
Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats des
de la data de publicació d'aquesta resolució."

Torredembarra, 10 de maig de 2007. --- L'alcalde, Manuel
Jiménez Alés.

2007/5787 – AJUNTAMENT DEL VENDRELL 

Edicte

En el llibre de resolucions de l'Alcadia hi consta el Decret número
628/2007, de data 19 d'abril de 2007, amb el següent tenor
literal:

"Per decret de l'Alcaldia de data 19 d'abril de 2007, s'han
incoat expedients de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants del
Vendrell a les persones a baix relacionades.

Després de les comprovacions efectuades i d'acord amb el que
estableix l'article 72 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de
desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demar-
cació territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret
1690/1986, d'11 de juliol, en relació amb els articles 59.4 i 84
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, es dóna
als interessats un termini de quinze dies a comptar de l'endempa de
la publicació de l'anunci, perquè puguin formular al·legacions i
presentar els documents i justificacions que cregui convenients.

NOM I COGNOMS DOCUMENT/PASSAPORT DOMICILI
ANDRES CARLOS NIEDDU X6280142-S Berguedà 3-21 Esc A 1r 2a
JOSE LUIS AVILA SAEZ 77784809-M Progrés 11-13 1r 3a
AHMAD ALHEMRANI X4645265 Sant Ramon 6-8 Esc C 3r 1a
MOHAMED EL HOB N0316981 Sant Joan 5-11 Esc A 2n 1a
JAOUAD EL GHADDARI X4709336 Sant Joan 5-11 Esc A 2n 1a
MOHAMMAD BANARAS X3378216-E Estela 37 Esc A 2n 4a
MUHAMMAD SHARIF X3162199-K Estela 37 Esc A 2n 4a
MIMOUN AMRI N074054 Antoni Rovira i Virgili 1 1r 4a
JAMAL BNYICH X5974446-N Serafí Pitarra 4 Esc A 4t 2a
ABDELOUAHAB AHABAD M426133 Indústria 17-23 Esc 23 3r 1a
MUSTAPHA CHKHAIM X1401022-T Av Parlament de Catalunya 4 1r 1a
MOHAMMED BERROHO HAJJAM R099712 Crta de Valls 91 3r 1a
AICHA RGHIOUI T137460 Crta de Valls 91 3r 1a
MAKKI AZARKAN X3253423-G Crta de Valls 91 3r 1a
EL MFEDDAL EL HLIMI X4725178-N Cardener 8 Esc 1 2n 2a
RACHID KHAYARA R958345 Albinyana 33 Esc A 1r 3a
MHAMED ALHMITTI R602388 Albinyana 33 Esc A 1r 3a
MERROUN MOHAMMED T415057 Albinyana 33 Esc A 1r 3a
BAIDI ADIL T172610 Albinyana 33 Esc A 1r 3a
ANTONIO VALENCIA RUIZ 39630841-R Vallespir 3-5 Esc 1 4t 1a
MOUNIR EL JAADOUNI X4930252 Vallespir 3-5 Esc 1 4t 1a
MOHAMED EL BAKALI X4930294-Z Vallespir 3-5 Esc 1 4t 1a
MAURO ALLENDE QUISPE X7003164D General Prim 10
HATIM DBARI T173272 Mig 8 3r 4a
ABDELGHAFOUR DBARI T173272 Mig 8 3r 4a
KHALID DBARI T173272 Mig 8 3r 4a
ABDESLAM DBARI T173272 Mig 8 3r 4a
RAHMA CHAIR R611957 Mig 8 3r 4a
ABDESLAM ECHRIKI X1355175 Av Sant Vicenç 41 4t 1a
KADOUJ BELHAJ X6228384-F Av Sant Vicenç 41 4t 1a
MARIJA MISIC SPAIC X6496740-E Berguedà 3-21 Esc A 4t 2a

Ho mana i signa la Senyora Alcaldessa-Presidenta davant meu,
la secretària general. El Vendrell, 19 d'abril de 2007." 

El Vendrell, 2 de maig de 2007. --- L'alcaldessa, Helena Arribas
Esteve. 

2007/5823 – AJUNTAMENT DEL VENDRELL 

Edicte

Per part de Montserrat Cirbian Royo, ha sol·licitat llicència
ambiental per l'adequació de l'activitat de l'estació de servei, situat a
l'Av. de Jaume Carner número 26.

En compliment del que disposa l'article 5.2 del Decret
50/2005, reguladora del procés d'adequació de les activitats exis-
tents a la Llei 3/1998, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de
maig, es sotmet a informació pública el projecte i demés documen-
tació presentada a efectes d'al·legacions.

Termini. 20 dies a comptar de la data d'aquest edicte.
Lloc de consulta. Oficina municipal de Secretaria negociat d'establi-

ments.
Lloc de presentació d'al·legacions. Registre General de l'Ajuntament

servei d'atenció al ciutadà.

El Vendrell, 10 de maig de 2007. --- L'alcaldessa, Helena Arribas
Esteve.

2007/5796 – AJUNTAMENT DE VILA-SECA

Edicte de l'Ajuntament de Vila-seca sobre aprovació de Bases

En sessió ordinària realitzada el dia 30 de març de 2007, el Ple
de l'Ajuntament va aprovar inicialment les bases de concessió d'ajuts
individuals per a menjadors escolars, curs 2007-2008 per la qual
cosa, de conformitat amb l'article 178.1 del Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d'abril i l'article 63.2 del Decret 179/1995 de 13
de juny, se sotmet l'acord d'aprovació i el texte de les esmentades
bases a informació pública i audiència dels interessats per un termini
de 30 dies hàbils, per tal que puguin presentar reclamacions, al·lega-
cions i suggeriments, mitjançant els corresponent anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, entenent-se aprovat definitivament en el cas
que no se'n produeixi cap.

Vila-seca, 4 d'abril de 2007. --- L'alcalde, Josep Poblet i Tous.

2007/5769 – AJUNTAMENT DE VILALBA DELS ARCS

Anunci

El Ple de la corporació en sessió plenària del dia 7 de març de
2007, va aprovar definitivament el Reglament regulador del Registre
Municipal de Parelles de Fet pel municipi de VILALBA DELS ARCS.
Com sigui que no s'han formulat al·legacions tal com fa constar el
Secretari Interventor d'aquest Ajuntament, mitjançant certificació de
data 5 de març de 2007, aquest acord d'aprovació inicial del
Reglament regulador del registre municipal de parelles de fet, que es
transcriu a continuació, ha esdevingut definitiu:

PROPOSTA DE REGLAMENT REGULADOR 
DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLES

Article 1. Objecte
Aquest reglament té per objecte regular el procediment per a la

inscripció en el Registre Municipal d'Unions Estables de Parella, la
inscripció de les unions no matrimonials de convivència estable entre
dues persones així com dels actes que els afectin.

La inscripció en aquest registre no tindrà, en cap cas, qualificació
jurídica d'actes o documents, si no que només serà una constatació de
la declaració de voluntat dels compareixents i dels seus compromisos.

Article 2. Naturalesa
El Registre Municipal d'Unions Estables de Parella té naturalesa

administrativa i es regeix per aquest reglament i les normes que amb
caràcter complementari es puguin dictar.
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En tot allò no previst en aquest reglament regirà supletòriament la
Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella.

Article 3. Actes inscribibles
Són inscribibles en el Registre Municipal d'Unions Estables de

Parella:
a) Les declaracions i/o escriptures públiques de constitució, modi-

ficació i extinció de les unions no matrimonials de convivència
estable entre dues persones siguin o no del mateix sexe.

b) Els contractes i/o pactes que es derivin de la convivència

Article 4. Requisits de la inscripció
Per a poder-se inscriure com a unió no matrimonial de

convivència estable cal reunir els següents requisits:
a) Ser major d'edat o menor emancipat.
b) Estar empadronat al municipi.
c) Que un dels dos membres de la parella tingui veïnatge civil a

Catalunya.
d) En el cas de les unions homosexuals cal que la seva unió

s'acrediti per mitjà d'escriptura pública atorgada conjuntament.
e) No tenir una relació estable de parella amb una altra persona

ni estar subjecte per vincle matrimonial.
f) No ésser parents per consanguinitat o adopció en línea recta

tant per parelles homosexuals com heterosexuals.
g) No ésser parents col·laterals per consanguinitat fins el tercer

grau en el cas de parelles heterosexuals o fins el 2n grau de
consanguinitat o adopció en el cas de parelles homosexuals.

h) No estar incapacitats per prestar el consentiment necessari per
a dur a terme l'acte de declaració objecte d'inscripció.

Article 5. Procediment
El procediment per a la inscripció en el Registre Municipal

d'Unions Estables de Parella s'inicia amb la sol·licitud signada per
ambdós membres de la parella acompanyada de la documentació
acreditativa de cadascun dels requisits enumerats en l'article 4
d'aquest reglament, excepte el requisit de l'empadronament que serà
comprovat d'ofici pel propi Ajuntament.

Si manca algun dels documents acreditatius dels requisits exigits,
se'ls requerirà perquè en el termini de 10 dies es subsani, indicant
que si no es fa se'l tindrà per desistit de la seva petició, arxivant-se
sense més tràmit.

A l'hora de comprovar el compliment dels diferents requisits exigits
per aquest reglament, l'Ajuntament podrà recavar els informes i
dictàmens que cregui necessaris.

Una vegada analitzada la sol·licitud i documentació presentada
si hi hagués algun obstacle que impedís la inscripció es denegarà de
forma motivada.

Si la documentació aportada fos correcta i suficient i no existís
cap obstacle es convocarà a les parts perquè es ratifiquin per separat
en la sol·licitud i documentació presentada, procedint-se llavors a la
inscripció de la unió no matrimonial de convivència estable en el
Registre Municipal d'Unions Estables de Parelles.

Article 6. Naturalesa dels assentaments
Als assentaments existents en el Registre Municipal d'Unions

Estables de Parella hi figuraran les dades personals i altres
circumstàncies manifestades pels membres de la parella, la
constància de les quals sigui rellevant per a la unió no matrimonial.

Als assentaments figuraran les dades personals i les
circumstàncies de lloc i temps manifestades pels compareixents, la
constància de les quals sigui rellevant per a la unió no matrimonial.

Els assentaments es realitzaran en fulls mòbils, prèviament
numerats i segellats.

La pràctica dels assentaments i l'expedició dels seus certificats
tindran caràcter gratuït.

Article 7. Custòdia i accés 
El Reglament Municipal d'Unions Estables de Parella es troba

adscrit a la secretaria de l'Ajuntament, encarregant-se de la seva
gestió el secretaris o funcionari en qui ho delegui.

El Registre Municipal d'Unions Estables de Parella és un registre
públic per qui justifiqui un interès legítim, personal i directe, si bé qual-
sevol integrant de la unió no matrimonial pot demanar que les inscrip-
cions que l'afectin siguin secretes.

Es podran lliurar certificacions dels assentaments que consten en
el Registre a instància dels membres de la unió no matrimonial o per
manament judicial.

El tractament autoritzat de les dades de caràcter personal que
constin en el Registre requerirà consentiment de la persona afectada,
i en tot cas les actuacions municipals respectaran estrictament les
disposicions de la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció
de Dades de Caràcter Personal.

Article 8. Les causes que donen lloc a la baixa de la inscripció
en el Registre Municipal d'Unions Estables de Parella són:

a) Per comú acord. 
b) Per voluntat unilateral d'un dels dos membres, notificada a

l'altre.
c) Per defunció d'un dels membres.
d) Per separació de fet de més d'un any.
e) Per matrimoni d'un dels membres

Article 9. Entrada en vigor
El reglament no entrarà en vigor fins que no s'hagi publicat ínte-

grament el text i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst
a l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases i del règim local.

Vilalba dels Arcs, 7 de maig de 2007. --- L’alcalde, Xavier Marzo
Francès.

2007/5788 – AJUNTAMENT DE VINYOLS I ELS ARCS

Edicte

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 2 de maig de 2007, ha
aprovat provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm.
15 reguladora de la taxa per serveis de piscina municipal.

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, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, i 178.1.b) del Decret legis-
latiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, l'acord provisional i l'orde-
nança fiscal modificada, resta exposada al públic pel termini de
trenta dies, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, perquè els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions
que considerin convenients.

En cas de no presentar-se reclamacions o suggerències durant l'in-
dicat termini de temps, l'acord provisional quedarà definitivament
aprovat, tal com preveu l'article 17.3) del text refós de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals.

Vinyols i els Arcs, 9 de maig de 2007. --- L'alcalde, Josep M.
Vidal Mas.

ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES

2007/6068-U – ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE LA CANONJA

Anunci

Per acord del Ple de l'Ajuntament de la Canonja, de data 15 de
maig de 2007, s'ha aprovat definitivament el projecte d'urbanització
de la Unitat d'Actuació 2 de la Canonja.
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