bien con
carácter provisional al no aportar original del
acta de conciliación ante el órgano administrativo.
Dése a la misma la tramitación correspondiente, y cítese a las partes en única convocatoria para los actos de conciliación y, en su
caso, juicio, para lo cual se señala el día 14
de diciembre de 2005 a las 10.50 horas de su
mañana, haciéndose entrega a la demandada
de copia de la demanda y documentos de
preceptivo acompañamiento, si procede.
Requiérase a la parte actora para que en
plazo de quince días aporte el original del
acta de conciliación ante el órgano administrativo, con la prevención de que, transcurrido el plazo sin hacerlo, se procederá, si más
trámite, al archivo de estas actuaciones, quedando sin efecto, por tanto, el anterior señalamiento. Se advierte a las partes que
deberán concurrir con los medios de prueba
de que intenten valerse, no suspendiéndose
el juicio por falta de asistencia de la parte
demandada citada en forma; y que si la parte
demandante no compareciese ni alegase
justa causa que, a juicio del juzgado de lo
social, motive la suspensión del juicio, se la
tendrá por desistida de su demanda.
Respecto a lo solicitado en los otrosíes:
1. Otrosí ha lugar, y cítese a la demandada
para confesar en juicio, con el apercibimiento de que si no comparece sin justa causa
podrá ser tenida por confesa en la sentencia
(artículo 91 L.P.L.).
2. Otrosí ha lugar, y requiérase a la parte
demandada para la aportación de los documentos indicados.
3. Otrosí ha lugar, por hecha la manifestación.
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Adviértase a las partes que la presente
resolución no es firme y que contra la misma
podrán interponer en el plazo de cinco días
hábiles recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social.
Lo que propongo al Magistrado Juez para
su conformidad.
Conforme, el Magistrado Juez. El Secretario judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, y se notifica la presente en la
forma prevista en el art. 56 de la L.P.L. acompañando copia de la demanda y demás
documentos en su caso al/los demandado/s.
Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada/s, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o
sentencia, se harán en estrados, y para su
inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, expido el presente Edicto en Barcelona, a 24 de octubre
de 2005.
El Secretario judicial (firma ilegible).
032005015898
A

Número 11, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 621/2005,
seguidos en este Juzgado a instancia de Cristina Fores Bernal, contra Sabema, S.A., y Joaquin Azogra Martin, en relación a reclamación de cantidad, por el presente se notifica a
Sabema, S.A., y Joaquin Azogra Martin en
ignorado paradero, la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 26.09.05, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Por la presente cédula de citación dictada en méritos de resolución de fecha
26.09.05 citación para el dia 23.11.05 en
autos instruido por este Juzgado de lo Social
a instancia de Cristina Fores Bernal contra
Sabema, S.A., y Joaquin Azogra Martin en
reclamación de Reclamación de cantidad
seguido con el número 621/05 se cita a la
mencionada empresa Joaquin Azogra Martin
y Sabema, S.A., de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala Audiencia de
este organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 23 de noviembre de 2005 a las 10'30
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las

siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados, y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 2 de noviembre de
2005.
El Secretario judicial (firma ilegible).
032005016263
A

Número 12, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 235/2003
seguidos en este Juzgado a instancia de
Jaume Capdevila Arús, contra Mandis, S.A.,
Fondo de Garantía Salarial, Moldes Seguros
Rapidos 2000, S.L., Lourdes Moran Cruz y
Jose Cabrera Martínez en relación a despido
por el presente se notifica a Moldes Seguros
Rapidos 2000, S.L., en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 17.5.05, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a diecisiete de
mayo de dos mil cinco.
La extiendo yo, la Secretaria judicial para
hacer constar que en esta fecha ha transcurrido en exceso el plazo concedido para el
archivo provisional, doy cuenta a S.Sª con
propuesta de resolución. Doy fe.»
«Auto. En Barcelona, a diecisiete de mayo
de dos mil cinco.
Vistos por mí, Faustino Rodríguez García,
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número 12, de Barcelona y su provincia los
presentes autos, dicto la presente resolución:
Hechos
Único.- En los presentes autos se solicitó
archivo provisional por plazo determinado
habiendo éste transcurrido con exceso, sin
que la parte o partes no hayan interpuesto la
prosecución del juicio.
Fundamentos jurídicos
Único.- Habiéndose dictado resolución en
fecha 30.9.04 por la que se acordó el archivo
provisional por plazo de seis meses, con
apercibimiento de que de no interesar las
partes la prosecución del procedimiento se
procedería a archivar definitivamente el
mismo y habiendo transcurrido este plazo y
no habiendo el actor interesado el desarchivo, procede tenerle por desistido de la acción
ejercitada de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 20 de la L.E.Civil y acordar el archivo
definitivo.
Parte dispositiva
Así por este mi Auto, digo: Se acuerda el

archivo definitivo de los presentes autos.
Notifíquese la presente resolución a quien
presenta la demanda y a los que en la misma
figuraban como demandados a los meros
efectos de su conocimiento, advirtiéndoles
que la presente resolución no es firme y que
contra la misma podrán interponer en el
plazo de cinco días hábiles, recurso de reposición ante este Juzgado
Así lo manda y firma S. Sª. Ilma..
El Ilmo. Sr. Magistrado Juez. La Secretaria
judicial.
Diligencia. Seguidamente se procede a
cumplimentar lo ordenado, y se notifica la
anterior resolución a las partes por medio de
correo certificado con acuse de recibo, según
lo establecido en el artículo 56 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 18 de octubre de
2005.
La Secretaria judicial, María José Gimeno
Calvo.
032005015807
A

Número 12, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 391/05,
seguidos en este Juzgado a instancia de Elsa
Elena Gabutti contra Johann Cafe, S.L., y F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial en relación a Reclamación de cantidad por el presente se notifica a Johann Cafe, S.L., en ignorado paradero la Sentencia dictada en los
presentes autos en fecha 25 de octubre de
2005, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Fallo: Que estimando la demanda formulada por doña Elsa Elena Gabutti contra
Johann Cafe, S.L., debo condenar y condeno
a ésta a que pague a la demandante la cantidad de 1003'59 EUR, más el interés del 10%
anual en concepto de mora desde la fecha de
interposición de la demanda. Y condeno al
Fondo de Garantía Salarial como responsable
subsidiario a pagar la misma cantidad, en el
caso de insolvencia empresarial, con los límites legales a su cargo.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber
que esta sentencia es firme y que contra ella
no cabe recurso alguno (art. 189.1 de la LPL).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
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los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 25 de octubre de
2005.
La Secretaria judicial, María José Gimeno
Calvo.
032005015899
A

Número 12, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 402/05,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Mohamed Rahou contra MDZ Data 2001
Empresa Constructora, S.L., y Constructora
Dibraxa Barcelona, S.L., en relación a reconocimiento de derecho, por el presente se
notifica a Constructora Dibraxa Barcelona,
S.L., en ignorado paradero la sentencia
número 434/05, dictada en los presentes
autos en fecha 24 de Octubre de 2005, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Fallo: Que estimando la demanda formulada por D. Mohamed Rahou contra las
empresas MDZ Data 2001 Empresa Constructora S.L., y Constructora Dibraxa Barcelona, S.L., declaro que el demandante prestó
servicios para ésta última durante el periodo
comprendido entre el 14-11-97 y el 31-3-03,
con la categoría de peón, habiéndose subrogado a partir del 1-4-03 en su contrato la primera, en la que presta servicios en la actualidad con la misma categoría de peón, percibiendo un salario mensual bruto de 1.267,51
EUR con inclusión de pagas extras, y condeno a ambas empresas a estar y pasar por
dicha declaración, con todas las consecuencias legales inherentes.
Notifíquese esta resolución a las partes, a
quienes se hace saber que no es firme y que
contra ella cabe recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de los cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de interponerlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita haber consignado
como depósito la cantidad de 150,25 EUR en
la cta. núm. 5212.0000.65.0402.05 del
Banco Español de Crédito, oficina 2015, sita
en la Ronda San Pedro nº 47 de esta ciudad,
sin cuyo requisito no se tendrá por interpuesto (art. 227 de la LPL).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 25 de octubre de
2005.

La Secretaria judicial, María José Gimeno
Calvo.
032005015900
A

Número 12, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos núm.
317/2005,, seguidos en este Juzgado a instancia de Paula Alcira Cáceres Mederos, contra
Integral Rehabilitaciones y Mantenimiento,
S.L., en relación a despido, por el presente se
notifica a Integral Rehabilitaciones y Mantenimiento, S.L., en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en
fecha 7.9.05, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Sentencia. En Barcelona, a siete de septiembre de dos mil cinco.
Vistos por mí, Faustino Rodríguez García,
Magistrado del Juzgado de lo Social nº 12 de
los de Barcelona, los autos núm. 317/05 del
juicio promovido por Dña. Paula Alcira
Cáceres Mederos contra la empresa Integral
Reahabilitaciones y Mantenimiento, S.L., en
reclamación por despido; y en consideración
a los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero. - Correspondió a este Juzgado
por turno de reparto la demanda suscrita por
la actora y presentada en el registro del
Decanato el 4-5-05 en la que después de
exponer los hechos que estimó pertinentes a
su derecho solicitó se dictara sentencia
declarando nulo o subsidiariamente improcedente el despido de que había sido objeto
por la empresa demandada, condenando a
ésta en los términos interesados en el suplico
de la misma.
Segundo. - Se convocó a las partes al acto
del juicio, que tuvo lugar el día de ayer,
compareciendo sólo la demandante, con
asistencia letrada, y no la demandada a pesar
de su citación en forma. Abierto el mismo, en
trámite de alegaciones la actora se afirmó y
ratificó en su demanda, practicándose a continuación las pruebas propuestas y admitidas
a excepción de la confesión de la demandada, que al no comparecer interesó se la tuviera por confesa. En conclusiones mantuvo sus
puntos de vista, interesando sentencia de
conformidad con sus pretensiones.
Tercero. - En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones
legales, salvo las relativas a plazos que no
han podido cumplirse debido al elevado
número de asuntos que se tramitan simultáneamente en el Juzgado.
Hechos probados
1º) La demandante acredita en la empresa
demandada las siguientes circunstancias profesionales: antigüedad desde el 1-11-04,
categoría profesional de administrativa y
salario de 1.333'85 EUR mensuales con
inclusión de pagas extras. (Resulta de la

demanda, de los documentos aportados por
la actora y de la confesión tácita de la empresa).
2º) El pasado 11-4-05 la empresa le comunicó verbalmente el despido. (Resulta de la
demanda y de la confesión tácita de la
empresa).
3º) La actora agotó sin éxito el preceptivo
trámite de conciliación administrativa, que
concluyó con el resultado de "intentado sin
efecto" por incomparecencia de la empresa.
(Folio 12).
4º) No ostentaba en el momento del despido, ni tampoco con anterioridad, cargo alguno de representación legal o sindical. (Resulta de la propia manifestación de la actora en
su demanda).
Fundamentos de derecho
Primero. - Los hechos declarados probados resultan de los elementos de convicción
a que se ha hecho expresa referencia. Por
otra parte, la prueba practicada a propuesta
del demandante, no desvirtuada por la
empresa que no compareció al juicio a pesar
de su citación en forma, a quien por ello se
la tiene por confesa (art. 91.2 de la LPL), ha
puesto de manifiesto la existencia de la relación laboral, cuya acreditación se ha cumplido satisfactoriamente de acuerdo con lo previsto en el art. 217.2 de la LEC. (Art. 97.2 de
la LPL).
Segundo. - Disponen los arts. 55.4 del ET
y 108.1 de la LPL que el despido será improcedente cuando, entre otros supuestos, no se
hayan cumplido los requisitos formales en su
notificación, consistentes en: a) comunicación escrita, b) exposición de hechos que lo
motivan, y c) fecha de sus efectos.
En el presente caso la empresa no cumplió
estos requisitos en la comunicación extintiva
del contrato, por lo que habiéndose acreditado la relación laboral entre las partes, como
se ha dicho, el despido debe declararse
improcedente con todas las consecuencias
legales inherentes.
Vistos los preceptos citados y demás de
general y pertinente aplicación,
Fallo: Que estimando la demanda formulada por Dña. Paula Alcira Cáceres Mederos
contra la empresa Integral Reahabilitaciones
y Mantenimiento, S.L., debo declarar y declaro improcedente el despido de que ha sido
objeto la demandante y condeno a la demandada a readmitirla inmediatamente en las
mismas condiciones de trabajo que regían
antes de producirse el despido o, a elección
de la empresa, que deberá ejercitar en el
plazo de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, le abone la indemnización de 1.000,35 EUR, más los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido, 11-4-05, hasta la de dicha notificación en
cualquier caso, a razón de 44,46 EUR diarios. Con la advertencia de que de no optar
expresamente por ninguna de las dos alternativas legales se entenderá que procede la
readmisión.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a
quienes se hace saber que no es firme y que
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contra ella cabe recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya, debiendo anunciarlo
ante este mismo Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de los cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte recurrente que no ostente
el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita haber consignado el
importe íntegro de la condena en la cta.
núm. 5212.0000.60.0317.05 del Banco
Español de Crédito, oficina 2015, sita en la
Ronda San Pedro núm. 47 de esta ciudad, o
haber constituido aval solidario de entidad
financiera por el mismo importe, sin cuyo
requisito no se tendrá por anunciado (art.
228 de la LPL.), debiendo además consignar
como depósito la cantidad de 150,25 EUR en
la cta. núm. 5212.0000.65.0317.05 de la
misma entidad y oficina bancaria al tiempo
de interponerlo, sin cuyo requisito tampoco
se tendrá por interpuesto (art. 227 de la LPL.).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 21 de octubre de
2005.
La Secretaria judicial, María José Gimeno
Calvo.
032005015901
A

Número 12, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 19 de
octubre de 2005, en autos instruido por este
Juzgado de lo Social, a instancia de Celso
Beser Segura, contra Chimarrao, S.L., y F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de reclamación de cantidad, seguido
con el número 483/2005, se cita a la mencionada empresa Chimarrao, S.L., de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 9 de noviembre de
2005, a las 11.15 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-

tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 27 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial, María José Gimeno
Calvo.
032005016438
A

Número 13, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 19.10.05,
en autos instruido por este juzgado de lo
social a instancia de Mery Alicia Mori Vasquez contra Pilar Serra Guerrero y Deborah
Chamorro Quintero, en reclamación de despido, seguido con el número 520/05, se cita
a la mencionada empresa Pilar Serra Guerrero, de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala Audiencia de este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día
20.12.05 a las 10.55 horas de la mañana,
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 19 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032005015793
A

Número 13, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 30 de septiembre de 2005 en autos instruido por este
juzgado de lo social a instancia de Ana Maria
Moreno Bujardon contra Confecciones Rabadan, S.L., en reclamación de reclamación de
cantidad seguido con el número 676/2005 se
cita a la mencionada empresa Confecciones
Rabadan, S.L., de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala Audiencia de
este organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 27 de febrero de 2006 a las 10:25
horas de la mañana, para celebrar el oportu-

no acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 20 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032005015799
A

Número 13, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 26-09-05
en autos instruido por este juzgado de lo
social a instancia de Mercedes Martín Aranda
contra Talleres Mecánicos Maype, S.L. en
reclamación de Extinción contrato por parte
trabajador seguido con el número 672/05 se
cita a la mencionada empresa Talleres Mecánicos Maype, S.L. de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala de Audiencias
de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 19-12-05 a las 10'55 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 19 de octubre de 2005.
La Secretaria Judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032005015859
A
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Número 13, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 373/05,
seguidos en este Juzgado a instancia de Isabel Cavaco Josefa contra Llifrans, S.L., en
relación a Despido por el presente se notifica
a Llifrans, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en
fecha 19-10-05, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a dieciocho de
octubre de dos mil cinco.
La extiendo yo, Secretario Judicial, para
hacer constar que, en esta, ha sido presentado el precedente escrito; de lo que paso a dar
cuenta a S.Sª Ilma. Doy fe.»
«Auto de la Magistrada Juez M. José
Román Román. En Barcelona, a diecinueve
de octubre de dos mil cinco.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 5-10-05 se dictó sentencia en el presente procedimiento que
seguidamente fue notificada a las partes.
Segundo. - Se ha presentado con fecha 1810-05 escrito por la parte actora manifestando que solicitaba la aclaración de la sentencia dictada en las presentes actuaciones.
Razonamientos jurídicos
Único. Conforme a lo dispuesto en el artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial (L.O.P.J.), los jueces y tribunales no
podrán variar las sentencias y autos que pronuncien después de firmarlos,, pero sí aclarar
algún concepto oscuro o suplir cualquier
omisión que contengan.
En este caso.
Parte dispositiva
Dispongo Aclarar que en el hecho probado primero de la sentencia dictada en las
presentes actuaciones se ha padecido un
error mecanográfico a la hora de transcribir
la fecha de antigüedad del actor siendo la
correcta la de 1-07-1995 y no 1-07-05 que
por error se hizo constar.
Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que contra la misma
no cabe interponer recurso alguno.
Así lo acordó y firma M. José Román
Román, Magistrada Juez del Juzgado Social
13 Barcelona de Barcelona, ante mí, Secretario Judicial, de lo que doy fe.
La Magistrada Jueza. El Secretario judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado remitiendo copia de la anterior
resolución a las partes por correo certificado
con acuse de recibo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento
Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 20 de octubre de

2005.
El Secretario judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032005015878
A

tencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 20 de octubre de
2005..
La Secretaria judicial, Mercedes Llopis
Lucas.

Número 13, de Barcelona

032005015883
A

EDICTO
Según lo acordado en los autos 192/05,
seguidos en este Juzgado a instancia de Jorge
Valentín Martin Hernández contra Ricardo
Estupiñan Díaz, en relación a reclamación de
cantidad, por el presente se notifica a Ricardo Estupiñan Díaz, en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 15-09-05, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Auto de la Magistrado Jueza, M. José
Román Román. En Barcelona, a quince de
septiembre de dos mil cinco.
Vistos por mí, Magistrada Juez M. José
Román Román del Juzgado Social Número
13, de Barcelona, los presentes autos, dicto
la siguiente resolución:
Hechos
Primero. - Fue presentada demanda el
16.03.2005 admitida a trámite, se señaló
para la celebración, la audiencia del día
15.09.2005 a las 9:35 horas de su mañana.
Segundo. - En el día de la fecha comparece el demandante y manifiesta que desiste de
su demanda, origen del presente procedimiento, suplicando se le tenga por desistido.
Razonamientos jurídicos
Único. Manifestada por la parte actora su
voluntad de abandonar el proceso tramitado
que tuvo inicio a su instancia en virtud del
principio dispositivo que caracteriza al procedimiento laboral, únicamente a aquélla
incumbe solicitar el archivo del presente procedimiento. En consecuencia, no procede
sino acceder a lo solicitado teniéndola por
desistida.
Vistos los preceptos de general aplicación,
Parte dispositiva
Así por este mi auto, digo: Se tiene a la
parte actora por desistida y archívese el procedimiento sin más trámites. Notifíquese la
presente resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de
Reposición ante este Juzgado de lo Social, en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes
al de su notificación.
Así lo mandó y firma Magistrada Juez, doy
fe. La Magistrada Juez. El Secretario judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, remitiéndose copia de la presente
resolución a las partes por medio de correo
certificado con acuse de recibo, según lo
establecido en el artículo 56 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sen-

Número 15, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
307/2005, seguidos en este Juzgado a instancia de Mutua Intercomarcal, contra Antonio
García Martínez, Construcciones Mecánicas
Dray, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Tesorería General de la Seguridad
Social, en relación a varios en seguridad
social, por el presente se notifica a Antonio
García Martínez, en ignorado paradero, la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 21 de octubre de 2005, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 436/2005. En la ciudad de Barcelona, a veintiuno de octubre de
dos mil cinco.
Vistos por el Magistrado Juez del Juzgado
de lo Social Número 15, de Barcelona, don
José Luis Carratalá Teruel, los precedentes
autos número 307/2005, seguidos a instancia
de frente a Construcciones Mecánicas Dray,
S.L., Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad
Social y don Antonio García Martínez sobre
reintegro de prestaciones.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 2 de mayo de 2005,
tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de
alegar los hechos y fundamentos que estimó
pertinentes a su derecho, solicitó se dictase
sentencia por la que se condenara a la
empresa demandada al pago de la cantidad
referida en la súplica de dicho escrito por los
conceptos devengados y no percibidos aludidos en la misma.
Segundo. - Que señalados día y hora para
la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio, estos se celebraron el día
11 de octubre de 2005, tras haber sido suspendido el señalamiento de 5 de julio de
2005, por los motivos que constan e autos;
compareció la parte demandante e Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social y empresa
demandada pero no don Antonio García
Martínez pese a haber sido citado en legal
forma. En trámite de alegaciones la parte
actora se afirmó y ratificó en su demanda;
Instituto Nacional de la Seguridad Social y
Tesorería General de la Seguridad Social
manifestaron que su responsabilidad legal
sólo procedería en caso de insolvencia
empresarial; la empresa demandada alegó
que, a resultas de sentencia dictada por el
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Juzgado de lo Social Número 33, de Barcelona, se siguió procedimiento de ejecución,
luego archivado como consecuencia de no
haber cuantificado la Mutua actora el pedimento, lo que implicaba cosa juzgada, así
como que había transcurrido mas de un año
desde el archivo de las actuaciones ejecutivas hasta la presentación de la solicitud de
celebración de acto de conciliación, invocando la prescripción de la acción. Hizo uso
de la palabra la Mutua demandada negando
la existencia de cosa juzgada por no concurrencia de triple identidad, enfatizando la
falta de ecuación entre las causas de pedir e
igualmente opuso a la prescripción un plazo
de cuatro años para exigir el pago; se practicaron a continuación las pruebas propuestas
y admitidas, excepción hecha de las de interrogatorio de la demandada y documental
requerida a la empresa demandada, debido a
su incomparecencia. En conclusiones las partes solicitaron se dictara sentencia de conformidad con sus pretensiones, quedando luego
los autos vistos para sentencia.
Tercero. - En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos
legales.
Hechos probados
1. Por sentencia 132/2005, de 28 de
marzo de 2002, del Juzgado de lo Social
Número 33, de los de Barcelona, estimando
en parte la demanda interpuesta por Mutua
Intercomarcal, se confirmó la base reguladora de 310.250 pesetas. (1.864'64 euros) de la
prestación de incapacidad permanente parcial derivada de accidente de trabajo reconocida por Resoluciones del INN de 11 de
junio y 30 de octubre de 2001 y se declaró la
responsabilidad de la empresa Construcciones Mecánicas Dray, S.L., respecto de la cantidad de 109.500 pesetas, (658'11 euros)
mensuales no cotizadas, todo ello sin perjuicio de la obligación de anticipo con cargo a
la Mutua actora y de las demás responsabilidades legales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
2. La actora, Mutua Intercomarcal, instó
proceso de ejecución.
3. Construcciones Mecánicas Dray, S.L.,
interpuso recurso de reposición contra auto
de 5 de marzo de 2003, alegando que la sentencia cuya ejecución se instaba no contenía
condena al pago de suma concreta de cantidad líquida. Por auto de 26 de mayo de
2003, previa impugnación por la Mutua actora, estimando el recurso, se declaró no haber
lugar a la ejecución por tratarse de sentencia
meramente declarativa.
4. El día 7 de octubre de 2004, la Mutua
actora formuló solicitud de celebración de
acto de conciliación con Construcciones
Mecánicas Dray, S.L., y don Antonio García
Martínez, concluyendo el acto sin avenencia
respecto de la primera y sin efecto respecto
del segundo.
5. La Mutua demandante abonó a don
Antonio García Martínez la cantidad de
44.751'36 euros el día 23 de julio de 2001,
en concepto de prestación por incapacidad

permanente parcial sobre una base reguladora mensual de 1.864'64 euros.
6. La diferencia entre la prestación abonada por la Mutua actora a don Antonio García
Martínez y la base reguladora no cotizada
con cargo a la empresa, de 658'11 euros
mensuales sobre 24 mensualidades, asciende
a 15.794'64 euros.
Fundamentos de derecho
Primero. - Los anteriores hechos son el
resultado de las pruebas documentales unidas a autos, lo que se hace constar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de
la Ley de Procedimiento Laboral.
Segundo. - Regulada la cosa juzgada
material en el artículo 222 LECiv., en el caso
enjuiciado debe desestimarse su concurrencia en cuanto que en el previo procedimiento, del que conoció el Juzgado de lo Social
Número 33, de los de Barcelona, se ejercitó
una acción meramente declarativa, sin pretensión de condena al pago de cantidad,
como así puso de relieve la empresa Construcciones Mecánicas Dray, S.L., en proceso
de ejecución de sentencia, lo que determinó,
a resultas de recurso de reposición deducido
por dicha empresa, el archivo de las actuaciones ejecutivas; en ese litigio, por el contrario, la Mutua demandante ejercita pretensión de condena al pago de cantidad liquida.
Ello no obstante lo resuelto por el Juzgado de
lo Social Número 33, de los de Barcelona
produce efecto positivo de cosa juzgada en
los términos que lo refiere el artículo 222.4
LECiv pues aquella sentencia puso fin a un
proceso con fuerza de cosa juzgada y aparece como antecedente lógico de lo que es
objeto de este debate y pretensión, existiendo
al tiempo identidad de partes.
Tercero. - Alega la empresa demandada
Construcciones Mecánicas Dray, S.L., la
excepción de prescripción con fundamento
en el artículo 59 del Estatuto de los trabajadores, a lo que opone la Mutua actora un
plazo de prescripción de cuatro años en los
términos previstos en los artículos 43 y 45 de
la Ley General de Seguridad Social.
En el caso enjuiciado la causa de pedir
deriva del artículo 126 LGSS, es decir, de la
previa declaración de responsabilidad
empresarial en el abono de prestaciones,
anticipo por cuenta de la Mutua actora y
repetición sobre la empresa deudora. La figura no se identifica con el derecho al reconocimiento de prestaciones ni con éste otro de
reintegro de prestaciones indebidas sino que
se asimila al percibo de prestaciones a tanto
alzado y por una sola vez, supuesto específico de la prestación por incapacidad permanente en grado de parcial, caducando al año
desde la notificación al interesado de su concesión. Lo que en verdad ejercita la Mutua
demandante es una acción de reclamación
de cantidad por subrogación en los derechos
y acciones del beneficiario de la prestación
al hilo del artículo 126.3 LGSS y ello impone
la reconducción del plazo al previsto para la
exigencia de pago de prestaciones a tanto
alzado.

Archivado el proceso de ejecución, la
Mutua actora pudo ejercitar la acción a partir
de la firmeza del auto de 26 de mayo de
2003. Dado que la solicitud de celebración
de acto de conciliación se presentó a registro
el día 7 de octubre de 2004, es necesario
concluir que, aun cuando la presentación de
la solicitud de celebración de acto de conciliación interrumpe la prescripción (art. 65
LPL) a esa fecha había transcurrido más de
un año por lo que la acción que se ejercita se
halla perjudicada por el instituto de la prescripción, lo que obliga a la desestimación de
la demanda.
Cuarto. - En virtud de lo dispuesto en el
art. 189 de la Ley de Procedimiento Laboral,
contra esta sentencia puede interponerse
Recurso de Suplicación, de lo que se advertirá a las partes.
Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente observancia.
Fallo: Que desestimando la excepción de
cosa juzgada y estimando la excepción de
prescripción, sin entrar en el fondo del asunto, debo desestimar y desestimo las pretensiones de la demanda rectora de estas actuaciones, promovida por Mutua Intercomarcal
contra Construcciones Mecánicas Dray, S.L.,
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social y
don Antonio García Martínez, a quienes
absuelvo de los pedimentos articulados en su
contra.
Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el
plazo de los cinco días hábiles siguientes al
de notificación del presente fallo.
Publicación. La anterior sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el Iltmo. Sr.
Magistrado Juez que la suscribe el mismo día
de su fecha y en audiencia pública; se incluye el original de esta resolución en el libro de
sentencias, poniendo en los autos certificación literal de la misma y se remite a cada
una de las partes un sobre por correo certificado con acuse de recibo, conteniendo copia
de ella, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 y concordantes de la LPL. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 21 de octubre de
2005
La Secretaria judicial, María Belén Altabás
Cárdenes.
032005015890
A
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Número 15, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 602/2005,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Asunción Pacheco Soria y Concepción Inglés
Saura contra Stock Gloves, S.A., en relación
a despido, por el presente se notifica a Stock
Gloves, S.A., en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha
29 de septiembre de 2005, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a veintinueve
de septiembre de dos mil cinco.
La extiendo yo, secretaria judicial, para
hacer constar que con fecha 26 de septiembre de 2005 ha sido presentado escrito por la
parte actora desistiendo de su demanda. Paso
a dar cuenta a S.Sª. Ilma. Doy fe.»
«Auto del Magistrado Juez José Luis Carratalá Teruel. En Barcelona, a veintinueve de
septiembre de dos mil cinco.
Vistos por mi José Luis Carratalá Teruel del
Juzgado de lo Social 15 de Barcelona los presentes autos, dicto la siguiente resolución:
Hechos
Primero. - En fecha 18/08/2005 se presentó demanda por la parte actora en el
Registro General de los Juzgados de lo Social
de Barcelona en concepto de despido.
Segundo. - El día 26 de septiembre de
2005 tuvo entrada en la Secretaría de este
órgano judicial escrito de la demandante
expresando su voluntad de desistir de la
demanda que dio origen a este procedimiento.
Razonamientos jurídicos
Único. Manifestada por la parte actora su
voluntad de abandonar el proceso tramitado
que tuvo inicio a su instancia en virtud del
principio dispositivo que caracteriza al procedimiento laboral, únicamente a aquélla
incumbe solicitar el archivo del presente procedimiento. En consecuencia, no procede
sino acceder a lo solicitado teniéndola por
desistida.
Parte dispositiva
Así por este mi auto, digo: Se tiene a la
parte actora por desistida de su demanda.
Procédase al archivo del procedimiento una
vez firme esta resolución, tomando debida
nota en los libros correspondientes.
Notifíquese a las partes la presente advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso
de Reposición ante este Juzgado en el plazo
de cinco días contados a partir de la fecha de
su notificación.
Así lo manda y firma el Magistrado Juez.
La Secretaria judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumple con
lo ordenado, enviando un sobre por correo
certificado con acuse de recibo conforme a
lo prescrito en el artículo 56 L.P.L. a las partes conteniendo copia de la resolución. Doy
fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,

advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, 24 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
032005015903
A

Número 16, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 436/05,
seguidos en este Juzgado a instancia de El
Bouti El Hasani Nourdin, contra Ribas i
Navarro, S.L., Recuperación Edificios Ribas,
S.L., Gestio d'Obras i Serveis Ribas, S.L., Hispano Catalana Construcciones y Reformas,
S.L., y Mariano Turrau Ribas en relación a
Sanciones por el presente se notifica a Gestio
d'Obras i Serveis Ribas, S.L., en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 19.10.2005, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a diecinueve
de octubre de dos mil cinco.
La extiendo yo, secretaria judicial, para
hacer constar que con esta fecha ha sido presentado escrito por la parte actora desistiendo de su demanda. Paso a dar cuenta a S.Sª.
Ilma. Doy fe.»
«Auto del Magistrado Juez Luis Torres
Gosalbez. En Barcelona, a diecinueve de
octubre de dos mil cinco.
Vistos por mi Luis Torres Gosalbez del Juzgado de lo Social Número 16, de Barcelona
los presentes autos, dicto la siguiente resolución:
Hechos
Primero. - En fecha 14.06.2005 se presentó demanda por la parte actora en el
Registro General de los Juzgados de lo Social
de Barcelona en concepto de sanciones.
Segundo. - El día 17.10.2005 tuvo entrada
en la Secretaría de este órgano judicial escrito de la demandante expresando su voluntad
de desistir de la demanda que dio origen a
este procedimiento.
Razonamientos jurídicos
Único. Manifestada por la parte actora su
voluntad de abandonar el proceso tramitado
que tuvo inicio a su instancia en virtud del
principio dispositivo que caracteriza al procedimiento laboral, únicamente a aquélla
incumbe solicitar el archivo del presente procedimiento. En consecuencia, no procede
sino acceder a lo solicitado teniéndola por
desistida.
Parte dispositiva
Así por este mi auto, digo: Se tiene a la
parte actora por desistida de su demanda.
Procédase al archivo del procedimiento una
vez firme esta resolución, tomando debida
nota en los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes la presente advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso
de reposición ante este Juzgado en el plazo
de cinco días contados a partir de la fecha de
su notificación.
Así lo manda y firma El Magistrado Juez.
La Secretaria judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumple con
lo ordenado, enviando un sobre por correo
certificado con acuse de recibo conforme a
lo prescrito en el artículo 56 L.P.L. a las partes conteniendo copia de la resolución. Doy
fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 19 de octubre de
2005.
La Secretaria judicial, Ana María Ruiz
Tejero.
032005015868
A

Número 17, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
432/2005, seguidos en este Juzgado a instancia de José Vicente Cuevas Gutiérrez, Santur
Baldryan, Rafael Florido Pozo y Jesús Rubio
Florido, contra Pinturas Ca l'Afou, S.L., en
relación a reclamación de cantidad, por el
presente se notifica a Pinturas Ca l'Afou, S.L.,
en ignorado paradero, la resolución dictada
en los presentes autos en fecha 17 de octubre
de 2005, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Auto. En Barcelona, a diecisiete de octubre de dos mil cinco.
Dada cuenta; el anterior escrito, únase y
entréguense las copias a las demás partes; y
vistas las actuaciones y atendiendo a los
siguientes.
Antecedentes de hecho
1º. En los presentes autos, fue dictada sentencia el 30 de septiembre de 2005. La parte
demandante solicita aclaración de la misma.
Fundamentos de derecho
1º. Como dice la parte demandante,
hemos cometido error material en la redacción del nombre de la empresa demandada,
que es Pinturas Ca l'Afou, S.L., y no el que se
hace constar en la sentencia. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 267 LOPJ, el error debe ser rectificado.
Y vistos, además del citado, los preceptos
legales de general y pertinente aplicación,
Se acuerda rectificar el error material
cometido en el encabezamiento y fallo de la
sentencia de 30 de septiembre de 2005, relativo a la denominación de la demandada,
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que es Pinturas Ca l'Afou, S.L., y no el que se
hace constar en el texto (Pinturas Ca l'Alfou,
S.L.).
Contra el presente auto no cabe otro
recurso que el que quepa contra la sentencia.
Así lo acordó, mandó y firma D. Salvador
Salas Almirall, Magistrado Juez del Juzgado
de lo Social Número 17, de los de esta ciudad y municipios de su circunscripción territorial. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se procede a
cumplimentar lo acordado y a notificar la
presente en la forma prevista en el artículo
56 de la L.P.L. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 19 de octubre de
2005.
La Secretaria judicial, Rosa María Goñalons Benavent.
032005015769
A

Número 17, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 22 de septiembre de 2005, en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social, a instancia de Daniel
Domínguez González contra Tramuntada
2004, Mutua Asepeyo, -I.N.S.S.- (Instituto
Nacional de la Seguridad Social), -T.G.S.S.(Tesorería Gral. Seguridad Social) y Feliciano
e Hijos S.L., en reclamación de invalidez permanente por accidente laboral, seguido con
el número 643/2005, se cita a la mencionada
empresa Tramuntada 2004, de ignorado
paradero, para comparezca ante la Sala
Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 30 de noviembre de
2005 a las 11.20 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de L.P.L.
Barcelona, 18 de octubre de 2005.

La Secretaria judicial, Rosa María Goñalons Benavent.
032005015790
A

Número 17, de Barcelona
EDICTO
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 22 de septiembre de 2005 en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social a instancia de Mutua
Asepeyo contra Rosa Castro Benitez, Starlar,
S.A, -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y -T.G.S.S.- (Tesorería Gral.
Seguridad Social) en varios en seguridad
social seguido con el nº 634/2005 se cita a la
mencionada empresa Starlar, S.A., de ignorado paradero, para comparezca ante la Sala
Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 30 de noviembre de
2005, a las 10.35 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de L.P.L.
Barcelona, 18 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial, Rosa María Goñalons Benavent.
032005015836
A

Número 17, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 570/05,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Mohamed Barmou contra Servicios Complementarios de Asfaltado y Obra Civil, S.L.,
Asfaltados y Servicios del Baix Llobregat,
S.L., y -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial, en
relación a despido, por el presente se notifica
a Servicios Complementarios de Asfaltado y
Obra Civil S.L., y Asfaltados y Servicios del
Baix Llobregat, S.L., en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 21.10.05, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Sentencia número 399/05. En Barcelona,
a veintiuno de octubre de dos mil cinco.
Visto por mí, Salvador Salas Almirall,
Magistrado, Juez del Juzgado de lo Social

Número 17, de los de esta ciudad y municipios de su circunscripción territorial, en
audiencia pública, el juicio sobre despido,
seguido ante este Juzgado bajo núm. 570/05,
promovido a instancia de Mohamed Barmou
(NIE núm. X-1.348.517) contra Servicios
Complementarios de Asfaltado y Obra Civil
SL (CIF núm. B-62.758.123), Asfaltados y Servicios del Baix Llobregat SL (CIF núm. B63.621.262) y el Fondo de Garantía Salarial
(Fogasa), atendiendo a los siguientes:
Antecedentes de hecho
1. Con fecha 29.7.05, la parte actora arriba indicada presentó en el Decanato una
demanda que fue repartida a este Juzgado y
en la que, previa alegación de los hechos y
fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando que se dictara
una sentencia de conformidad con sus pretensiones.
2. Admitida a trámite la demanda, las partes fueron citadas a los actos de conciliación
y juicio. Compareció sólo la demandante,
por lo que se pasó al acto de juicio. En él, y
una vez efectuada la dación de cuenta de los
antecedentes, la parte actora se ratificó en su
demanda. Seguidamente, fue abierta la fase
probatoria, en la que se practicaron las pruebas que, propuestas por la parte, fueron
declaradas pertinentes y constan documentadas en autos. Practicada la prueba, la parte
informó sobre sus pretensiones y el juicio
quedó visto para sentencia.
3. En la substanciación de estos autos se
han observado todas las prescripciones legales aplicables salvo el sistema de plazos.
Hechos probados
1. La parte demandante ha estado trabajando por cuenta y bajo dependencia conjuntas de las dos empresas demandadas, en
la actividad de la construcción, con antigüedad desde 3.3.03, categoría profesional de
oficial 1ª y salario mensual bruto con ppe de
1.471,99 EUR. No ha ostentado cargos de
representación unitaria ni sindical.
2. El 1.7.05, finalizó una de las obras para
las que el demandante estaba trabajando.
Ante ello, un representante de las demandadas le dijo que se fuera a su casa y que ya le
llamarían. No recibió comunicación posterior de la empresa.
3. Las empresas demandadas se encuentran actualmente cerradas.
4. La parte actora, con fecha 8.7.05, formuló petición de conciliación ante la SCI. El
acto fue celebrado el 26.7.05 y concluyó sin
avenencia de las partes.
Fundamentos de derecho
1. Los hechos probados se extraen de los
documentos aportados más la ficta confessio
de las demandadas (art. 91.2 LPL).
2. Los hechos probados son constitutivos
de un despido improcedente (art. 55.4 ET).
3. El cierre de las empresas demandadas
hace ilusorio el pronunciamiento relativo a la
readmisión de la demandante. En consecuencia, y en aras a no dilatar el proceso de forma
inútil, es procedente adelantar a este momen-
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to lo previsto en el art. 284 LPL y acordar la
extinción del contrato de trabajo a la fecha
de esta sentencia, condenando a las empresas, solidariamente, a abonar las cantidades
en concepto de salarios de tramitación e
indemnización que se regulan en el art.
279.2 LPL. Dichas cantidades son las que se
reseñan en el fallo de la sentencia. Y el
Fondo de Garantía Salarial deberá ser condenado a estar y pasar por estas declaraciones.
Y vistos, además de los citados, los preceptos legales de general y pertinente aplicación,
Fallo: Que, estimando totalmente la
demanda interpuesta por Mohamed Barmou
contra Servicios Complementarios de Asfaltado y Obra Civil SL, Asfaltados y Servicios del
Baix Llobregat SL y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro improcedente el despido efectuado por las empresas
demandadas a la parte actora con efectos
desde el día 1.7.05 y debo declarar y declaro
extinguida la relación laboral con efectos a la
fecha de esta sentencia; en su virtud, debo
condenar y condeno a las expresadas empresas demandadas a que, solidariamente, abonen a la parte demandante 5.888,40 EUR en
concepto de indemnización y 5.495,84 EUR
en concepto de salarios de tramitación
devengados desde el despido hasta el día de
hoy; y debo condenar y condeno al Fondo de
Garantía Salarial a estar y pasar por estas
declaraciones.
Contra la presente sentencia cabe recurso
de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el
cual, en su caso, deberá ser anunciado ante
este Juzgado en el acto de la notificación de
esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado o de su representante en el momento de
hacerle la notificación, o dentro de los cinco
días siguientes al en que tenga lugar dicha
notificación, por escrito o comparecencia.
Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social
intente interponer recurso de suplicación
deberá acreditar, en el momento de anunciarlo, haber consignado en la cuenta
corriente de este Juzgado núm. 0600/
0000/69/0570/05, abierta en el Banesto, oficina núm. 2015, sita en esta ciudad, Ronda
Sant Pere 47, la cantidad de 150,25 EUR
como depósito. Sin cumplir dicho requisito,
el recurso se tendrá por no anunciado.
Además, cuando la sentencia haya condenado al pago de cantidad, el recurrente que
no goce del beneficio de justicia gratuita
deberá acreditar, en el momento de anunciar
el recurso, haber consignado en la cuenta
corriente de este Juzgado núm. 0600/0000/
65/0570/05, abierta en el Banesto, oficina
núm. 2015, sita en esta ciudad, Ronda Sant
Pere, 47, la cantidad objeto de condena.
Dicha consignación podrá sustituirse por aseguramiento mediante aval bancario, en el
que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. De no cumplirse

este requisito, se tendrá el recurso por no
anunciado.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se
llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día de su fecha y en audiencia
pública. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 21 de octubre del
2005.
La Secretaria judicial, Rosa María Goñalons Benavent.
032005015902
A

indispensable, si el recurrent es demandat no
afectat pel benefici de justícia gratuïta, que
acrediti haver garantit l'import de la condemna o consignar-la al Banc Espanyol de Crèdit,
oficina de Ronda de Sant Pere, 47 de Barcelona, compte corrent núm. 0604/0000/65/
0256/05 de la que es titular aquest Jutjat, i en
tot cas haver efectuat el dipòsit per recórrer
per import de 150,25 EUR al compte núm.
604/0000/69/0256/05 de la mateixa Entitat
bancària.
Per aquesta sentencia ho pronuncio, mano
i signo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 24 de octubre de
2005.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
032005015904
A

Número 21, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 256/2005,
seguidos en este Juzgado a instancia de José
Luis Rabadán Arriaga contra Serampelina,
S.L., en relación a demandas, por el presente
se notifica a Serampelina, S.L., en ignorado
paradero la sentencia dictada en los presentes autos en fecha 15/06/2005, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
«Sentència número 198/05. Barcelona, a
deu de juny de dos mil cinc.
Ramon Llena Miralles, Magistrat titular del
Jutjat Social Número 21, d'aquesta ciutat, vistes les actuacions núm. 256/05, promogudes
per D. Jose Luis Rabadán Arriaga contra
Serampelina S.L., en reclamació per acomiadament; i considerant els següents,
Decisió: Acceptant la demanda interposada per Luis Rabadan Arriaga contra Serampelina, S.L., declaro improcedent l'acomiadament del demandant produït el dia
28/2/2005, condemnant a la demandada
empresa a que, mitjançant opció expressa en
el termini de cinc dies, o be readmeti al
demandant en el mateix lloc i condicions de
treball, o be l'indemnitzi en la quantia de
11.218,28 EUR extingint-ne el contracte, i en
qualsevol d'ambdós casos, li aboni a mes els
salaris de tramitació meritats des de la data
de l'acomiadament fins a la de efectiva readmissió o la de notificació de la sentencia segons sigui el sentit de la opció-, en la quantia de 40,98 EUR diaris, i que a data d'aquesta sentencia sumen 4.179,96 EUR pels 102
dies fins ara transcorreguts.
Notifiqueu aquesta Sentencia a les parts
fent-los saber que no es ferma, podent interposar-hi Recurs de Suplicació al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini dels cinc dies següents a aquesta notificació, el qual s'haurà d'anunciar en aquest
Jutjat per escrit o compareixença, essent

Número 21, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 483/2005,
seguidos en este Juzgado a instancia de Jordi
Ramon Miranda contra Global Bussines Budget Consulting, S.L., y S.L. Consultors, en
relación a demandas, por el presente se notifica a Global Bussines Budget Consulting,
S.L., y a S.L. Consultores, en ignorado paradero la sentencia dictada en los presentes
autos en fecha 28/09/2005, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:
«Sentència número 294/05. Barcelona, a
vint-i-vuit de setembre de dos mil cinc.
Ramon Llena Miralles, Magistrat titular del
Jutjat Social Número 21, d'aquesta ciutat, vistes les actuacions núm. 483/05 i acumulats
485/05 d'aquest Jutjat, promogudes per D.
Jordi Ramón Miranda contra Global Bussines
Budget Consulting S.L. i S. L. Consultors, en
reclamació per acomiadament; i considerant
els següents
Decisió: Acceptant íntegrament la demanda interposada per Jordi Ramon Miranda
contra les empreses Global Bussines Budget
Consulting, S.L., i contra el Fons de Garantia
Salarial, declaro la improcedència de l'acomiadament produït en el demandant el dia
31/5/2005, i condemno a l'empresa demandada a indemnitzar a l'actor en la suma de
14.301,71 EUR per l'extinció del seu contracte que es produeix en la data d'aquesta
sentencia, així com al pagament dels salaris
de tramitació meritats des del dia de l'acomiadament fins al d'aquesta decisió, que a
raó de 131,51 EUR diaris sumen 15.781,20
EUR pels 120 dies transcorreguts. I també
imposo a la societat demandada en concepte
de temeritat i mala fe, una multa per import
de 150 EUR a mes del pagament dels hono-
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raris de l'Advocat de la part actora. Finalment
absolc lliurement al codemandat Fons de
Garantia Salarial de les conseqüències de les
accions exercides, sens perjudici de les responsabilitats que en el seu dia l'hi pogueren
correspondre.
Notifiqueu aquesta Sentencia a les parts
fent-los saber que no es ferma, podent interposar-hi Recurs de Suplicació al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini dels cinc dies següents a aquesta notificació, el qual s'haurà d'anunciar en aquest
Jutjat per escrit o compareixença, essent
indispensable, si el recurrent es demandat no
afectat pel benefici de justícia gratuïta, que
acrediti haver garantit l'import de la condemna o consignar-la al Banc Espanyol de Crèdit,
oficina de Ronda de Sant Pere, 47 de Barcelona, compte corrent nº 0604/0000/65/
0483/05 de la que es titular aquest Jutjat, i en
tot cas haver efectuat el dipòsit per recórrer
per import de 150,25 EUR al compte núm.
604/0000/69/0483/05 de la mateixa Entitat
bancària.
Per aquesta sentencia ho pronuncio, mano
i signo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 24 d'octubre de 2005.
La Secretaria judicial, María Isabel Gago
Gago.
032005015905
A

Número 24, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 146/2005,
seguidos en este Juzgado a instancia de Francisco José Saiz Merino contra Torrealtaya
Mediterranea, S.L., en relación a despido, por
el presente se notifica, a Torrealtaya Mediterranea, S.L., en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha
24.10.2005, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Auto. En Barcelona, a veinticuatro de
octubre de dos mil cinco.
Dada cuenta y;
Antecedentes
1. El pasado día 23.5.2005 recayó sentencia en este procedimiento en la que tras
declarar probado que el actor ingresó en la
empresa demandada el día 3.9.2003 que su
salario por todos los conceptos, incluida la
parte proporcional de pagas extras, era de
75,01 EUR diarios y que la fecha del despido
fue el 10.2.2005 concluía estimando la
demanda formulada, declarando la improcedencia del despido enjuiciado y condenando
a la empresa a la readmisión del trabajador y
al abono de las percepciones económicas a

que alude el art. 110 L.P.L..
2. Dicha sentencia quedó firme el
19.10.2005.
3. Instada en tiempo y forma la ejecución,
con el resultado que es de ver en los autos,
ha resultado suficientemente acreditada la
imposibilidad de readmisión al trabajador
por cese o cierre de la Empresa obligada.
4. El trabajador presto servicios en otra
empresa desde el día 18.2.005 hasta el
5.8.20025 y posteriormente desde el
1.9.2005, según el informe de vida laboral.
Fundamentos jurídicos
I. Acreditado el hecho de la imposibilidad
de readmisión del trabajador por cese o cierre de la Empresa obligada, procede dictar el
auto de extinción de la relación laboral al
que se refiere el art. 284 de la L.P.L., acordando se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados de percibir
que señala el nº 2 del art. 279 de la ley procesal.
II. Contra este auto cabe interponer recurso de reposición (art. 184 de la L.P.L.).
Parte dispositiva
a) Se declara extinguida la relación laboral
que vinculaba a las partes, en la fecha de
esta resolución.
b) Se acuerda que se abone al trabajador
la indemnización que asciende a 7.225,93
EUR.
c) Se condena a la empresa a que abone al
actor los salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido hasta la fecha 18.2.2005
en que comienza a prestar servicios en otra
empresa y desde el 6.8.2005 hasta el
1.9.2005 que nuevamente presta servicios en
otra empresa y que ascienden a un total de
2.475,25EUR (75,01 EUR diarios x 33 días),
sin perjuicio, en su caso, de los límites fijados por el art. 57.1 del E.T.
Notifíquese la anterior resolución a las
partes y se advierte que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición en el plazo
de tres días desde su notificación y ante este
mismo Juzgado.
Así por este Auto, lo acuerda, manda y
firma S.Sª, de lo que yo el Secretario, doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando a cada una de las partes
un sobre por correo certificado con acuse de
recibo, conteniendo copia de la presente
resolución, conforme a lo prescrito en el artículo 56 de la L.P.L.. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 24 de octubre de
2005.
La Secretaria judicial, M. Teresa Nicolás
Serrano.
032005015881
A

Número 25, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 24.10.05, en
les actuacions núm. 585/05, que aquest Jutjat
ha seguit a instància de Miriam Morales
Ayuso contra Grabanet, S.L., Tobyas Plus,
S.L., -F.G.S.-Fondo de Garantía Salarial i
Jorge Aguilar Juve (Liquid.Grabanet, S.L.) per
acomiadament, se cita a les empreses esmentades, Tobyas Plus, S.L. i el seu Administrador Arturo Arch Pretel, i Grabanet, S.L. i el
seu Liquidador Jorge Aguilar Juvé, de parador
desconegut, perquè compareguin davant la
Sala Audiència d'aquest organisme, a Rda. de
Sant Pere, 52, 4a. planta, de Barcelona, el dia
19 de desembre de 2005 a les 9,50 hores.
per dur a terme l'acte de conciliació. Se li fa
saber que, en el cas que no hi hagi avinença
en aquest acte, seguidament es durà a terme
el judici, en una única convocatòria, i hi
podrà concórrer amb els mitjans de prova de
què intenti valer-se. El judici no se suspendrà
per la falta d'assistència de la part demandada si ha estat citada degudament i, en el cas
que no hi comparegui, se la podrà tenir per
confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 24 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, M. Montserrat Terré
Rubies.
032005015787
A

Número 25, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 24.10.05 en
les actuacions núm. 584/05 que aquest Jutjat
ha seguit a instància de Fernanda Coleto
Villena, María De Los Ángeles De Gracia
Jove i Apolonia Torres Pinel contra Tobyas
Plus, S.L., Gravanet, S.L., -F.G.S.- Fondo de
Garantía Salarial i Jorge Aguilar Juve (Liquid.
Grabanet, SL) per Acomiadament, se cita a
les empreses esmentades Tobyas Plus, S.L. i
el seu administrador Arturo Archs Pretel, a
Gravanet, S.L. i el seu liquidador Jorge Aguilar Juvé, de parador desconegut, perquè comparegui davant la sala d'audiències d'aquest
organisme, a Rda. de Sant Pere, 52, 4a. planta, de Barcelona, el dia 19 de desembre de
2005 a les 10.00 hores. per dur a terme l'acte
de conciliació. Se li fa saber que, en el cas
que no hi hagi avinença en aquest acte,
seguidament es durà a terme el judici, en una
única convocatòria, i hi podrà concórrer amb
els mitjans de prova de què intenti valer-se.
El judici no se suspendrà per la falta d'as-
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sistència de la part demandada si ha estat
citada degudament i, en el cas que no hi
comparegui, se la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 24 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, M. Montserrat Terré
Rubies.
032005015797
A

Número 25, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 24.10.05 en
les actuacions núm. 605/05 que aquest Jutjat
ha seguit a instància d'Ana Virginia Tejada
Sanchez contra Tobyas Plus, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, Gravanet, S.L., i Jorge Aguilar Juve (Liquid. Grabanet, S.L.) per acomiadament, se cita les empreses esmentades:
Tobyas Plus, S.L., i el seu administrador Arturo Archs Pretel, a Gravanet, S.L., i al seu
liquidador Jorge Aguilar Juvé, de parador desconegut, perquè comparegui davant la sala
d'audiències d'aquest organisme, a Rda. de
Sant Pere, 52, 4a. planta, de Barcelona, el dia
19 de desembre de 2005 a les 10,10 hores.
per dur a terme l'acte de conciliació. Se li fa
saber que, en el cas que no hi hagi avinença
en aquest acte, seguidament es durà a terme
el judici, en una única convocatòria, i hi
podrà concórrer amb els mitjans de prova de
què intenti valer-se. El judici no se suspendrà
per la falta d'assistència de la part demandada si ha estat citada degudament i, en el cas
que no hi comparegui, se la podrà tenir per
confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 24 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, M. Montserrat Terré
Rubies.
032005015804
A

Número 25, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data d'avui en les
actuacions núm. 579/05 que aquest Jutjat ha
seguit a instància de Juan Alvarez Mendez,
contra Tobyas Plus, S.L., i Fondo de Garantía

Salarial per acomiadament, se cita l'empresa
esmentada, Tobyas Plus, S.L., i de forma ad
cautelam al seu administrador Arturo Archs
Pretel, de parador desconegut, perquè comparegui davant la sala d'audiències d'aquest
organisme, a Rda. de Sant Pere, 52, 4a. planta, de Barcelona, el dia 19 de desembre de
2005, a les 9:40 hores, per dur a terme l'acte
de conciliació. Se li fa saber que, en el cas
que no hi hagi avinença en aquest acte,
seguidament es durà a terme el judici, en una
única convocatòria, i hi podrà concórrer amb
els mitjans de prova de què intenti valer-se.
El judici no se suspendrà per la falta d'assistència de la part demandada si ha estat
citada degudament i, en el cas que no hi
comparegui, se la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 24 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, M. Montserrat Terré
Rubies.
032005015805
A

Número 25, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data d'avui en les
actuacions núm. 578/05 que aquest Jutjat ha
seguit a instància de Lucia Mendez Batista,
contra Tobyas Plus, S.L., Grabanet, S.L., i
Fondo de Garantía Salarial per acomiadament, se cita l'empresa esmentada, Tobyas
Plus, S.L., i Grabanet, S.L., i de forma ad cautelam a Arturo Archs Pretel i Jorge Aguilar, de
parador desconegut, perquè comparegui
davant la sala d'audiències d'aquest organisme, a Rda. de Sant Pere, 52, 4a. planta, de
Barcelona, el dia 19 de desembre de 2005, a
les 9:30 hores, per dur a terme l'acte de conciliació. Se li fa saber que, en el cas que no
hi hagi avinença en aquest acte, seguidament
es durà a terme el judici, en una única convocatòria, i hi podrà concórrer amb els mitjans de prova de què intenti valer-se. El judici
no se suspendrà per la falta d'assistència de
la part demandada si ha estat citada degudament i, en el cas que no hi comparegui, se la
podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 24 d'octubre de 2005.

La Secretària judicial, M. Montserrat Terré
Rubies.
032005015815
A

Número 25, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 24.10.05 en
les actuacions núm. 582/05 que aquest Jutjat
ha seguit a instància de Ramon Pescador
Cruz contra Tobyas Plus, S.L. i -F.G.S.-Fondo
de Garantía Salarial per Acomiadament, se
cita l'empresa esmentada, Tobyas Plus SL, i
l'administrador Arturo Archs Pretel de parador desconegut, perquè comparegui davant
la sala d'audiències d'aquest organisme, a
Rda. de Sant Pere, 52, 4a. planta, de Barcelona, el dia 19 de desembre de 2005 a les
10,50 hores, per dur a terme l'acte de conciliació. Se li fa saber que, en el cas que no hi
hagi avinença en aquest acte, seguidament es
durà a terme el judici, en una única convocatòria, i hi podrà concórrer amb els mitjans
de prova de què intenti valer-se. El judici no
se suspendrà per la falta d'assistència de la
part demandada si ha estat citada degudament i, en el cas que no hi comparegui, se la
podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 14 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, M. Montserrat Terré
Rubies.
032005015838
A

Número 25, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 24 d'octubre
de 2005 en les actuacions núm. 580/05 que
aquest Jutjat ha seguit a instància de Mildred
Cuevas Castillo contra Tobyas Plus, S.L. i F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial per Acomiadament, se cita l'empresa esmentada,
Tobyas Plus SL i l'administrador Arturo Archs
Pretel de parador desconegut, perquè comparegui davant la sala d'audiències d'aquest
organisme, a Rda. de Sant Pere, 52, 4a. planta, de Barcelona, el dia 19 de desembre de
2005 a les 10.30 hores, per dur a terme l'acte
de conciliació. Se li fa saber que, en el cas
que no hi hagi avinença en aquest acte,
seguidament es durà a terme el judici, en una
única convocatòria, i hi podrà concórrer amb
els mitjans de prova de què intenti valer-se.
El judici no se suspendrà per la falta d'as-
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sistència de la part demandada si ha estat
citada degudament i, en el cas que no hi
comparegui, se la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 24 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, M. Montserrat Terré
Rubies.
032005015856
A

Número 25, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 24.10.05 en
les actuacions núm. 583/05 que aquest Jutjat
ha seguit a instància de Magdalena Romero
Pérez contra Tobyas Plus, S.L. i F.G.S.- Fondo
de Garantía Salarial per Acomiadament, se
cita l'empresa esmentada, Tobyas Plus SL i
l'administrador Arturo Archs Pretel, de parador desconegut, perquè comparegui davant
la sala d'audiències d'aquest organisme, a
Rda. de Sant Pere, 52, 4a. planta, de Barcelona, el dia 19 de desembre de 2005 a les
10.40 hores, per dur a terme l'acte de conciliació. Se li fa saber que, en el cas que no hi
hagi avinença en aquest acte, seguidament es
durà a terme el judici, en una única convocatòria, i hi podrà concórrer amb els mitjans
de prova de què intenti valer-se. El judici no
se suspendrà per la falta d'assistència de la
part demandada si ha estat citada degudament i, en el cas que no hi comparegui, se la
podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 24 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, M. Montserrat Terré
Rubies.
032005015858
A

Número 25, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data d'avui en les
actuacions núm. 628/05 que aquest Jutjat ha
seguit a instància de Dolores Siles Ortuño,
contra Dintel Top, S.L., per reclamació de
quantitat, se cita l'empresa esmentada, Dintel
Top, S.L., de parador desconegut, perquè
comparegui davant la Sala Audiència d'a-

quest organisme, a Rda. de Sant Pere, 52, 4a.
planta, de Barcelona, el dia 24 de novembre
de 2005, a les 10:50 hores, per dur a terme
l'acte de conciliació. Se li fa saber que, en el
cas que no hi hagi avinença en aquest acte,
seguidament es durà a terme el judici, en una
única convocatòria, i hi podrà concórrer amb
els mitjans de prova de què intenti valer-se.
El judici no se suspendrà per la falta d'assistència de la part demandada si ha estat
citada degudament i, en el cas que no hi
comparegui, se la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 28 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, M. Montserrat Terré
Rubies.
032005016137
A

Número 27, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 383/05,
seguidos en este Juzgado a instancia de Eva
Maria De Las Heras Plaza contra Moldes
Seguros y Rápidos 2000, S.L. y -F.G.S. Fondo de Garantía Salarial, en relación a
despido, por el presente se notifica a Moldes
Seguros y Rápidos 2000, S.L., en ignorado
paradero, la resolución dictada en los presentes autos en fecha 19-10-05, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Auto de la Magistrada Juez, María Elena
Paramio Montón. En Barcelona, a diecinueve
de octubre de dos mil cinco.
Hechos
Primero. - Con fecha 11-7-05 se dictó sentencia en las presentes actuaciones, que
declaró improcedente el despido de Eva
Maria De Las Heras Plaza, realizado por la
empresa Moldes Seguros y Rápidos 2000,
S.L., condenando a ésta a que, a su opción,
readmitiese a la actora en el mismo puesto y
condiciones que venía estando o a que le
abonase una indemnización cifrada en
6.039,86 EUR, así como a los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha
del despido, 2-5-05, hasta la notificación de
sentencia. Se absolvía al Fondo de Garantía
Salarial, sin perjuicio de las responsabilidades legales que pudieran corresponderle.
En la sentencia se declara probado que la
prestación de servicios se había iniciado el 10-03 y que el salario diario de la demandante, incluido prorrateo de pagas extras, era de
84,77 EUR.
Segundo. - Esa obligación de readmitir
quedó firme tras haber sido publicada la Sentencia en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de fecha 16-8-05 con el núm. 193, Anexo I,

al hallarse cerrada la empresa y en ignorado
paradero, según se desprende de las actuaciones.
Tercero. - La parte actora ha instado
mediante escrito de 19-10-05 la ejecución de
la sentencia.
Razonamientos jurídicos
Unico. - Que de conformidad con lo preceptuado en el art. 284 de la L.P.L, al haber
quedado acreditada la imposibilidad de readmisión de la actora por el cese o cierre de la
empresa obligada Moldes Seguros y Rápidos
2000, S.L., el Juez dictará Auto en el que
declarará extinguida la relación laboral que
venía uniendo a las partes en la fecha de
dicha resolución y acordará el abono a la trabajadora de la indemnización y salarios de
tramitación dejados de percibir que señala el
art. 279.2. Dicha decisión judicial cabrá
adoptarla tras la celebración de la comparecencia prevenida en los arts. 277 y 278 de la
L.P.L.. Para una interpretación acorde a las
necesidades de celeridad que exige la realidad en muchos casos, y con objeto de obviar
actuaciones que entrañan puro formalismo
vacío de contenido y significado, procede
dictar el auto a que el art. 284 de la L.P.L. se
refiere, sin necesidad de celebrarse la comparecencia prevista legalmente en aquellos
casos en que los hechos probados en el juicio o de otras circunstancias suficientemente
contrastadas se desprenda con total claridad
la imposibilidad de la readmisión, debiendo
ser nuevamente calculada la indemnización
conforme lo preceptuado en el art. 279.2.b
de la L.P.L.
Por todo cuanto antecede,
Parte dispositiva
Dispongo:
Primero. - Se declara extinguido desde el
día de hoy el contrato de trabajo que unía a
la empresa Moldes Seguros y Rápidos 2000,
S.L. con Dña. Eva Maria De Las Heras Plaza.
Segundo. - Se condena a Moldes Seguros y
Rápidos 2000, S.L. a que abone a Eva Maria
De Las Heras Plaza la cantidad de siete mil
novecientos cuarenta y siete EUR con diecinueve céntimos (7.947,19 EUR.),en concepto
de indemnización sustitutoria de la readmisión en cuya cantidad se incluye la que fue
objeto de condena.
Y se fija la cantidad de catorce mil cuatrocientos diez EUR con noventa céntimos
(14.410,90 EUR), en concepto de salarios de
tramitación, desde la fecha del despido, 2-505, hasta la fecha de la presente resolución.
Notifíquese esta resolución a las partes
advirtiéndoles que podrán interponer recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así lo pronuncia, manda y firma S.Sª. Doy
fe. La Magistrada Juez. El Secretario.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando copia de la presente
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resolución a las partes enviando un sobre
con la presente resolución, por medio de
correo certificado con acuse de recibo conforme lo preceptuado al respecto en el art. 56
de la L.P.L. y a la empresa demandada Moldes Seguros y Rápidos 2000, S.L., en ignorado paradero, por Edictos en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a diecinueve de octubre
de dos mil cinco.
El Secretario (firma ilegible).
032005015882
A

29. El Magistrat Jutge. Davant meu,
Publicació. Aquesta interlocutòria ha estat
lliurada, llegida i publicada per la magistrat
jutge que l'ha dictada, en audiència pública
el dia de la data. L'original d'aquesta resolució s'inclou en el llibre de sentències i se
n'inclou a les actuacions la certificació literal. En deixo constància i en dono fe.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, 21 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, Amalia De la Peña
Martin.
032005015766
A

Número 29, de Barcelona
EDICTE

Número 29, de Barcelona

Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 748/2004 seguides en aquest Jutjat a instàncies de Zahid Mahmood contra
Llanayer Trade, S.L., en relació amb reclamació de quantitat, amb aquest edicte es notifica a Llanayer Trade, S.L., Llanayer Trade,
S.L., en parador desconegut, la resolució del
dia 19.07.05 dictada en aquestes actuacions.
«Interlocutòria. Barcelona, dinou de juliol
de dos mil cinc.
Antecedents de fet
1. En aquest Jutjat s'ha tramitat el procediment núm 748/04 a instàncies de Zahid Mahmood contra Llanayer Trade, S.L., per reclamació de quantitat, i en data 15.04.05 es va
dictar la sentència amb el número 156.
2. S'ha detectat un error pel que fa a l'any
de la data de la sentència ja que diu "15 d'abril de 2004" i ha de dir "15 d'abril de 2005".
Fonaments de dret
Únic. L'article 214 i 215 de la Llei d'enjudiciament civil i l'art. 267 de la Llei orgànica
del poder judicial, disposen que els errors
materials manifestats i els aritmètics, així
mateix com els defectes o omissions que hi
pogués haver, podran ser rectificats en qualssevol moment. És procedent, per tant, rectificar l'error detectat.
Part dispositiva
Decideixo rectificar la data de la sentència
dictada en aquest procediment en el sentit
següent:
On diu "Barcelona,15 d'abril de 2004" ha
de dir "Barcelona, 15 d'abril de 2005".
Pel que fa a la resta de pronunciaments,
els mantinc sense cap rectificació.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
indiqueu que s'hi pot presentar el mateix
recurs que contra la sentència que complementa.
Així ho mana i ho signa el Sr., Luis Gabriel
Martínez Rocamora magistrat del Jutjat Social

Segons el que s'ha decidit en les actuacions número 434/2005, seguides en aquest
Jutjat a instàncies d'Abdul Majeed, contra
Catpak Forever, S.L., i -F.G.S.- Fondo de
Garantía Salarial, en relació amb acomiadament, amb aquest edicte es notifica a Catpak
Forever, S.L., en parador desconegut, la resolució del dia 28 d'octubre de 2005, dictada
en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Provisió del Magistrat Jutge Francisco
Javier Delgado Sainz. Barcelona, vint-i-vuit
d'octubre de dos mil cinc.
En virtut de la sol·licitud que conté l'escrit
anterior, citeu les parts perquè, de conformitat amb el que estableix l'article 278 de la
Llei de Procediment Laboral, compareguin el
pròxim dia 24 de novembre de 2005, a les
9.30 hores del matí. Traslladeu l'escrit
esmentat a la part demandada. Assabenteu
les part demandada, que ha estat citada en
forma, que aquest acte no se suspendrà si no
hi assisteix. Feu saber a la part actora que si
no compareix ni al·lega una causa justa que,
segons el parer d'aquest Jutjat, li ho impedeixi, se la tindrà per desistida de la seva
sol·licitud i s'arxivaran aquestes actuacions
sense cap més tràmit.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
feu-los saber que poden interposar-hi un
recurs de reposició en aquest Jutjat en el termini de cinc dies hàbils, comptadors des del
següent al de la notificació d'aquesta resolució.
Així ho mano i ho signo. El Magistrat
Jutge.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al

EDICTE

Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, 28 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, Amalia De la Peña
Martín.
032005016265
A

Número 30, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
392/2005, instruido por este Juzgado de lo
social número treinta de Barcelona, a instancia de Vladimir Emelyanov y Vadim Kvantalian, contra Construcciones e Instalaciones
Cosilan, S.L., y Francisco Ricardo Ruiz
Rotundo, se notifica a Construcciones e Instalaciones Cosilan, S.L., y Francisco Ricardo
Ruiz Rotundo, en ignorado paradero (artículo
59 L.P.L), la resolución dictada por el Magistrado Juez de este Juzgado, Ilmo. Sr. Enrique
Jiménez-Asenjo Gómez en fecha 20/10/2005
en el indicado proceso, cuyo tenor literal en
su parte dispositiva dice.
«Procede declarar a la ejecutada Construcciones e Instalaciones Cosilan, S.L y Francisco Ricardo Ruiz Rotundo en situación de
insolvencia legal total por importe de 4.000,. Insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional, y procédase al
archivo de las actuaciones previa anotación
en el libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del/de la ejecutado/a.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles
que contra esta resolución cabe recurso de
reposición ante este Juzgado dentro de los
cinco días hábiles siguientes a su notificación
(art. 451 de la LEC).»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 20 de octubre de 2005.
El Secretario judicial (firma ilegible).
032005015781
A

Número 30, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
1459/05, instruido por este Juzgado de lo
Social Número 30, de Barcelona a instancia
de Bachir Bouchtat contra Servicios Empresariales Servicons 3000, S.L., se notifica a Servicios Empresariales Servicons 3000 S.L., en
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ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la
resolución dictada en el indicado proceso,
(Auto Insolv. Directa 21/10/05) cuyo tenor
literal en su parte dispositiva dice:
Parte dispositiva
«Procede ejecutar la sentencia firme indicada en los antecedentes de hecho, y al efecto, vistas las circunstancias concurrentes en
las presentes actuaciones, procede declarar
al ejecutado Servicios Empresariales Servicons 3000, S.L. en situación de insolvencia,
con carácter provisional por el importe de
42.903,59 EUR y archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspondiente,
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Por razones de equidad, economía procesal, racionalización del trabajo en la oficina
judicial y para facilitar al justiciable el acceso
al proceso de ejecución global de las distintas reclamaciones sociales contra su deudor,
se acuerda la acumulación de la presente
ejecución a la originaria que se cita en el
antecedente tercero de la presente resolución, en la que se dictó la insolvencia provisional de la ejecutada, debiéndose acordar y
ampliar en aquélla los embargos y garantías
pertinentes, caso de existir o encontrarse
nuevos bienes de la deudora, para responder
de la nueva deuda.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles
que contra la misma no cabe recurso alguno,
salvo el de oposición por el ejecutado dentro
de los diez días siguientes a su notificación
(arts. 551.2 y 556 de la LEC).
Adviértase al ejecutado notificado por
edictos que todas las providencias y diligencias que en adelante recaigan y cuantas citaciones deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este juzgado.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 21 de octubre de 2005.
El Secretario (firma ilegible).
032005015786
A

Número 30, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número

1254/2005, instruido por este Juzgado de lo
social número treinta de Barcelona, a instancia de Mutua Asepeyo, contra Instal Cal 2002
SCP, -T.G.S.S.- (Tesorería General de la Seguridad Social) Y -I.N.S.S.- (Instituto Nacional
de la Seguridad Social), se notifica a Instal
Cal 2002 SCP, en ignorado paradero (artículo
59 L.P.L), la resolución dictada por el Magistrado Juez de este Juzgado, Ilmo. Sr. Enrique
Jiménez-Asenjo Gómez en fecha 9-09-2005
en el indicado proceso, cuyo tenor literal en
su parte dispositiva dice.
"Parte dispositiva
Procede ejecutar el título ejecutivo indicando en los antecedentes de hecho de esta
resolución a instancia de Mutua Asepeyo
contra Alberto Hernandez Esfors, Instal Cal
2002 SCP y subsidiariamente -T.G.S.S.(Tesorería General de la Seguridad Social) y I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad
Social) por un principal de 7.021,15 EUR y
de 702,12 EUR intereses provisionales, más
702,12 EUR que se fijan provisionales para
costas, y en su consecuencia:
Trábese embargo de bienes de la demandada en cantidad suficiente para cubrir las
cantidades reclamadas.
Sirva esta resolución de mandamiento en
forma a la Comisión Ejecutiva que practicará
la diligencia de embargo en el domicilio sito
en C/ Diputación nº 34, 1º de Mollet del
Vallès, o en cualquier otro en que se hallara
la empresa, con sujeción al orden y limitaciones legales establecidas en el art. 592 y ss.
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de constar
la suficiencia de los bienes embargados (Art.
252 L.P.L.) y depositándose los que se
embarguen con arreglo a derecho, con
advertencia al depositario de sus obligaciones (art. 252 y 435 CP), pudiéndose recabar
para todo ello el auxilio de la Policía Judicial
si fuere preciso (arts. 443 y 445 de la
L.O.P.J.).
No obstante, desconociéndose por el
momento la existencia de bienes suficientes
titularidad de la apremiada, practíquense los
trámites de averiguación de bienes de la
misma con arreglo a las normas previstas en
los artículos 248 y 274 de la L.P.L. y expídanse por el Secretario Judicial los correspondientes oficios y mandamientos al Ilmo.
Sr. Alcalde y a los Sres. Registradores de la
Propiedad de los domicilios de la apremiada,
al Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda y en su
caso al Departament d'Economía i Finances
de la Generalitat de Catalunya y a la Gerencia Territorial del Area Metropolitana (Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria) a fin de que, en el plazo máximo de un
mes faciliten la relación de todos los bienes o
derechos del deudor de que tengan constancia, tras la realización por los indicados
Organismos, si fuere preciso, de las averigua-

ciones legalmente posibles. Adviértase a las
Autoridades y Funcionarios requeridos de las
responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de lo ordenado (arts. 753 y 239-3 de la L.P.L.).
Se acuerda el embargo sobre el posible
crédito que la parte ejecutada pudiera ostentar frente a la Agencia Tributaria. Expídase a
tal efecto el oportuno oficio.
Se da audiencia al Fondo de Garantía
Salarial por el plazo máximo de quince días,
para que designe bienes e inste lo que a su
derecho convenga, procediéndose, en su
caso, a dictar la insolvencia provisional de
ser negativas las averiguaciones. Sin perjuicio
de ello, requiérase a la parte actora para que,
en el plazo de quince días, pueda facilitar
nuevos domicilios o bienes sobre los que trabar embargo bajo apercibimiento de que, de
no efectuarlo y bajo su responsabilidad,
podrá entenderse que ignora esta circunstancia.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial. Requiérase y
adviértase al apremiado en los términos de la
misma.
Adviértase a las partes que la presente
resolución es firme y que contra la misma no
cabe recurso de clase alguna de conformidad
a lo dispuesto en el art. 551.2 de la vigente
Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil; todo ello sin perjuicio de la oposición
que pueda formularse, ante este mismo Juzgado, en el plazo de diez días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución
(arts. 556 y 559 de la mencionada Ley Rituaria Civil).
Adviértase al ejecutado notificado por
edictos que, en lo sucesivo, todas las providencias que recaigan, y cuantas citaciones y
emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en los estrados de este Juzgado.
Y líbrese Oficio al Órgano correspondiente en averiguación del domicilio exacto y
demás datos en relación con la parte ejecutada.
Se tiene por designado por la parte actora,
a efectos de notificaciones, al Letrado Dª
Irene Castro Alvarez."
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 24 de octubre de 2005.
El/la Secretario/a Judicial (firma ilegible).
032005015885
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Número 30, de Barcelona
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
1736/1998, instruido por este Juzgado de lo
social número treinta de Barcelona, a instancia de Khadija Raiss, contra Comunidad de

Propietarios de la calle García Estrada, núm.
30, de Manlleu, se notifica a Comunidad de
Propietarios de la calle García Estrada, núm.
30, de Manlleu, así como a los propietarios
de las fincas que la integran, en ignorado
paradero (artículo 59 L.P.L), la resolución
dictada por el Magistrado Juez de este Juzgado, Ilmo. Sr. Enrique Jiménez-Asenjo Gómez
en fecha en el indicado proceso, cuyo tenor

literal en su parte dispositiva dice.
«Se acuerda el embargo de los bienes
inmuebles, que forman parte de la ejecutada
Comunidad de Propietarios de la calle García
Estrada, núm. 30, de Manlleu, fincas cuyos
titulares y cuantía (principal, intereses provisionales y costas provisionales) por la que se
embargan se describen a continuación:

Finca§

Coef.§

Piso§

Titulares -D.N.I.-Total-Principal-Inter-Costas#

Finca§

Coef.§

Piso§

Titulares -D.N.I.-Total-Principal-Inter-Costas#

3044§

2'06§

1º-1ª§

3064§

2'06§

6º-1ª§

3043§

2'03§

1º-2ª§

§
3063§

§
2'03§

§
6º-2ª§

3045§

2'06§

2º4ª§

3068§

2'06§

7º-1ª§

3052§

2'06§

3º-1ª§

§
3050§

§
2'03§

§
3º-3ª§

3066§

2'03§

7º-3ª§

§
3065§

§
2'06§

§
7º-4ª§

3056§

2'06§

4º-1ª§

3071§

2'03§

8º-2ª§

3055§

2'03§

4º-2ª§

3076§

2'06§

9º-1ª§

3054§

2'03§

4º-3ª§

Inmo.Masnou, S.A.-A-08143109 662'60 EUR (571'20 + 34'28 + 57'12)#
Patro Calvo Ballesteros-75.644.056-T 652'97 EUR (562'91 + 33'77 + 56'29)#
Marti Serrat Gafas- 33.934.122-Z 662'60 EUR (571'20 + 34'28 + 57'12)#
Fco. Alcaide Marcos -29.892.803-W 535'34 EUR (461'59+27'60+46'15)#
Antonia Torres Vidal 39.287.257#
Ana Fernandez Casas 38.158.635-W 652'97 EUR (562'91 + 33'77 + 56'29)#
M. Carmen Oliver Peirats-40.984.466-C 535'34 EUR (461'59+27'60+46'15)#
Herederos Camilo Freixas Erra 652'97 EUR (562'91 + 33'77 + 56'29)#
Ana Fernández Casas 38.158.635-W 652'97 EUR (562'91 + 33'77 + 56'29)#

M.Carmen López Mnez 33.935.760-L
662'60 EUR (571'20 + 34'28 + 57'12)#
Ramón Riera Mestre 37.676.429-Z#
Pedro Bermejo Expósito 36.509.248-Z 652'97 EUR (562'91 + 33'77 + 56'29)#
Herederos Juan PardoOrtega...662'60 EUR (571'20 + 34'28 + 57'12)#
Triburcia Vallez Vazquez U 39.995.102-B 652'97 EUR (562'91+33'77+56'29)#
Dionisio Serrano Vallez NP 39.293.311#
Seincar, S.l.- A-58179300 535'34 EUR (461'59+27'60+46'15)#
Inmo. Masnou, S.L.-A-08143109 536'97 EUR (462'91+27'77+46'29)#
Jorge Garrido Mendez - 33.950.170-P 662'60 EUR (571'20 + 34'28 + 57'12)#

Líbrese, por el Sr. Secretario, directamente
y de oficio, sin necesidad de obtener previamente la nota de exención o no sujeción al
impuesto correspondiente, mandamientos al
Registro de la Propiedad correspondiente a
fin de que practique el asiento que corresponda en relación a la traba acordada sobre
el bien indicado, expida certificación de
haberlo hecho, de la titularidad de los bienes
y, en su caso, de las cargas y gravámenes,
haciéndole saber que deberá comunicar a
este Juzgado la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo anotado.
Asimismo, con esta fecha, remítase mandamiento por fax al Registro de la Propiedad a
efectos de lo dispuesto en el punto 1 del art.
629 de la L.E.C.
Requiérase a los apremiados para que
dentro del término de diez días presenten en
Secretaría los títulos de propiedad del inmueble embargado, con el apercibimiento de que
si no lo efectúan les pararán los perjuicios
que hubiera lugar en derecho y que podrán
emplearse contra el mismo los apremios que
se estimen conducentes para obligarle a que
los presente. Requiérase a las partes, en el
mismo plazo, para que pongan en conocimiento de este Juzgado el nombre y domicilios de las personas que ostentan derechos de
cualquier naturaleza sobre los bienes embar-

gados, en especial, si tienen carácter ganancial, constituye su vivienda habitual, o si tienen arrendatarios u ocupantes.
Habiendo sido embargadas en autos las
registrales con números 3044 (1º-1ª), 3043
(1º-2ª), 3050 (3º-3ª), 3055 (4º-2ª), 3054 (4º3ª), 3063 (6º-2ª), 3068 (7º-1ª), 3065 (7º-4ª),
3071 (8º-2ª) y 3076 (9º-1ª) y siendo Abdelaziz Charif (1º-1ª), Hassan Moussaoui (1º-2ª),
Mhammid Berouag (3º-3ª), Fátima Gaszi (4º2ª), Mohamed Barkahi (4º-3ª), El Amrad Oi El
Houcine (6º-2ª), Drifa El Ibrahihi (7º-1ª),
Mohammadi Farih (7º-4ª), Irina Shestakoua
(8º-2ª) y El Houcine El Amraoui (9º-1ª), ocupantes de las fincas sita en la comunidad ejecutada, se les requiere, para que en el término de diez días, presenten ante este Juzgado
el título que justifique su situación, bajo
apercibimiento, caso de no verificarlo, de
poder entenderse que carece de título y que,
por tanto, es ocupante de mero hecho y, no
tiene derecho a permanecer en el inmueble,
en caso de subasta.
Notifíquese la presente resolución de
forma personal expidiéndose la oportuna
cédula que se entregará a la Comisión Ejecutiva para su diligenciamiento, que se constituirá en el inmueble asistida de la fuerza
pública, que le asistirá en la práctica de
dicha diligencia.

Se acuerda igualmente que se expidan los
oportunos edictos para la notificación a los
interesados cuyo paradero sea desconocido,
que se insertarán: en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, en el tablón de anuncios de este
Juzgado y en lugar visible del vestíbulo de la
comunidad ejecutada.
Contra la anterior resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado
en plazo de cinco días desde el siguiente a su
notificación.
Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr.
don Enrique Jiménez-Asenjo Gómez, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número
30, de Barcelona.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Barcelona, 25 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial (firma ilegible).

Número 31, de Barcelona

en méritos de resolución de fecha 13.9.05 en
autos instruido por este juzgado de lo social
a instancia de Jordi Renu Espada contra
María Roca Tort, T.V.E., S.A., Manuel Arranz
Griñán, Esther Martínez Alvarez, Frederic

Mas Ibañez, Manuel Muñoz Monterde, Ignasi
Rodríguez Batlle y Jordi Vives Pamies en
reclamación de Reclamación de cantidad
seguido con el número 386/2005 se cita a la
mencionada empresa María Roca Tort Jordi

CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
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Vives Pamies Esther Martínez Alvarez
Manuel Arranz Griñán Ignasi Rodríguez Batlle Manuel Muñoz Monterde Frederic Mas
Ibañez de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de Audiencias de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 1 de diciembre de 2005 a las 09:30 horas
de la mañana, para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándole que, caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 14 de octubre de 2005.
La Secretaria en sustitución, Antonia Jiménez Aragonés.
032005015832
A

Número 31, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos 422/2005B, seguidos en este Juzgado a instancia de
Selectives Metropolitanes S.A. contra Limpiezas Escudero S.C.P., -I.N.S.S.- (Instituto
Nacional de la Seguridad Social), -T.G.S.S.(Tesorería Gral. Seguridad Social) y ignorados
herederos de Don Rachid Bouazzaouf en
relación a Responsabilidad empresa falta
seguridad por el presente se notifica a Ignorados Herederos de Don Rachid Bouazzaouf
en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos en fecha 19 de octubre
de 2005, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Acta En Barcelona, a diecinueve de octubre de dos mil cinco.
Ante el Magistrado Juez de este Juzgado
Social Número 31, de Barcelona, Raúl Uría
Fernández con asistencia de mí la Secretaria
judicial, comparece de una parte como
demandante Selectives Metropolitanes S.A. el
legal representante y apoderado D. Pedro
Macias Baño con el DNI 46528572-D, según
poderes otorgados por Bartolomé Masoliver i
Rodenas, notario del Ilustre Colegio de Catalunya, de fecha 21 de febrero de 2002, protocolo 587 y asistido por el letrado D. Antoni
Sarrias Cardenes con el DNI 38116460D y
de otra y como demandada -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad Social), Letrado
Javier Sánchez Suarez y también de T.G.S.S.- (Tesorería Gral. Seguridad Social).
No comparecen ignorados herederos de

don Rachid Bouazzaouf a pesar de haber
sido citado en legal forma.
La parte -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la
Seguridad Social) solicita de este Juzgado el
aplazamiento de los actos de conciliación y
lo juicio a fin de que amplíe la demanda. La
parte actora amplia la demanda contra Limpiezas Escudero S.C.P:, con domicilio de la
empresa C/ Sant Francesc nº 2 de 08859
Begues.
S. Sa. a la vista de lo manifestado por la
parte -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad Social) acuerda la suspensión de los
actos de conciliación y/o juicio señalados
para el día de la fecha y los señala nuevamente para el próximo día 11 de enero de
2006, a las 9.45 horas, con las advertencias
legales. Y asimismo se tiene por ampliada la
demanda.
Dándose por citadas y notificadas las partes, del presente acuerdo, se da por terminada esta comparecencia, firmando este acta
los que en la misma intervienen, después del
Magistrado Juez, de lo que yo, la Secretaria
judicial, doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 24 de octubre de
2005.
La Secretaria en sustitución, Antonia Jiménez Aragones.
032005015852
A

Número 31, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 13.9.05,
en autos instruido por este juzgado de lo
social a instancia de Jordi Renu Espada contra María Roca Tort, T.V.E., S.A., Manuel
Arranz Griñán, Esther Martínez Alvarez, Frederic Mas Ibáñez, Manuel Muñoz Monterde,
Ignasi Rodríguez Batlle y Jordi Vives Pamies,
en reclamación de cantidad, seguido con el
número 386/2005, se cita a la mencionada
empresa María Roca Tort, Jordi Vives Pamies,
Esther Martínez Alvarez, Manuel Arranz
Griñán, Ignasi Rodríguez Batlle, Manuel
Muñoz Monterde, Frederic Mas Ibañez, de
ignorado paradero, para que comparezcan
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 1 de
diciembre de 2005 a las 9.30 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de

asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
Barcelona, 14 de octubre de 2005.
La Secretaria en sustitución, Antonia Jiménez Aragonés.
032005015863
A

Número 32, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 18.10.2005
en les actuacions núm. 533/05 que aquest
Jutjat ha seguit a instància d'America Garcia
Ibañez, contra Isidro Guitart Guixeras i
Ramon Moreno Torreño, i Bruc Pa Artesa,
S.L., per reclamació de quantitat, se cita
l'empresa esmentada, Bruc Pa Artesa, S.L., i
administradors Isidro Guitart Guixeras,
Ramon Moreno Torreño, de parador desconegut, perquè comparegui davant la sala
d'audiències d'aquest organisme, situat a
Girona, 2, 5a. planta, Barcelona, el dia
20.12.2005 a les 10 hores, per dur a terme
l'acte de conciliació. Se li fa saber que, en el
cas que no hi hagi avinença en aquest acte,
seguidament es durà a terme el judici, en una
única convocatòria, i hi podrà comparèixer
amb els mitjans de prova de què intenti
valer-se. El judici no se suspendrà per la falta
d'assistència de la part demandada si ha estat
citada i, en el cas que no hi comparegui, se
la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Barcelona, 21 d'octubre de 2005.
El Secretari en substitució, Luis Carlos Barquin de Cozar y Roura.
032005015811
A

Número 33, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 19 d'octubre
de 2005 en les actuacions núm. 732/2005
que aquest Jutjat ha seguit a instància de
Kivork Berber contra Juan Sebastian Jove
Cuchi, per Acomiadament, se cita a Sebas-
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tian Jove Cuchi perquè comparegui davant la
sala d'audiències d'aquest organisme, situat a
Rda. de Sant Pere, 52, entresol, de Barcelona,
el dia u de desembre de dos mil cinc a les
9:00 hores, per dur a terme l'acte de conciliació. Se li fa saber que, en el cas que no hi
hagi avinença en aquest acte, seguidament es
durà a terme el judici, en una única convocatòria, i hi podrà comparèixer amb els mitjans de prova de què intenti valer-se. El judici
no se suspendrà per la falta d'assistència de
la part demandada si ha estat citada i, en el
cas que no hi comparegui, se la podrà tenir
per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona,
als efectes pertinents, amb l'advertiment que
les notificacions següents es faran a les estrades, tret de les que tinguin forma d'interlocutòria o sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment
laboral.
Barcelona, 19 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, Carmen Valdivielso
Gutiérrez.
032005015809
A

Número 33, de Barcelona

Actor, Sergio Luis Voltes De Castro; indemnització, 724,71 EUR; salaris tramitació,
2.107,30 EUR.
Notifiqueu aquesta sentència a les parts,
feu-los saber que no és ferma i que s'hi pot
interposar recurs de suplicació en contra al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en els cinc dies següents a aquesta notificació; en cas que es presenti recurs, cal anunciar-lo en aquest Jutjat, per escrit o en compareixença, i és indispensable, si el recurrent
és l'empresari i no gaudeix del benefici de
justícia gratuïta, que mostri el resguard acreditatiu d'haver disposat en el Banesto oficina
2015 i en el compte corrent núm.
5233.0000.64057805, la quantitat objecte de
la condemna i que dipositi 150,25 EUR en el
compte corrent núm. 5233.0000.65 057805,
del mateix banc, els dos ingressos s'han d'efectuar per separat.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, 19 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, Carmen Valdivielso
Gutiérrez.
032005015810
A

EDICTE
Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 578/2005 seguides en aquest Jutjat a instàncies d'Ana Carina Muñoz Neapari,
El Kin Alberto Lopez Henao, Cristian Jonathan De Castro Antolín i Sergio Luis Voltes De
Castro contra Moon Light Trading, S.L., en
relació amb Acomiadament, amb aquest
edicte es notifica a Moon Light Trading, S.L.,
en parador desconegut, la sentencia dictada
en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:.
«Decideixo: Estimar la demanda presentada pels actors Ana Carina Muñoz Neapari, El
Kin Alberto Lopez Henao, Cristian Jonathan
De Castro Antolín i Sergio Luis Voltes De
Castro contra Moon Light Trading, S.L., i
declarar la nul·litat de l'acomiadament amb
efectes del dia 01.07.05, i declarar, atesa la
impossibilitat de la readmissió, extingida la
relació laboral amb efectes del dia d'avui i
condemnar l'empresa demandada que pagui
als demandants les indemnitzacions i salaris
de tramitació que s'indiquen a continuació,
amb absolució del Fons de Garantia Salarial,
sense perjudici de les seves responsabilitats
legals:
Actora, Ana Carina Muñoz Neapari; indemnització, 942,21 EUR; salaris tramitació,
2.107,30 EUR.
Actor El Kin Alberto Lopez Henao; indemnització, 870,00 EUR; salaris tramitació,
2.107,30 EUR.
Actor, Cristian Jonathan De Castro Antolín;
indemnització, 579,42 EUR; salaris tramitació, 2.107,30 EUR.

Número 33, de Barcelona
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 558/2005 seguides en aquest Jutjat a instàncies d'Anibal Castro Gutierrez i
Lucio Hinojosa, contra Carlos Lopez Soto, en
relació amb reclamació de quantitat, amb
aquest edicte es notifica a Carlos Lopez Soto,
en parador desconegut, la sentència dictada
en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Decideixo: Estimar la demanda presentada per Anibal Castro Gutierrez i Lucio Hinojosa i condemnar Carlos Lopez Soto que
aboni a Anibal Castro Gutiérrez la quantitat
de 2.573,64 EUR i a Lucio Hinojosa la quantitat de 4.567,00 EUR. Més el 10% d'interès
per mora salarial. Tanmateix absolc el Fons
de Garantia Salarial sense perjudici de les
seves obligacions legals.
Notifiqueu aquesta sentència a les parts,
feu-los saber que no és ferma i que s'hi pot
interposar recurs de suplicació en contra al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en els cinc dies següents a aquesta notificació; en cas que es presenti recurs, cal anunciar-lo en aquest Jutjat, per escrit o en compareixença, i és indispensable, si el recurrent
és l'empresari i no gaudeix del benefici de
justícia gratuïta, que mostri el resguard acreditatiu d'haver disposat en el Banesto oficina

2015 i en el compte corrent núm.
5233.0000.64055805, la quantitat objecte de
la condemna i que dipositi 150,25 EUR en el
compte corrent núm. 5233.0000.65 055805,
del mateix banc, els dos ingressos s'han d'efectuar per separat.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, 19 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, Carmen Valdivielso
Gutiérrez.
032005015824
A

Número 33, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 4 d'octubre
de 2005 en les actuacions núm. 619/2005
que aquest Jutjat ha seguit a instància de
Mohamed El Yousri, Antonio López Corrales
i Angel Medina Cañadillas, contra Servicios
Globales Aries, S.L., i Armando Badenas
Nicolás, per reclamació de quantitat, se cita
l'empresa esmentada, Servicios Globales
Aries, S.L., i Armando Badenas Nicolas perquè comparegui davant la sala d'audiències
d'aquest organisme, situat a Rda. de Sant
Pere, 52, entresol, de Barcelona, el dia vint-iquatre de novembre de dos mil cinc a les
10:20 hores, per dur a terme l'acte de conciliació. Se li fa saber que, en el cas que no hi
hagi avinença en aquest acte, seguidament es
durà a terme el judici, en una única convocatòria, i hi podrà comparèixer amb els mitjans de prova de què intenti valer-se. El judici
no se suspendrà per la falta d'assistència de
la part demandada si ha estat citada i, en el
cas que no hi comparegui, se la podrà tenir
per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona,
als efectes pertinents, amb l'advertiment que
les notificacions següents es faran a les estrades, tret de les que tinguin forma d'interlocutòria o sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment
laboral.
Barcelona, 28 d'octubre de 2005.
El Secretari en substitució, Adrià Gassó i
Priu.
032005016136
A

Número 1, de Manresa
EDICTE
Albert Soriguera Serra, Secretari titular del
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Jutjat Social de Manresa,
Faig saber que en aquest Jutjat s'han iniciat les actuacions Demandes núm.
610/2005 sobre reclamació de quantitat a
instàncies de Gemma Garcia Biel contra
Inmobiteca Gestió Inmobiliària, S.L., i Fondo
de Garantía Salarial. En aquest procediment
el/la magistrat/ada ha dictat la resolució de
data 19 de setembre de 2005 en la qual ha
decidit que cal efectuar les diligències que
detallo tot seguit.
1. Citar mitjançant aquest edicte el representant legal de l'empresa demandada Inmobiteca Gestio Immobiliària, S.L., per efectuar
l'acte de conciliació i de judici el dia 21 de
desembre de 2005 a les 10.10 hores que
tindrà lloc a la sala de vistes d'aquest Jutjat
(carrer de Talamanca, 3, 1r de Manresa).
2. Adverteixo el/la demandat que si no
compareix sense al·legar una causa justificada se celebrarà el judici en absència seva.
També adverteixo ambdues parts que hi han
de comparèixer amb els mitjans de prova de
què intentin valer-se.
3. Requereixo el/s demandat/s perquè
aporti/n a l'acte de judici els documents
sol·licitats en la demanda: rebuts o pagaments dels salaris efectuats a l'actora corresponent a l'últim any, boleti de cotització a la
seguretat social y llibre de visites.
Faig saber que contra aquesta resolució es
pot interposar recurs de reposició en aquest
Jutjat en el termini de cinc dies des de la
notificació. Així mateix poso en coneixement
que aquest Jutjat té les còpies presentades per
la part demandant i les dels altres documents,
si escau.
Estenc aquest escrit perquè serveixi de
notificació, citació i requeriment en forma al
representant legal de l'empresa demandada
Inmobiteca Gestio Immobiliària, S.L., i perquè es publiqui al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA amb l'advertiment que les properes
comunicacions es faran a les estrades del Jutjat, excepte les previstes legalment.
Manresa, 25 d'octubre de 2005.
Albert Soriguera Serra.
032005015860
A

Número 1, de Manresa
EDICTE
Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 186/2005 seguides en aquest Jutjat a instàncies de Mokhtar Moussaoui contra
Aires de Pedraforca, S.L., en relació amb Executòries, amb aquest edicte es notifica a Aires
de Pedraforca, S.L. , en parador desconegut,
la resolució del dia 24-10-05 dictada en
aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Diligència. Manresa, vint-i-quatre d'octubre de dos mil cinc. Faig constar que s'ha
rebut un escrit de la part demandant en què
demana que s'extingeixi la relació laboral i

es fixi la indemnització corresponent amb
l'ampliació dels salaris de tramitació, atès
que no s'ha dut a terme l'execució de la
sentència i ha cessat l'activitat empresarial.»
«Interlocutòria del Magistrat Jutge David
Sampedro Ibáñez. Manresa, vint-i-quatre
d'octubre de dos mil cinc.
Fets
Primer. En data 27-07-05 es va dictar
Sentència, en aquestes actuacions, en què es
declarava improcedent l'acomiadament de
Mokhtar Moussaoui dut a terme per l'empresa Aires de Pedraforca, S.L. amb efectes des
del dia 11-04-05. La sentència condemnava
la part demandada a readmetre el/la treballador/a l'empresa i a pagar-li els salaris de tramitació.
S'hi declarava provat que la prestació de
serveis s'havia iniciat el dia 3-06-04 i que el
salari de la part demandant, inclòs el prorrateig de pagues extraordinàries, era de
1.401,59 euros mensuals.
Segon. Aquesta obligació de readmetre
el/la treballador/a va quedar ferma.
Tercer. La part demandant va instar el dia
16-09-05 l'execució de la Sentència al·legant
que no se l'havia readmès i va demanar que
s'extingís la relació laboral, amb fixació de la
indemnització i l'ampliació dels salaris de
tramitació per cessament de l'activitat empresarial.
Quart. S'ha acreditat en les actuacions el
cessament en l'activitat de l'esmentada
empresa.
Raonaments jurídics
Primer. D'acord amb el que disposen els
articles 279.2 i 284 de la Llei de procediment
laboral, aplicables a l'efecte per raó del cessament en l'activitat empresarial i a la impossibilitat de readmetre el/la treballador/a que
comporta aquest fet, és procedent accedir a
la pretensió de la part executant i declarar
extingit el contracte de treball que la uneix a
la part demandada. Cal substituir aquesta
obligació incompleta per la de pagar una
indemnització mínima de 45 dies del salari
del/de la treballador/a per cada any de servei
a l'empresa, comptant com a tal el temps
transcorregut fins que s'ha resolt, amb prorrateig de la fracció d'any no complerta i un
límit màxim computable de 42 mensualitats
(equivalent a 28 anys d'antiguitat màxima),
ampliable fins a 15 dies de salari per any de
servei per les circumstàncies concurrents i els
perjudicis ocasionats per la no-readmissió,
sense que es puguin tenir en compte a aquest
efecte ampliatori més de 12 mensualitats
(equivalents a 24 anys d'antiguitat màxima).
A més, s'ha d'estendre fins al dia de la data
l'obligació de pagament dels salaris de tramitació continguda en la sentència.
Part dispositiva
Disposo:
Primer. Declarar extingit des del dia de la
data el contracte de treball que unia l'empresa Aires de Pedraforca, S.L. amb Mokhtar
Moussaoui.
Segon. Condemnar Aires de Pedraforca,

S.L. a pagar a Mokhtar Moussaoui la quantitat de 2.978,38 euros en concepte d'indemnització substitutòria de la readmissió, més
9.157,12 euros com a salaris de tramitació.
En aquesta quantitat s'inclouen els que van
ser objecte de condemna en la Sentència.
Aquestes quantitats produiran, des del dia
de la data i fins al seu pagament total, els
interessos de l'article 576 de la Llei d'enjudiciament civil.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
feu-los saber que hi poden interposar recurs
de reposició en aquest Jutjat en el termini
dels cinc dies hàbils següents al de la seva
recepció. La interposició per si mateixa no
suspèn l'executabilitat del que s'ha decidit
(article 184.1 de la Llei de procediment laboral).
Així ho mano i ho signo.
El Magistrat Jutge.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l'adreça de la
qual es desconeix, amb l'advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d'interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Manresa, 24 d'octubre
de 2005.
El Secretari, Albert Soriguera Serra.
032005015889
A

Número 1, de Mataró
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 21.10.05 en
les actuacions núm. 490/2005 que en aquest
Jutjat se segueixen a instància del Sra. Mª
Teresa Sabater Virues contra Auram International Grup Oriental, S.L., Arcadi Boix
Camps, Aromessence, SL, Zaphir Contemporary, SL, Sra. Laura Judith Boix Vera, Jaime
Ramón Jiménez Moreno i Fons de Garantia
Salarial per Reclamació de quantitat, se cita
l'empresa esmentada, Auram Internacional
Grup Oriental, SL, de parador desconegut,
perquè comparegui davant la sala d'audiències d'aquest organisme, a l'edifici dels Jutjats
de Mataró, situat a la Plaça Francisco Tomás
y Valiente, s/n, el dia 14 de desembre de
2005 a les 09:45 hores, per dur a terme l'acte
de conciliació. Se li fa saber que, en el cas
que no hi hagi avinença en aquest acte,
seguidament es durà a terme el judici, en una
única convocatòria, i hi podrà concórrer amb
els mitjans de prova de què intenti valer-se.
El judici no se suspendrà per la falta d'assistència de la part demandada si ha estat
citada degudament i, en el cas que no hi
comparegui, se la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
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sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Mataró, 21 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, Silvia Santana Lena.
032005015840
A

Número 2, de Mataró
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 24-10-05, en
les actuacions núm. 490/05, que aquest Jutjat
ha seguit a instància de Álvaro Macías Morales, José Tomás Bermúdez Araque i Carlos
Morón Díaz, contra Construcciones P&C
Mataró, SLU i Fondo de Garantía Salarial, per
reclamació de quantitat, se cita l'empresa
esmentada, Construcciones P&C Mataró,
S.L.U, de parador desconegut, perquè comparegui davant la sala d'audiències d'aquest
organisme, el dia 15 de desembre de 2005,
10.00 hores, per dur a terme l'acte de conciliació. Se li fa saber que, en el cas que no hi
hagi avinença en aquest acte, seguidament es
durà a terme el judici, en una única convocatòria, i hi podrà comparèixer amb els mitjans de prova de què intenti valer-se. El judici
no se suspendrà per la falta d'assistència de
la part demandada si ha estat citada i, en el
cas que no hi comparegui, se la podrà tenir
per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Mataró, 24 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, Almudena Ortiz
Martín.
032005015861
A

Número 2, de Mataró
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat
en virtut de la resolució de data 24-10-05 en
les actuacions núm. 205/05 que aquest Jutjat
ha seguit a instància de José Martos Castro,
contra Mutua Asepeyo, Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, P.R.M. Pintors Especialistes, S.L., i Obras Ribas, S.L., per diversos en
Seguretat Social, se cita l'empresa esmentada, Pintors Especialistes, S.L., i la empresa
Obras Riba, S.L., de parador desconegut, perquè comparegui davant la sala d'audiències
d'aquest organisme, el dia 26 de gener de
2006, 10.15 hores, per dur a terme l'acte de
conciliació. Se li fa saber que, en el cas que
no hi hagi avinença en aquest acte, seguidament es durà a terme el judici, en una única

convocatòria, i hi podrà comparèixer amb els
mitjans de prova de què intenti valer-se. El
judici no se suspendrà per la falta d'assistència de la part demandada si ha estat citada i,
en el cas que no hi comparegui, se la podrà
tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l'advertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei de procediment laboral.
Mataró, 24 d'octubre de 2005.
La Secretària judicial, Almudena Ortiz
Martín.
032005015862
A

Número 1, de Sabadell
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
1066/2004, seguidos en este Juzgado a instancia de Manuel Fuentes López, contra Vending Full Service, S.L., Fondo de Garantía
Salarial y Alimentserv, S.L., en relación a despido, por el presente se cita a Alimentserv,
S.L., en ignorado paradero, para el próximo
día 24 de noviembre de 2005, a las 13.15
horas al objeto de asistir a la práctica de la
comparecencia establecida en el artículo 278
de la L.P.L. "Artículo 278 de la L.P.L. Instada
la ejecución del fallo, el Juez citará de comparecencia a las partes dentro de los cuatro
días siguientes. El día de la comparecencia si
los interesados hubieran sido citados en
forma y no asistiese el trabajador o persona
que lo represente, se le tendrá por desistido
de su solicitud, sino compareciere el empresario o su representante, se celebrará el acto
sin su presencia".
Y para que sirva de citación en forma a la
precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Sabadell, a 26 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial, Remei Verges Cortit.
032005016066
A

Número 1, de Sabadell
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
300/05, seguidos en este Juzgado a instancia
de Concepción Herman Bolance, contra
Hilaturas Salvador, S.L., y Fondo de Garantía
Salarial, en relación a reclamación de cantidad, por el presente se notifica a Hilaturas
Salvador, S.L., en ignorado paradero, la resolución dictada en los presentes autos en

fecha 7 de octubre de 2005, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Fallo: Que estimando la demanda formulada por doña Concepción Herman Bolance,
contra Hilaturas Salvador, S.L., debo condenar y condeno a ésta a que pague al demandante la cantidad de 7.520,07 EUR, más el
interés del 10% anual en concepto de mora
desde la fecha de devengo de los distintos
conceptos referidos hasta la de la presente
sentencia. Y condeno al Fondo de Garantía
Salarial como responsable subsidiario a pagar
la misma cantidad, hasta los límites legales a
su cargo, para el caso de insolvencia empresarial.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Sabadell, a 27 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial en sustitución, Remei
Vergés Cortit.
032005016067
A

Número 1, de Terrassa
EDICTO
La Secretaria Judicial D. Angeles Trell San
Martín
Hago saber: Que en este Juzgado de lo
Social número 1 de Terrassa, se siguen autos
núm. 428/2005, a instancias de Raquel Arroyo Ibañez y 18 mas contra Lingerie's, S.L. y
Fogasa sobre Reclamación de cantidad en los
que se ha acordado por resolución del día de
la fecha, se cite a Lingerie's, S.L., quien se
halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en
Terrassa, C/ Joan Abelló i Bufí, 3-7, al objeto
de celebrar acto de conciliación y, en su
caso, juicio, el día 13 de diciembre de 2005
a las 10,15 horas, con advertencia de que
deberá comparecer con todos los medios de
prueba de los que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta
de asistencia de las partes, y que de no comparecer podrán tenerse por reconocidos los
hechos cuya fijación como ciertos le sea perjudicial.
Asimismo se le advierte de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados
salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.
Terrassa, 7 de octubre de 2005.
Angeles Trell San Martín.
032005015842
A
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Número 1, de Terrassa
EDICTO
La Secretaria Judicial D. Angeles Trell San
Martín
Hago saber: Que en este Juzgado de lo
Social número 1 de Terrassa, se siguen autos
núm. 488/2005, a instancias de Samuel
Cazorla Payan, José Díaz Ortega, Pedro
Martínez Marquez y Carlos Mendoza García
contra Construcciones Java Valles, S.L. y
Sepisa S.L sobre Reclamación de cantidad en
los que se ha acordado por resolución del día
de la fecha, se cite a Construcciones Java
Valles, S.L., quien se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado
de lo Social, sito en Terrassa, C/ Joan Abelló i
Bufí, 3-7, al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 13 de
diciembre de 2005 a las 10,45 horas, con
advertencia de que deberá comparecer con
todos los medios de prueba de los que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia de las
partes, y que de no comparecer podrán
tenerse por reconocidos los hechos cuya fijación como ciertos le sea perjudicial.
Asimismo se le advierte de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados
salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.
Terrassa, 7 de octubre de 2005.
Angeles Trell San Martín.
032005015844
A

Número 1, de Terrassa
EDICTO
La Secretaria Judicial D. Angeles Trell San
Martín
Hago saber: Que en este Juzgado de lo
Social número 1 de Terrassa, se siguen autos
núm. 455/2005, a instancias de Agustín
Martínez Represa contra Logic Immobles i
Construccions, S.L., Luis Bover Tarruella y
Francisca Estrada Altamirano sobre Reclamación de cantidad en los que se ha acordado
por resolución del día de la fecha, se cite a
Logic Immobles i Construccions, S.L. con
numero de patronal nº 8/1.463.955-57 y Luis
Bover Tarruella, quien se halla en ignorado
paradero, para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en Terrassa, C/ Joan
Abelló i Bufí, 3-7, al objeto de celebrar acto
de conciliación y, en su caso, juicio, el día
13 de diciembre de 2005 a las 10,00 horas,
con advertencia de que deberá comparecer
con todos los medios de prueba de los que
intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia de las
partes, y que de no comparecer podrán
tenerse por reconocidos los hechos cuya fijación como ciertos le sea perjudicial.
Asimismo se le advierte de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados

salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.
Terrassa, 21 de octubre de 2005.
Angeles Trell San Martín.
032005015847
A

Número 1, de Terrassa
EDICTO
Según lo acordado en los autos núm.
44/2005, seguidos en este Juzgado a instancias de Ana María Vall Puigcerver contra Servei-Col 2002, S.L. y Fondo de Garantía Salarial en relación a reclamación de cantidad,
por el presente se notifica a Servei-Col 2002,
S.L. en ignorado paradero la sentencia dictada en los presentes autos en fecha 9 de septiembre de 2005, cuyo encabezamiento y
fallo es del tenor literal siguiente:
«Sentencia Nº 246/05. En Terrassa, a
nueve de septiembre de dos mil cinco.
Vistos por mí, Antonio Cervera PeláezCampomanes, Magistrado titular del Juzgado
de lo Social Número 1, de Terrassa, los presentes autos del orden social de la jurisdicción en materia de reclamación de cantidad
entre las siguientes partes: como demandante
doña Ana María Vall Puigcerver, quien ha
comparecido asistido por la letrada doña
Mónica Gracia García, y como demandadas,
Servei-Coll S.L., no comparecida en autos y
con citación del Fondo de Garantía Salarial,
no comparecido en autos, se procede a dictar
sentencia sobre la base de los siguientes,
Fallo: Que, desestimando la demanda
interpuesta por doña Ana María Vall Puigcerver contra Servicol 2002 S.L. y el Fondo de
Garantía Salarial, absuelvo a los demandados
de las pretensiones de la demanda.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma,
en atención a la cuantía reclamada, no cabe
recurso.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Terrassa, a 14 de septiembre de
2005.
La Secretaria judicial, Angeles Trell San
Martin.
032005015877
A

Número 2, de Terrassa
EDICTO
Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
51/05, instruido por este juzgado de lo social
número 2 de Terrassa a instancia de José Luis
Martínez García contra Kezia Saint Marthen
Control S.L., se notifica a la mercantil Kezia
Saint Marthen Control, S.L., en ignorado
paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución
dictada en el indicado proceso, cuyo tenor
literal en su parte dispositiva, dice:
«Se acuerda la ejecución de la resolución
dictada por este Juzgado de lo Social en
fecha 5 de abril de 2004 por cuantía de
21067,31 EUR de principal adeudados, más
2106,73 EUR euros presupuestados provisionalmente para intereses, y más otros 2106,73
EUR euros presupuestados provisionalmente
para costas, sin perjuicio de su liquidación y
tasación definitivas.
Se declara al ejecutado insolvente en sentido legal con carácter provisional.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, a quienes se
hará saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición ante este mismo
Juzgado, en el plazo de cinco días; y archívense las actuaciones sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen bienes del ejecutado.
Así por este auto, lo pronuncia, manda y
firma doña María Luz Rico Recondo, la
Magistrado Jueza del Juzgado de lo Social
Número 2, de los de Terrassa. Doy fe.»
Lo que se hace público por medio de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Terrassa, 24 de octubre de 2005.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
032005015929
A

Número 7, de Alicante
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos a la providencia de fecha de hoy,
en autos instruidos por éste Juzgado de lo
Social Número 7, a instancia de doña Mónica Giraldo Posso, contra Cleanet Empresarial,
S.L., en reclamación de despido, seguido con
el número 794/05, se cita a la mencionada
empresa demandada, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en ésta ciudad, Palacio de Justicia, Benalua, el próximo día 2 de diciembre, a las
11.00 horas de la mañana, para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole
que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará
a continuación, y al que concurrirá con los
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medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada,
debidamente citada y que habiendo sido
admitida la prueba de interrogatorio de la
demandada, si no comparece la misma,
podrá ser declarada confesa en los hechos de
la demanda. Las siguientes comunicaciones
se harán a la parte ahora citada, en estrados,
salvo las que deban revestir forma de auto o
Sentencia o se trate de emplazamiento, (art
59 L.P.L.)
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes.
Alicante, 10 de octubre de 2005.
El Secretario (firma ilegible).
032005015850
A

Número 1, de Girona
EDICTE
Amb aquesta cèdula, dictada en virtut del
que es va decidir en el procés dexecució
número 64/2005, instruït per aquest Jutjat
Social 1 de Girona, a instàncies de Fernando
Aliaño Aguilar contra Confecciones Genet,
S.L., es notifica a Confecciones Genet, S.L.,
del/de la qual es desconeix el parador (article
59 de la Llei de procediment laboral), la resolució dictada en el procés indicat, la part dispositiva de la qual diu:
«Diligència. Girona, nou de maig de dos
mil cinc. Faig constar que sha sol·licitat lexecució del que sha decidit en la conciliació
realitzada en aquest Jutjat el dia 2-3-2005 i
dono compte al Magistrat Jutge de lestat daquest procediment pel que fa als seus pressupòsits processals i als requisits formals del
títol que serveix com a base per a lexecució
del que se sol·licita; sincorpora a les actuacions, si escau, el testimoniatge dels antecedents de què disposa aquest Jutjat. En dono
fe.»
«Interlocutòria del Magistrat Jutge Hugo
Novales Bilbao. Girona, nou de maig de dos
mil cinc.
Fets
Primer. - Per torn de repartiment, ha
correspost a aquest Jutjat dExecucions (article 235.4 del Text refós de la Llei de procediment laboral i acords del Consell General del
Poder Judicial de 13-12-1989 i 18-12-1996,
publicats al Boletín Oficial del Estado de 2112-1989 i 27-12-1996, respectivament)
demanda executiva, registrada amb el número 64/2005, en què per Fernando Aliaño
Aguilar sinsta contra Confecciones Genet,
S.L., lexecució del que shavia convingut en
lacte de conciliació que havia tingut lloc a
aquest jutjat el dia 2-3-2005.
Segon. - No consta impugnada la conciliació lexecució de la qual sinsta i la part deutora no ha satisfet limport de la quantitat
convinguda, que en quantitat líquida i deter-

minada és de 5.500 EUR.
Fonaments jurídics
Primer. - Lexercici de la potestat jurisdiccional, consistent a jutjar i a fer executar el
que sha resolt, correspon exclusivament als
jutjats i els tribunals determinats per les lleis i
els tractats internacionals (article 117 de la
Constitució espanyola i 2 Llei orgànica del
poder judicial).
Segon. - Els articles 68 i 84.4 del text refós
de la Llei de procediment laboral estableixen
que els acords presos a la Secció de Conciliacions Individuals, al servei administratiu
corresponent o a lòrgan que assumeixi
aquestes funcions, així com també els acords
aprovats als jutjats i als tribunals de lordre
jurisdiccional social tenen força executiva
entre les parts i es duran a terme pels tràmits
dexecució de sentència.
Tercer. - Lexecució sinicia a instàncies de
part; un cop iniciada es tramita dofici i es
dicten a aquest efecte les resolucions i les
diligències necessàries (art. 238 text refós LPL
i 238 LOPJ).
Quart. - Larticle 247 del text refós de la
Llei de procediment laboral estableix lobligació de la part executada de fer manifestació, per requeriment judicial, dels seus béns
o drets amb la precisió necessària per garantir les seves responsabilitats. El qui jutja està
facultat (art. 239 LPL), daltra banda, per
imposar, un cop feta laudiència a les parts,
constrenyiments pecuniaris fins a la quantitat
màxima per a les penes que el Codi penal
estableix per a les faltes per cada dia de
retard en el compliment de lobligació imposada en la resolució judicial que sexecuta, i
amb aquesta finalitat se lha de requerir amb
les prevencions legals necessàries.
Cinquè. - Per donar compliment als articles 270 de la Llei orgànica del poder judicial i 274 del text refós de la Llei de procediment laboral, feu el trasllat de la demanda
executiva i daquesta interlocutòria al Fons
de Garantia Salarial, al qual shan notificar
dara endavant les actuacions que puguin
afectar-lo, perquè pugui fer les accions per a
les quals està legitimat; cal que en un termini
màxim de quinze dies insti el que al seu dret
li convingui i designi els béns del deutor
principal de què tingui constància. Recordeuli les seves obligacions i els seus drets que,
amb vista a una conclusió ràpida i eficaç del
procés dexecució, es deriven dels articles
118 CE; 33 de lEstatut dels treballadors; 23,
24, 68, 251, 264, 270, 274 i 275 LPL.
Atesos els articles esmentats i daltres daplicables en aquest cas,
Part dispositiva
Resolc: És procedent executar el títol executiu esmentat als Fets per un principal
5.500,00 EUR, més la quantitat 550,00 EUR
que es fixa provisionalment per als interessos
(art. 576 LEC) i la suma 550,00 EUR que prudencialment es fixa per a les costes; tot això,
sense perjudici que posteriorment pugui
liquidar-se i taxar-se (art. 249 LPL), i a aquest
efecte:
Es requereix a la part executada que en el

termini màxim de cinc dies hàbils, a comptar
des de la notificació daquesta interlocutòria,
faci manifestació sobre els seus béns o drets
amb la precisió necessària per garantir les
seves responsabilitats, i se li adverteix de la
possibilitat dimposar-li constrenyiments
pecuniaris fins a la quantitat màxima per a
les penes que el Codi penal estableix per a
les faltes per cada dia de retard injustificat en
el compliment de la seva obligació.
Embargueu els béns de la part demandada
en una quantitat suficient per cobrir les quantitats reclamades. El Secretari Judicial ha de
lliurar el despatx oportú a lòrgan jurisdiccional corresponent, concretament al Jutjat de la
ciutat de Arenys de Mar per tal que en compliment de lobligació dauxili judicial (art.
273 i s. LOPJ i 62 LPL) procedeixi a la notificació i el requeriment de pagament, i si no
sefectua, es requereixi a la part per que faci
designa de bens, si escau procediu a lembargament de bens mobles que es trobin en el
domicili de lempresa. Notifiqueu aquesta
resolució a les parts i al Fons de Garantia
Salarial. Requeriu la part constreta i advertiula en els termes de la resolució.
Advertiu a les parts que aquesta execució
no és ferma i que shi pot interposar recurs de
reposició en contra en aquest Jutjat, en el termini de cinc dies hàbils; igualment la part
constreta shi pot oposar en el mateix termini,
tret de quan el seu domicili no sigui conegut
o se nignori el seu parador, en aquest cas
llavors pot oposar-shi en el termini de nou
dies des de la notificació per edictes daquesta interlocutòria.
Advertiu a la part executada, per a la qual
sha fet la notificació per edictes, que totes
les diligències i les provisions que dara
endavant es dictin i totes les citacions que se
li hagin de fer es notificaran en les estrades
daquest Jutjat.
Així ho pronuncio, ho mano i ho signo.»
La qual cosa es fa pública per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb ladvertiment que les comunicacions següents shan de fer a les estrades,
tret de les interlocutòries, les sentències o les
citacions a termini.
Girona, 16 de setembre de 2005.
La Secretària judicial, Isabel Blasco Beltran.
032005015461
A
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Altres Entitats
CONSORCIS
Agència dEcologia Urbana
de Barcelona
ANUNCI

compte de ladjudicatari (veure Plec de Clàusules Administratives).
Barcelona, 3 de novembre de 2005.
La Secretària delegada, Sonia Castañer
González.
022005025048
A

CONVOCATÒRIA

DE CONCURS PÚBLIC AMB
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

La Presidenta de lAgència dEcologia
Urbana de Barcelona, en data 3 de novembre
de 2005, ha adoptat la resolució daprovar
lexpedient de contractació i convocatòria
pública del concurs que té per objecte el
subministrament i instal·lació dequips i sistemes per al tractament de la informació per a
lactivitat de lAgència, mitjançant procediment obert, forma dadjudicació concurs i
tramitació ordinària. (Exp. núm.176/05).
Dades de la licitació
1) Entitat adjudicadora: Agència dEcologia Urbana de Barcelona.
* Dependència que tramita lexpedient:
Direcció.
* Número dexpedient: 176/05.
2) Objecte del contracte: Subministrament
i instal·lació dequips i sistemes per al tractament de la informació per a lactivitat de
lAgència.
3)Termini de lliurament i instal·lació:
Màxim 2 setmanes (15 dies naturals) des de
la formalització del contracte.
4) Pressupost base de licitació: 103.480,12
euros (IVA inclòs).
5) Tramitació, procediment i forma dadjudicació:
- Tramitació: Ordinària.
- Procediment: Obert.
- Forma dadjudicació: Concurs públic.
6) Garanties:
- Provisional: Es dispensa la seva constitució.
- Definitiva: El 4% de limport dadjudicació.
7) Obtenció de documentació i informació:
- Entitat: Agència dEcologia Urbana de
Barcelona.
- Domicili: Escar, núm. 1, 3ª planta.
- Localitat i codi postal: Barcelona, 08039.
- Telèfon: (93) 224.08.64.
- Telefax: (93) 224.08.61.
8) Presentació dofertes:
- Data límit de presentació: Fins a les
14.00h del quinzè dia des del següent al de
la publicació en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
- Documentació a presentar: Lestablerta al
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Lloc de presentació: Agència dEcologia
Urbana de Barcelona.
9) Obertura de pliques: Es realitzarà a partir de les 10 hores del següent dia hàbil
després de la finalització de la presentació
dofertes a la Sala de reunions de lAgència
dEcologia Urbana de Barcelona, a excepció
de la necessitat de donar termini per a subsanar o completar la documentació presentada.
10) Limport daquest anunci serà per

Consorci de lEspai Rural de Gallecs
ANUNCI
Dacord amb allò que es preveu a larticle
169.1 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, es fa públic que el dia 2
de novembre de 2005 i no havent-se presentat reclamacions en el període dexposició
pública de quinze dies comptats a partir de la
publicació del corresponent anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (número 246, de
14 doctubre de 2005), ha quedat definitivament aprovat el Pressupost del Consorci per a
lexercici de 2005.
Dacord amb el que disposa larticle 169.3
del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, es transcriu a continuació el
Pressupost definitivament aprovat, per capítols de la seva classificació econòmica:
§

§

EUR#

ESTAT DINGRESSOS#
Cap. 3§
Cap. 4§
Cap. 5§
§

ESTAT
Cap. 1§
Cap. 2§
Cap. 3§
Cap. 4§
Cap. 6§
§

Taxes i altres ingressos§
Transferències corrents§
Ingressos patrimonials§
Total estat dingressos§

91.151,82#
265.705,00#
161,82#
357.018,64#

DE DESPESES#

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

125.263,07#
118.515,57#
120,00#
22.120,00#
91.000,00#
357.018,64#

Contra laprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs
contenciós administratiu, en la forma i terminis que estableixen les normes daquesta
jurisdicció.
Mollet del Vallès, 4 de novembre de 2005.
El President, Josep Monràs i Galindo.
022005025250
A

Consorci per la Promoció
dels Municipis del Moianès
ANUNCI
La Comissió Executiva del Consorci per la
promoció dels municipis del Moianès, en
sessió celebrada en data 25 doctubre de
2005, va aprovar per unanimitat, amb caràcter provisional, lOrdenança fiscal reguladora
dels preus públics per a la prestació de serveis i utilització despais del Consorci i lAn-

nex a la mateixa, dacord al text que sadjunta en lexpedient i la publicació del present
acord en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona, per a general coneixement i
al·legacions que es puguin formular en el termini de 30 dies comptadors a lendemà de la
seva publicació. A manca de les mateixes,
esdevindrà aprovada amb caràcter definitiu
sense necessitat de nou acord, publicant-se el
text íntegre en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona.
Lexpedient podrà consultar-se a la Secretaria del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, a partir del dia següent al
de la publicació del present anunci en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
Moià, 2 de novembre de 2005.
El President, Josep Montràs i Rovira.
022005025301
A
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Altres Entitats
EMPRESES I SOCIETATS
Tersa,
Tractament i Selecció de Residus, S.A.
ANUNCI
Anunci de la publicació al BUTLLETÍ OFICIAL
PROVÍNCIA per la construcció de mini
punts verds aèris, als Districtes de Ciutat
Vella, Eixample, Sant Martí.
Títol
La Gerència de Tractament i Selecció de
Residus, S.A., - Tersa -, convoca a concurs
obert la construcció, dels Mini Punts Verds
Aèris, que funcionaran com deixalleries de
barri, a la ciutat de Barcelona.
Nombre i característiques
El nombre dubicacions, en un principi
són 3, amb possibilitats dampliar la construcció en funció de les necessitats tècniques
reservades a petició de lAjuntament. Són
centres de recepció i emmagatzematge selectiu de residus municipals que no són objecte
de recollida domiciliària. Els emplaçaments a
construir a la actualitat són: Ciutat Vella,
Eixample i Sant Martí i les característiques
seran dacord amb les condicions tècniques
establertes en el plec de clàusules administratives, tècniques i econòmiques.
Termini lliurament
El termini màxim dexecució dels treballs
objecte del contracte serà de cinc mesos per
a lexecució de les obres (a comptar des de
laixecament de lacta de comprovació del
replanteig).
Tipus i condicions de pagament
El tipus és:
Per lobra de Ciutat Vella: 163.524 EUR
(IVA inclòs).
Per lobra de lEixample: 199.500 EUR
(IVA inclòs).
Per lobra de Sant Martí: 177.000 EUR
(IVA inclòs).
Les condicions de pagament són a 90
dies/dia 25 a partir de cada certificació
acceptada.
Admissió de les propostes
Les persones interessades en participar,
hauran de demanar a partir daquesta publicació, les clàusules administratives, econòmiques, tècniques i qualsevol altra informació a
les oficines de Tersa de Ctra. Camí antic de
Barcelona a València B-210, Km-1, 08850
Gavà, Barcelona, telèfon 93.638.34.83 att.
Sra. Montse Vendrell de 9.30 a 14 h.
Presentació dofertes
Presentaran les ofertes a ladreça dalt indicada en un termini màxim de vint-i-sis dies a
partir de lendemà de la publicació daquesta
convocatòria al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA- BOP. Aquesta tramitació es farà pel procediment de tramitació urgent (article 71 del
TRLCAP), cosa per la qual tots els terminis
quedaran sotmesos al que la llei expressi al
respecte.

DE LA

Sant Adrià de Besòs, octubre de 2005.
El Director - Gerent, Francesc Gatuellas i
Guillén.
022005024287
A
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