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Servei de telefonia directa o indirecta.
Serveis telemàtics i de transmissió de dades.
Serveis de telefonia mòbil terrestre i marítima.
Servei de distribució de senyal analògica o digital de televisió
o ràdio.

Aquestes vindran obligades a tributar pel concepte de taxa
d’ocupació de domini públic, ja sigui del sòl, del subsòl o el vol;
mitjançant una compensació en metàl·lic que consistirà en l’1,5 % dels
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin les
companyies prestadores dels esmentats serveis dins del terme municipal.
A aquests efectes, el concepte ingressos bruts serà aquell contingut
a l’art. 2 del RD 314/1988, de 4 de novembre.
2. El pagament de la compensació a què es refereix l’apartat 1.anterior es realitzarà per les cies. prestadores del servei o serveis
mitjançant declaracions-liquidacions trimestrals a compte de la declaració-liquidació definitiva que es practiqui.
3. L’import de cada liquidació trimestral equivaldrà a la quantitat
resultant d’aplicar el percentatge de l’1,5% al 25% dels ingressos
bruts d’explotació meritats per cada companyia en l’any anterior. Les
declaracions-liquidacions es presentaran i ingressaran en l’últim mes
de cada trimestre.
4. La declaració-liquidació definitiva es presentarà durant el
primer trimestre següent a l’any a que es refereixi, i l’import d’aquesta
es determinarà mitjançant l’aplicació del percentatge de l’1,5% a la
quantia total dels ingressos bruts de l’explotació meritats per cada
companyia durant l’esmentat any, ingressant-se la diferència entre
l’esmentat import i els pagaments a compte del mateix anteriorment
efectuats.
5. Les declaracions-liquidacions trimestrals i la declaració liquidació definitiva es presentarà davant l’Ajuntament i a la Direcció
General de Coordinació amb les Hisendes Territorials.”
SEGON. Es modifica l’apartat 3.- c) de l’article 2n i l’apartat b.
de l’article 5è, de l’ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa
per llicència d’obertura d’establiments, quedant redactat en els
següents termes:
“Article 2n.
3.- c) Encara que no tinguin establiment principal o secundari al
terme municipal, quedaran subjectes a la taxa per la llicència
d’obertura d’establiment, les empreses o entitats que instal·lin o
col·loquin o ubiquin mitjans tècnics relatius a la transmissió i enllaç de
senyals de TV, a la interconnexió de les xarxes de mòbils amb la
xarxa fixa o amb altres xarxes de mòbils, respectivament; com són les
antenes, equips de telecomunicacions, de mòbils .... i sense l’existència
dels quals, seria inviable l’emissió i captació i per tant no podria
posar en funcionament els esmentats aparells”.
“Article 5è.b) 1. Servei de transmissió i enllaç de
senyals de TV. Per cada antena o altre element.
- El 225% de la quota general de l’IAE
municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . epígraf 1964.3
2. Instal·lacions de mitjans tècnics de
telecomunicacions i noves tecnologies
així com la col·locació d’antenes, o altres
suports que permetin la interconnexió de les
xarxes de mòbils amb la xarxa fixa o amb
altres xarxes, etc. Per cada antena o
altre element . . . . . . . 225% de la quota general de l’IAE
municipal que correspondrà d’acord
amb el quadre de tarifes grup 761.”
TERCER. En el moment que s’iniciï l’expedient per l’atorgament de
la llicència es podrà requerir que el subjecte sol·licitant hagi de
realitzar un dipòsit previ calculat d’acord amb les normes romanent a
la present ordenança.

Dimecres, 12 - 7 - 2000

QUART. Acordar la publicació al BOPT als efectes de donar
compliment a allò que preveu l’art. 49 de la Llei 7/1985, mitjançant
publicació del text, sotmetent-lo a audiència i informació pública,
durant el termini de 30 dies, als efectes que els interessats puguin
presentar les reclamacions adients. Si transcorregut l’esmentat termini,
no s’ha presentat cap reclamació, l’acord s’entendrà definitivament
adoptat. Les esmentades modificacions tindran vigència des del dia
de la seva publicació al BOPT.
El Vendrell, 3 de juliol de 2000. — L’alcalde, Benet Jané Palau.

2000/7516 - AJUNTAMENT DE VILA-SECA

Anunci
L’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària realitzada el dia 30 de
juny de 2000, adoptà entre d’altres els següents acords:
PRIMER. Desestimar l’al.legació presentada per la Unió de
Comerciants de La Pineda, contra l’aprovació de l’ordenança municipal per a la regulació de tendals i tancaments de terrasses privades
en zona de reculada a La Pineda, atès que el model proposat no
s’ajusta a les determinacions contingudes a l’ordenança municipal.
SEGON. Aprovar definitivament l’ordenança municipal per a la
regulació de tendals i tancaments en terrasses privades en zona de
reculada a La Pineda.
TERCER. Publicar el text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, i que és del següent tenor literal:

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE REGULACIÓ DE TENDALS I
TANCAMENTS DE TERRASSES PRIVADES EN ZONA DE
RECULADA A LA PINEDA

Objecte
La present Ordenança sobre la regulació de tendals i tancaments
a les zones privades de reculada dels edificis, s’estableix sense
perjudici de les determinacions fixades per les normes urbanístiques
del Pla General d’Ordenació Urbana vigent.
Model de tendal
Serà amb sostre mòbil de lames o telescòpic que permeti la seva
neteja i ventilació, de color blanc o similar.
- S’haura d’amagar qualsevol instal·lació.
- Es podrà situar connectat amb l’edifici, i separat un metre de la
via pública.
- L’alçada mínima serà de 2,50 m.
- L’estructura serà metàl·lica galvanitzada, amb acabat lacat,
d’alumini o PVC.
- Resistència al foc M2
Model de tancaments
Es realitzarà amb elements plegables tipus acordió.
Aquests tancaments seran transparents en el 90 % de la seva
superfície de vidre.
No s’admetran els tancaments de xapa, fusta o material d’obra o
qualsevol element no desmuntable, ni cap sistema del següents tipus,
reixa, valles…
Les portes seran del mateix material amb vidre.
L’estructura serà d’alumini color blanc o PVC.
Durant el temps que l’activitat estigui tancada, per fi de temporada
o fi d’activitat, haurà de quedar l’espai buit i net i les portes plegades
o desmuntades.
Caldrà disposar de llicència d’activitat del conjunt, local i
ampliació de la zona de reculada.
L’ús serà el mateix que el local.
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No es podrà realitzar aquesta instal·lació per l’ús de magatzem.
No s’admetrà cap mena de xemeneia o sortida de baf o fums.
Es podrà situar un rètol d’un mida màxima d’un metre d’alçada en
la longitud total de la façana, i estarà d’acord amb els materials del
tancament.
S’haurà d’ajustar en tot cas als plànols adjunts.

Petició de llicència
Es considera obra menor.
S’haurà de presentar plànols a escala del tendal i tancament, en
planta secció i alçat.
La documentació haurà de ser signada per un tècnic competent
amb assumeix de la direcció i estudi bàsic de seguretat.
Manteniment
Es conservarà en perfecte estat i net.
Tendals i tancaments existents.
Els tancaments, a l’entrada d’aquesta normativa, disposaran de
dos anys per poder adaptar-se a la mateixa.
Els tendals realitzats d’acord amb l’anterior normativa, o sigui de
lona, podran continuar amb les mateixes condicions anteriors.
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2000/7494 - AJUNTAMENT DE VILA-SECA

Anunci
Aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessió realitzada el
dia 30 de juny de 2000, el projecte de modificació puntual del Pla
general d’ordenació urbana de Vila-seca, respecte a la UA-PI-6.
En conseqüència se sotmet a informació pública durant un termini
de vint dies comptats a partir del següent al de la publicació del
present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i queda
l’expedient a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo, per
presentar al·legacions, en el servei administratiu d’Urbanisme, situat a
l’Ajuntament de Vila-seca, a la plaça de l’Església, núm. 26, en horari
d’oficina (de 9.30 a 14 hores).
Vila-seca, 3 de juliol de 2000. — L’alcalde, Josep Poblet i Tous.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
2000/7394 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

RECURSOS:
a) Recurs potestatiu de reposició :
Contra la present resolució podeu interposar potestativament
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació.
b) Recurs contenciós administratiu
(Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt
de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per
silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de
l’endemà de la data d’interposició)
Contra la present resolució podeu interposar directament recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos
Administratius de Tarragona en els següents terminis:
- Si s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos a
comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori
del recurs de reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini
serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit
recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta
- Si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Vila-seca, 4 de juliol de 2000. — El secretari general, Adolf
Barceló i Barceló.

2000/7493 - AJUNTAMENT DE VILA-SECA

Anunci
Aprovat definitivament per la Comissió de Govern, en sessió
realitzada en dia 26 de juny de 2000, el projecte d’urbanització de
l’av. Ramon d’Olzina, tram comprès entre la carretera de la Pineda
TV-3148 i el carrer de Galcerà de Pinós, 3a fase.
En conseqüència se sotmet a informació pública durant un termini
de vint dies comptats a partir del següent al de la publicació del
present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i queda
l’expedient a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo, per
presentar al·legacions, en el servei administratiu d’Urbanisme, situat a
l’Ajuntament de Vila-seca, a la plaça de l’Església, núm. 26, en horari
d’oficina (de 9.30 a 14 hores).
Vila-seca, 3 de juliol de 2000. — L’alcalde, Josep Poblet i Tous.

Presidència

Edicte
En virtut del que ha disposat la Comissió de la Sala de Govern
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la sessió de data
13 de juny de 2000, s’anuncia el nomenament per al càrrec de
jutges de pau:
- Jutge de pau titular de Colldejou; Partit Judicial de Reus;
D. Lluís Llorens Rofes
- Jutge de pau substitut de Colldejou; Partit Judicial de Reus;
D. Ismael Gibert Escoda
- Jutge de pau titular d’Altafulla; Partit Judicial del Vendrell;
D. Josep M. Bellido Ibars
D’acord amb el que estableixen els articles 8 i 11, segons el cas,
del Reglament 3/95, de 7 de juny de 1995, de jutges de pau, els
jutges de pau prendran possessió del seu càrrec respectiu en el termini
dels vint dies naturals següents a l’endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, amb el
jurament o la promesa previs davant el jutge de primera instància o
instrucció del partit, o del degà si és el cas. La durada del manament es
computarà des de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona per un període de quatre anys.
Barcelona, 19 de juny de 2000. — El president, Guillem Vidal i
Andreu. — El secretari de Govern, Pedro Abizanda Chordi.

AUDIÈNCIA PROVINCIAL
2000/7410 - AUDIENCIA PROVINCIAL DE TARRAGONA
Sección Tercera

Edicto
Don Agustín Vigo Morancho, presidente de la Sección Tercera de
la Audiencia Provincial de Tarragona.
Hago saber: que en esta Sección y en el rollo de apelación
629/97, dimanante de juicio verbal n.º 144/94 del Juzgado de
Primera Instancia n.º 8 de Tarragona, obra la sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
“Sentencia. - En Tarragona a veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. La Sección Tercera de esta Audiencia
Provincial, integrada por los Iltmos. Sres. anotados al margen, ha
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