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COGNOM I NOM§

DNI/CIF§

CONCEPTES§

OLIVA IZQUIERDO JORDI§
ORTEGA RAMIREZ PILAR§
PAGES CODINA RAMON§
PARRAGA NAVARRO ALBERTO§
PASCUAL LLORENS MARIA§
PEÑA COBOS RAFAEL LUIS§
PEREZ GANZO BEGOÑA§
PINARES SL§
PIZA FONT JOAN§
RICOMA MARTINEZ JORGE§
RIOS BACH VALENTIN§
RODRIGUEZ BAEZA JOSE§
ROIG TORRENS SANTIAGO§
ROMERO RUIZ JORGE§
ROSSON TURU SANDRA§
RUIZ ORTEGA CARMEN§
SALA LLOBET JORDI§
SALUEÑA COLELL NORMA§
SALLES ESTEVE SERGI§
SALLES UTIEL JOSE MARIA§
SANCHEZ HERNANDEZ DORA§

39152036§
39140656S§
45495182D§
45489784Q§
39103233§
39186672P§
13044132§
B08222754§
45646967§
45648187§
39165873R§
50393574E§
39183332A§
46557659§
45482784P§
34752365§
39162978§
45484831§
45469383Q§
39142995P§
39150767§

TAXES§
IAE§
MULTES CIRC.§
IAE§
MULTES CIRC.§
IAE§
MULTES CIRC.§
IVTM§
MULTES CIRC.§
MULTES CIRC§
MULTES CIRC.§
IAE§
IVTM§
MULTES CIRC.§
IVTM§
MULTES CIRC.§
MULTES CIRC.§
MULTES CIRC.§
MULTES CIRC.§
MULTES CIRC.§
TAXES§

Administració Local

EXERCICI§ACTE§
POBLE#
2000§
2000§
2001§
2000§
2001§
2000§
2001§
98 A 2000§
2000§
2000§
2000§
2000§
2000§
2001§
2000§
2000§
2000§
2001§
2000§
2001§
2000§

1§
1§
9§
2§
9§
1§
9§
1§
9§
10§
9§
1§
8§
9§
9§
9§
9§
9§
9§
9§
1§

1#
4#
2#
8#
2#
2#
2#
1#
1#
1#
1#
3#
1#
13#
1#
6#
1#
21#
1#
1#
1#
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COGNOM I NOM§

DNI/CIF§

CONCEPTES§

SANCHEZ ROCA JUAN§
SANTAEULARIA MARTINEZ MARTA§
SAÑE SALA MONTSERRAT§
SERRAT MARCELO M DOLORS§
SERVICIOS RONI SCP§
SIERRA BENITEZ CARMEN§
SOL-£ SET AGENCIA INMOBILIARIA SCP§
SOLE PUIG ANTONI§
TORREDEMER SERRA LAURA§
TORRENS PI DE LA SERRA ROSARIO§
TRULLAS ROZAS ESTER§
UP CONSTRUCCIONES INNOVADORAS, SL§
URBINOVA, S.A.§
VAZQUEZ DODERO DE BONIFAZ JAVIER§
VALLS RUIZ RAFEL§
V.S. ACTIVIDADES DE CONSTRUC.CERDANY.§
VALLEJO LOPEZ FRANCISCO§
VILAS PEREZ ALBERT§
VILLAGRASA MASOT RAMON§
VIVES BONELL CARMEN§
ZAMORA MORALES JUAN CARLOS§

45465318§
45465452§
39046161§
39111822§
G61202255§
31835685§
G61607362§
37171034§
45648692§
39084501A§
39181133§
B61953048§
A08817421§
02154607§
45639741§
B61205068§
27269261R§
37746564E§
40821066§
37265623§
39175854§

MULTES CIRC.§
MULTES CIRC.§
MULTES CIRC§
MULTES CIRC.§
MULTA§
MULTES CIRC.§
IAE§
MULTES CIRC§
MULTES CIRC§
TAXES-£ MULTES CIRC.2000§
DENUN CIA§
IAE§
MULTES CIRC.§
MULTA§
MULTES CIRC.§
IAE§
IAE§
IVTM§
IVTM§
MULTES CIRC.§
IVTM§

EXERCICI§ACTE§
POBLE#
2000§
2001§
2000§
2001§
1999§
2000§
1999-£ 2000§
2000§
2000§
1-£ 9§
2001§
1999-£ 2000§
2000§
1999§
2001§
1997-£ 98-£ 99-£ 00§
2000§
2000§
2000§
2000§
1999-£ 2000§

9§
9§
10§
9§
1§
9§
1§
10§
10§
1§
9§
1§
9§
1§
9§
1§
1§
8§
1§
9-£ 10§
1§

2#
2#
2#
2#
2#
15#
1#
1#
1#
2#
2#
2#
1#
2#
18#
2#
1#
2#
1#
1#

#

Matadepera, 20 de març de 2001.#
LOficial de la Unitat de Recaptació, Sílvia
Fiestas.#
022001005150
A

Molins de Rei#
EDICTE#
Que la modificació de larticle 10 de lOrdenança de Convivència Vilatana, que va ser
aprovada inicial, i si sescau definitivament,
pel Ple de lAjuntament de data 21 de desembre de 2000, ha estat exposat al públic
durant 30 dies, mitjançant anunci inserit al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA del dia 22 de
gener de 2001, núm. 19, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya del dia 31 de
gener de 2001 núm. 3317 i al tauler danuncis daquesta corporació, sense que shagi
presentat cap al·legació.#
Per tot això, i en relació al punt cinquè de
lacord esmentat, aquesta modificació de
lOrdenança sentén aprovada definitivament
i que es transcriu a continuació:#
Acord primer#
Article 10#
1. LAjuntament prendrà les mesures al seu
abast per facilitar i promoure la reducció i la
recollida selectiva de residus, lús correcte
dels contenidors i, en general, el respecte
dels veïns pel medi ambient en què convivim.#
2. LAjuntament promou la prevenció de
la generació de residus en totes les activitats
econòmiques i socials que es realitzin al
terme municipal.#
LAjuntament podrà incorporar aquest
requisit per a latorgament de les llicències
municipals dactivitats i, juntament amb la
Junta de Residus, donar informació al públic
interessat respecte a les possibilitats tecnològiques i els recursos necessaris per aplicar
aquest objectiu en les diferents activitats.#
3. LAjuntament pot establir un règim
especial de beneficis fiscals i ajudes econòmiques destinats al foment de la reducció de
residus i la recollida selectiva (lautocompos-

tatge es considera una activitat de reducció
de residus).#
4. LAjuntament pot establir la necessitat
que les bosses dús en els establiments
comercials, de serveis o en altres activitats
que serveixin per recollir les diferents fraccions dels residus municipals assimilables a
domèstics hagin destar homologades segons
les indicacions que estableixin els serveis tècnics municipals. LAjuntament estableix les
condicions bàsiques dhomologació tenint en
consideració les necessitats funcionals i els
criteris del Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya pel que fa a latorgament del distintiu de garantia de qualitat
ambiental de les bosses de residus (G).#
5. No és permès:#
a) Utilitzar els contenidors per a la recollida de residus municipals ubicats a la via
pública per dipositar -£ hi residus dorigen
industrial o assimilables. (MG).#
b) Dipositar residus en els contenidors per
a la recollida de residus municipals ubicats a
la via pública sense haver separat prèviament
els productes i materials pels quals sha establert alguna recollida selectiva específica.
(MG).#
c) Dipositar residus a la via pública o fora
dels contenidors per a la recollida de residus
municipals. (MG).#
d) Obstaculitzar la càrrega, el buidatge o
el trasllat dels contenidors. (MG).#
e) Col·lapsar els contenidors ubicats a la
via pública per part dels establiments tipus
autoserveis alimentaris, bars i restaurants que
generen gran quantitat de residus diaris (orgànics, inorgànics, paper i cartró, vidre). LAjuntament facilitarà a aquests establiments els
mitjans adients per tal que sautoorganitzin
les recollides dels residus generats per la seva
activitat, segregant-£ los de la recollida dels
residus municipals i evitant molèsties als vilatans i vilatanes. (MG).#
6. Totes les recollides selectives tenen el

caràcter dobligatori per a les activitats
econòmiques i els serveis que són generadors
de residus assimilables a domèstics, que són
usuaris del servei de recollida municipal i
que desenvolupen lactivitat a la vila; per
tant, hauran dadequar lorganització de la
gestió interna dels residus per tal dentregar-£
los al servei de recollida municipal en les
condicions establertes en aquest article. (G).#
7. Les següents activitats generadores de
residus, centres mèdics, clíniques dentals,
centres veterinaris, tallers tèxtils, tallers de
reparació dautomòbils i motocicletes, hauran de recollir els seus residus mitjançant un
circuit diferent del de la fracció inorgànica
dels residus municipals, atesa la seva problemàtica a lhora de manejar-£ los en la Planta de Triatge de Residus Municipals (perill
per a la salut laboral dels operaris de la Planta, deteriorament de la maquinària, dificultat
de reciclar alguns materials). LAjuntament
facilitarà a aquestes activitats els mitjans
adients per tal dimplementar la recollida i el
tractament correctes dels seus residus, tal
com estableix lactual normativa vigent de
residus. (MG).#
8. En la sol·licitud de la preceptiva llicència dactivitat per a lobertura dindústries,
comerços i daltres establiments, i dacord
amb el volum dels residus generats, lAjuntament pot ordenar que en el projecte es faci
constar una cambra, espai o habitacle de prerecollida de residus que, amb una superfície
determinada, ha de servir per instal·lar-£ hi folgadament contenidors o per emmagatzemar-£
hi provisionalment residus recuperables o
retornables. En qualsevol cas serà daplicació
la normativa que regula la gestió de residus i
la dintervenció integral ambiental.#
9. LAjuntament estableix que el servei
municipal de deixalleria serveixi de suport a
les recollides selectives dels residus municipals i també per a la recollida de residus de
petites indústries i tallers, sempre que com-
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pleixin les normes de funcionament de lesmentat servei municipal. Tots els usuaris del
servei de deixalleria municipal hauran de respectar el reglament de funcionament i les
recomanacions del gestor de la deixalleria.
(MG).#
10. Es considerarà infracció administrativa
els fets o conductes que impliquin lincompliment total o parcial daquest precepte.
Tota infracció serà classificada com a lleu,
greu o molt greu i portarà aparellada la sanció corresponent.#
Acord segon#
Laplicació de la present modificació restarà condicionada a què lajuntament posi a
labast dels usuaris particulars i comercials o
industrials els elements a que es compromet
en lapartat 5 daquest article de la present
ordenança.#
Acord tercer#
LAjuntament per tal de garantir el bon
funcionament daquesta ordenança , i sense
renunciar a cap de les facultats que li atorga
la llei es compromet a signar un acord de
voluntats amb els representants dels sectors
afectats on sespecifiqui les solucions a les
casuístiques que pugui generar laplicació de
la modificació de larticle 10 de lordenança
de convivència vilatana.#
Aquesta no entrarà en vigor fins que hagi
transcorregut el termini de 15 dies hàbils, al
mateix temps sinserirà en el tauler danuncis
de la corporació i sanunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA en
què shagi publicat íntegrament el text.#
Molins de Rei, 12 de març de 2001.#
LAlcalde, Josep Janés i Tutusaus.#
022001005089
A

Molins de Rei#
ANUNCI#
Mitjançant resolució número 481 dictada
per lAlcaldia el dia 8 de març de 2001, sha
resolt:#
Primer. -£ Modificar làmbit territorial subjecte a suspensió de llicències del sector
comprès a lentorn de la cruïlla entre els
carrers Verge del Pilar i General Castaños,
aprovada pel Ple de lAjuntament el dia 26
de setembre de 2000, excloent-£ ne a tots els
efectes les finques situades al sud del carrer
Verge del Pilar (finques número 1 al 19 del
carrer General Castaños), dacord amb el plànol adjunt a lexpedient.#
Segon. -£ Publicar-£ ho en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA i en un diari de major circulació de la província.#
Tercer. -£ Notificar el present acord a lempresa Edipla, S.A.#
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Molins de Rei, 12 de març de 2001.#
LAlcalde, Josep Janés i Tutusaus.#
022001005093
A

Molins de Rei#
ANUNCI#
Mitjançant resolució número 486 dictada
per lAlcaldia el dia 9 de març de 2001, sha
resolt:#
Primer. -£ Aprovar inicialment lEstudi de
detall dalineacions i rasants del solar del
carrer General Castaños, número 1, cantonada carrer Verge del Pilar, de Molins de Rei.#
Segon. -£ Exposar-£ ho al públic mitjançant
anuncis a inserir al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA i en un diari de major divulgació
de la província, als efectes que durant el termini de vint dies, a comptar a partir del
següent al de la publicació de lanunci,
puguin presentar-£ se al·legacions o esmenes
per qui ho consideri adient.#
Tercer. -£ Donar trasllat dels presents
acords a les persones interessades.#
Molins de Rei, 13 de març de 2001.#
LAlcalde, Josep Janés i Tutusaus.#
022001005094
A

Montcada i Reixac#
ANUNCI#
Anunci relatiu a laprovació definitiva de
la normativa reguladora de les llicències per
a la venda de diaris, revistes i publicacions
periòdiques mitjançant quioscos a la via
pública.#
Aprovada definitivament la normativa
reguladora de les llicències per a la venda de
diaris, revistes i publicacions periòdiques
mitjançant quioscos a la via pública, de conformitat amb lacord adoptat pel Ple de lAjuntament, en sessió del dia 23 de febrer de
2001, sen fa públic el text íntegre, de conformitat amb el que estableix larticle 70.2 de la
Llei 7/85, de 2 dabril, reguladora de les
bases de règim local.#
I. DE LAUTORITZACIÓ#
1. Objecte#
Dacord amb el que disposa larticle 54 de
lOrdenança de Policia de la via pública i
convivència ciutadana, les llicències o autoritzacions tindran com a objecte lexercici de
lactivitat de venda de diaris, revistes i, en
general, publicacions periòdiques mitjançant
quioscos situats a la via pública o en altres
espais dús públic municipal, la instal·lació
dels quals correspondrà a lautoritzat amb
subjecció al disseny, model, característiques i
emplaçaments determinats per lAjuntament i
dacord amb el contingut preceptiu daquestes bases.#
2. Naturalesa jurídica#

Les autoritzacions tindran el caràcter de
llicències per a lús comú especial de la via
pública o, més àmpliament, duna part del
domini públic municipal dacord amb allò
que disposen lArt. 56.2 del Reglament del
patrimoni dels ens locals aprovat per Decret
de la Generalitat 336/1988, de 17 doctubre,
els articles 60 i següents del Reglament dobres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret de la Generalitat 179/1995, de
13 de juny.#
3. Normativa aplicable#
Les autoritzacions es regiran, en primer
terme, per aquestes bases i, en tot allò que no
hi estigui previst, per:#
a) La Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora
de les Bases del Règim Local.#
b) La Llei 8/1987, de 15 dabril, Municipal
i de Règim Local de Catalunya, i el Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat
per Decret de la Generalitat 336/1988, de 17
doctubre, i el Reglament dobres, activitats i
serveis dels ens locals aprovat per Decret de
la Generalitat 179/1995, de 13 de juny.#
c) El text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim local aprovat
per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
dabril, el Reglament de Béns de les Entitats
Locals de 13 de juny de 1986 i les altres disposicions dàmbit estatal sobre les Administracions Locals.#
Subsidiàriament, seran aplicables, si sescau, les altres normes del Dret Administratiu
en general i, a manca delles, les del Dret
comú.#
Constituiran també normes de compliment
obligatori corresponent, les Ordenances
municipals, en especial, la de Policia de la
via pública i convivència ciutadana.#
4. Emplaçament i construccions fixes#
Els quioscos de premsa són construccions
fixes, és a dir, instal·lacions de caràcter permanent, situades en els espais de domini
públic destinats a lús públic.#
Per acord de la Comissió de Govern es
determinarà els emplaçaments dels quioscos
de premsa.#
Els quioscos sadaptaran al model, característiques, materials i dimensions aprovades
per a cada emplaçament amb la prohibició
absoluta dintroduir-£ hi elements o modificacions que, en un major o menor grau, vulnerin les especificacions oficials.#
LAjuntament es reserva, en tot cas, la
facultat de determinar els emplaçaments i
també la de modificar-£ los durant la vigència
de la llicència, de manera que el seu titular
no adquirirà drets de cap classe derivats
duna ubicació determinada.#
El model de quiosc serà definit per lAjuntament.#
5. Instal·lació#
El titular de la llicència haurà dinstal·lar el
quiosc, al seu càrrec exclusiu, a lemplaçament exacte que lAjuntament determini,
amb subjecció al model, prototipus, característiques, materials i dimensions que la Corporació municipal estableixi, amb caràcter

