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de Tarragona com a diari de més divulgació en l'àmbit municipal,
segons determinen l'article 113.2.c) de la Llei d'urbanisme i l'article
3 del Reglament parcial de desplegament, als efectes de formular
al·legacions.
Tercer. Donar als propietaris inclosos en l'àmbit de la urbanització, audiència amb lliurament de còpia dels estatuts i les bases
d'actuació i de les esmenes que s'han introduït, als efectes de formular
les al·legacions que considerin convenients en el termini d'un mes des
de la seva notificació i, en el seu cas, sol·licitar la incorporació a la
Junta de Compensació.
Quart. Atès que l'article 49 del Decret 287/2003, que aprova
el Reglament parcial de la Llei 2/2002 d'urbanisme estableix que si
els instruments de gestió es presenten a tràmit simultàniament amb la
figura de planejament, seran executius en el moment en que ho sigui
l'instrument de planejament que desenvolupa. Donat que per decret
d'aquesta mateixa data s'aprova inicialment el Pla Parcial corresponent al SAU1. Establir que, una vegada conclòs el procediment per
l'aprovació dels estatuts i les bases d'actuació aquests seran executius
en el moment en que ho sigui el corresponent el Pla Parcial.

Termini d'informació pública: Un mes.
El documents sotmesos a informació pública són:
1. Estatuts de la Junta de compensació.
2. Bases d'actuació de la Junta de compensació.
Lloc de presentació d'al·legacions i, en el seu cas, de sol·licitud
d'incorporació a la Junta:
Ajuntament de la Bisbal del Penedès, c/ Major, 21. 43717 La
Bisbal del Penedès, en qualsevol de les formes de l'art. 38.4 de la
Llei 30/1992, o directament a l'Ajuntament en hores d'atenció al
públic.
Oficina d'informació on es pot consultar la documentació:
Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, c/
Major, 21, segona planta, en hores d'atenció al públic.
La Bisbal del Penedès, 8 d'agost de 2006. --- L'alcaldessa, Agnès
Ferré Cañellas.

2006/10151-U – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte
D'acord amb el que disposa l'article 59 de la Llei 30/92 de
regim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, de data 26 de novembre, es publica aquest edicte,
servint de requeriment en forma, als efectes de notificar a les persones
que es relacionen a continuació els actes que igualment s'indiquen,
ja que el resultat infructuós els intents de notificació personal domiciliaria realitzats.
Els actes que es notifiquen son els següents:
1. Denuncia i incoació procediment sancionador.
2. Requeriment presentació
3. Resolució al·legacions.
4. Acord període obertura de proves.
5. Acord de prova practicada estimada o desestimada.
6. Proposta de sanció.
7. Imposició de sanció.
8. Resolució recurs de reposició.

Forma i lloc de pagament: el pagament de les sancions es podrà
fer efectiu a les dependències de l'Ajuntament de Calafell Platja,
carrer Sant Pere 29-31, Departament de Via Publica, per qualsevol
aclariment podeu contactar al telèfon 977699142.
Si l'acte a notificar es el (1) els interessats disposen d'un terminide
l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP de Tarragona
de 10 dies comptadors a partir del dia següent a aquell en què fina-

litzi el referit termini de 10 dies d'audiència advertim que si no es
presenten al·legacions la iniciació del procediment es considerarà
proposta de resolució.
Si l'acte es el (6) amb l'atorgament del termini mínim de l'endemà
de la publicació d'aquest edicte en el bop a què fa referència l'article 14 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació
supletòria als ens locals.
Si l'acte es el (7) els interessats disposen d'un termini d'un mes a
comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP
de Tarragona per interposar amb caràcter potestatiu i previ al
contenciós administratiu, recurs de reposició.
Si l'acte a notificar es el (8) contra el mateix que esgota la via
administrativa, els interessats disposen d'un termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP
de Tarragona, per interposar recurs contenciós administratiu.
Relació interessats:
EXP.
EXP.
EXP.
EXP.
EXP.
EXP.
EXP.

4303706001134
4303706001057
4303706000954
4303706001225
4303706001144
4303706001114
4303706001133

DE MONIRAMAR, S.A.
DE MONIRAMAR, S.A.
D'AREA IMMOBILIARIA DEL PENEDES, S.L.
DE MUSTAPHA TALHA
DE JHONY ENRIQUE RIVERA DELGADO
DE JUAN OYATANA PERUGACHI
DE GUIA HAUS & CONSULTING, S.L.

El quart tinent d'alcalde, Enric Vaque i Font.

2006/10075 – AJUNTAMENT DE CAMARLES

Edicte
El Ple de l'Ajuntament de Camarles en sessió realitzada el 27 de
juliol de 2006, va aprovar inicialment el Reglament regulador del
Registre municipal de parelles de fet.
Transcorregut el termini d'exposició al públic sense que s'hagin
presentat reclamacions, els acords inicials han estat elevats a definitius.
En compliment amb el que disposen els articles , articles 70 i 111
de la Llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local
i l'article 178.2 del text refòs de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, es procedeix a la seva publicació íntegra:

NORMES REGULADORES FUNCIONAMENT DEL REGISTRE
MUNICIPAL DE PARELLES DE FET.
Article 1. El registre municipal de parelles de fet té naturalesa
administrativa i es regeix per aquestes normes i per les que, amb
caràcter complementari, es puguin dictar.
La inscripció en aquest registre serà la constatació de la declaració de voluntat dels compareixents en el sentit que formen una
parella que conviu amb una relació d'afectivitat anàloga a la matrimonial, amb l'objectiu d'assegurar la protecció social, econòmica i
jurídica d'aquestes parelles.
Article 2. Tenen accés a aquest registre les unions no matrimonials
de convivència estable entre dues persones, siguin o no del mateix
sexe.
Article 3. Seran objecte d'inscripció les declaracions de constitució, modificació i extinció d' unions no matrimonials de convivència
estable entre dues persones, siguin o no del mateix sexe.
Article 4. Les inscripcions es realitzaran prèvia la sol.licitud
conjunta dels membres de la unió no matrimonial, que hauran de
complir els requisits següents:
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a) Parella heterosexual
Siguin majors d'edat, que entre ells no hi tinguin cap impediment
per contraure matrimoni entre si. Que no formin parella estable amb
una altra persona i com a mínim un dels dos membres de la parella
haurà de tenir veinatge civil a Catalunya i estar empadronat en el
municipi de Camarles.
b) Parella homosexual
No s'admetrà la inscripció de la parella homosexual en els
següents supòsits:
- Persones menors d'edat
- Persones lligades per vincle matrimonial
- Persones que formen parella estable amb una altra persona
- Els parents en línia directa per consanguinitat o adopció dintre
del segon grau
A més, caldrà que com a mínim un dels dos membres de la
parella tingui veïnatge civil a Catalunya i estigui empadronat/da al
municipi de Camarles.
Article 5. Per poder accedir al Registre, com a mínim un dels
membres de la parella haurà d'estar empadronat/da al municipi de
Camarles. En el supòsit que es produeixi la baixa de l'empadronament de tots dos membres de la parella, es a dir, que cap d'ells
resti empadronat, es pocedirà, d'ofici, a donar de baixa la inscripció
de la parella en qüestió, amb data de la baixa de l'últim membre de
la parella empadronada. La baixa de la inscripció es comunicarà als
afectats.
Article 6. La inscripció es tramitarà d'acord amb el procediment
que es detalla a continuació:
6.1. Per realitzar la inscripció al Registre serà necessari la
presentar prèviament una sol.licitud on caldrà fer constar:
- dades personals dels membres de la parella i documents que
ho acreditin
- declaració en el sentit que reuneixen els requisits per poder ser
inscrits al Registre.
6.2. El secretari-interventor de l'Ajuntament examinarà la documentació i comprovarà que reuneixen els requisits per ser inscrits al
Registre municipal.
Si manca algun requisit es requerirà els sol·licitants perquè aportin
la documentació complementària que justifiqui els extrems no acreditats.
Quan es consideri que qualsevol dels sol·licitants pot estar incapacitat per emetre el seu consentiment per a la inscripció, és
sol·licitarà un dictamen d'un metge col·legiat que acrediti la capacitat
del sol·licitant.
6.3. Mitjançant resolució de l'alcaldia es decidirà la sol·licitud
d'inscripció en el Registre municipal. En cas favorable, se citarà els
sol.licitants perquè compareguin personalment per ratificar-se en la
seva sol.licitud i perquè signin al Registre.
Article 7. Les causes que motiven la baixa de la inscripció al
Registre municipal de parelles són les següents:
a) Per comú acord
b) Per voluntat unilateral d'un dels membres de la parella, notificada fefaentment 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.
En el cas de ruptura de la parella, els membres d'aquella no
podran formalitzar una nova inscripció al Registre municipal d'una
nova parella fins que no hagin transcorregut sis mesos des de la data
de la inscripció de baixa de l'anterior.
Article 8. Als assentaments figuraran les dades personals i les
circumstàncies de lloc i de temps manifestades pels compareixents, la
constància dels quals siguin rellevant per a la parella.
Article 9. El Registre municipal de parelles de fet serà custodiat i
dependrà del secretari-interventor de l'Ajuntament.

El secretari-interventor de l'Ajuntament donarà fe de les inscripcions al Registre.
Article 10. El Registre és públic per a qui justifiqui el seu interès a
conèixer els assentaments. No obstant això, qualsevol membre de la
parella pot demanar que les inscripcions que l'afectin siguin secretes.
Es podran lliurar certificats de les inscripcions al Registre a
instància de qualsevol membre de la parella o per manament judicial.
Article 11. En cap cas els llibres del Registre municipal podran
sortir de les dependències de la secretaria-intervenció de
l'Ajuntament, ni podran ser consultats sense la corresponent autorització de l'Alcaldia.
Article 12. Els assentaments al Registre municipal seran gratuïts.
Article 13. El Registre municipal acreditarà la constitució, extinció
i la resta de declaracions relatives a les unions que l'afecten, sense
perjudici de prova en contra.
Article 14. El registre entrarà en vigor al cap de 15 dies de la
publicació íntegra d'aquestes normes al BOPT.
Camarles, 30 d'agost de 2006. --- L'alcalde, Carmelo Redó
Borràs.

2006/10071 – AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte
Per Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2006 fou
aprovada la dissolució i liquidació de la Junta de Compensació del
Sector UA 2 de Cunit.
L'acord d'aprovació posa fi a la via administrativa i procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Cunit, 11 d'agost de 2006. --- L'alcalde acctal., José Habas
Antolín. --- Davant meu, la secretària acctal., M. Teresa Romagosa i
Casañas.

2006/10072 – AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte
Per Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2006 fou
aprovada la dissolució i liquidació de l'Associació Administrativa de
Cooperació del Pla Parcial de Cunit Parc Central I de Cunit.
L'acord d'aprovació posa fi a la via administrativa i procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Cunit, 11 d'agost de 2006. --- L'alcalde acctal., José Habas
Antolín. --- Davant meu, la secretària acctal., M. Teresa Romagosa i
Casañas.

