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lització dels edificis i de la modificació del
seu ús.

c) El valor que tinguin assignat els terrenys
i les construccions a l�efecte de l�Impost
sobre Béns Immobles, quan es tracti de par-
cel·lacions urbanes i de demolició de cons-
truccions.

d) La superfície dels cartells de propagan-
da col·locats de manera visible des de la via
pública.

2. Del cost que s�assenyala en les lletres a)
i b) del número anterior se n�exclou el que
correspon a la maquinària i a les
instal·lacions industrials i mecàniques.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES.

Article 7è

Base imposable, quota i acreditament
1. La base imposable d�aquest impost està

constituïda pel cost real i efectiu de la cons-
trucció, la instal·lació o l�obra. S�entén per
tal, a aquests efectes, el cost d�execució
material d�aquella.

No formen part de la base imposable:
- L�Impost sobre el valor afegit, les taxes,

preus públics i altres prestacions patrimonials
de caràcter públic local relacionades, en el
seu cas, amb la construcció, instal·lació o
obra.

- Els honoraris de professionals.
- Les despeses generals contemplades a

l�article 131.1.a) del Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, que es fixen en un percentatge del
13%.

- El benefici empresarial del contractista,
el qual queda fixat en un percentatge del 6%.

2. La quota de l�impost serà el resultat d�a-
plicar a la base imposable el tipus de grava-
men.

3. L�impost s�acredita en el moment d�ini-
ciar-se la construcció, la instal·lació o l�obra,
encara que hom no hagi obtingut la llicència
corresponent.

4. Es dipositarà una fiança equivalent al
0,6 per cent de la base imposable d�aquest
impost, sempre que aquesta sigui igual o
superior a 12.020,24 EUR, per tal de garantir
la reparació dels possibles desperfectes oca-
sionats en la via pública com a conseqüència
de les construccions, instal·lacions o obres
que es realitzin. Aquesta fiança només s�exi-
girà per la construcció, instal·lació o obra
que requereixi llicència urbanística de cons-
trucció, instal·lació o obra major, segons la
Norma 182 de les Normes Subsidiàries de
Planejament Urbanístic de Taradell, sent
requisit per a la seva devolució l�haver trami-
tat donar d�alta al padró de l�Impost sobre
béns immobles la construcció, instal·lació o
obra nova feta, sempre que aquestes suposin
un increment de l�edificació igual o superior
a 50 metres quadrats.

Pel que fa al text de l�Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingres-
sos de dret públic municipals i de les Orde-

nances reguladores de diversos tributs, més
avall relacionats, explicatiu o complementari
de les tarifes, índex, coeficients i beneficis fis-
cals de concessió potestativa -únics elements
de determinació necessària per l�Ajuntament-
, es fa pública l�adhesió d�aquest Ajuntament
al text/model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 30 de setembre de 2006.

Les Ordenances tipus aprovades per la
Diputació al text de les quals s�ha adherit l�A-
juntament i que conseqüentment coincidei-
xen amb l�Ordenança municipal són les
següents:

Ordenança Fiscal núm. 1, Impost sobre
béns immobles.

Ordenança Fiscal núm. 2, Impost sobre
vehicles de tracció mecànica.

Ordenança Fiscal núm. 3, Impost sobre
l�increment de valor dels terrenys de natura-
lesa urbana.

Ordenança Fiscal núm. 4, Ordenança fis-
cal general reguladora de contribucions espe-
cials.

Ordenança Fiscal núm. 5, Taxa per expe-
dició de documents administratius.

Ordenança Fiscal núm. 6, Taxa per llicèn-
cies urbanístiques.

Ordenança Fiscal núm. 8, Taxa per presta-
ció de serveis en cementiris locals, conduc-
ció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local.

Ordenança Fiscal núm. 9, Taxa per recolli-
da, tractament i eliminació d�escombraries i
altres residus urbans.

Ordenança Fiscal núm. 11, Taxa per a la
retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via públi-
ca.

Ordenança Fiscal núm. 13, Impost sobre
activitats econòmiques.

Ordenança Fiscal núm. 14, Taxa per la
llicència d�autotaxi.

Ordenança Fiscal núm. 15, Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.

Ordenança Fiscal núm. 17, Taxa per la
instal·lació de quioscos en la via pública.

Ordenança Fiscal núm. 18, Taxa per ocu-
pació de terrenys d�ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa.

Ordenança Fiscal núm. 19, Taxa per para-
des, barraques, casetes de venda, espectacles
o atraccions situats en terrenys d�ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.

Ordenança Fiscal núm. 20, 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 qual-
sevol mena.

Ordenança Fiscal núm. 21, Taxa per l�ocu-
pació de terrenys d�ús públic amb mercade-
ries, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estíntols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues.

Ordenança Fiscal núm. 22, Taxa per ocu-
pacions del subsòl, el sòl i la volada de la via
pública.

Ordenança Fiscal núm. 23, Taxa per apro-
fitament especial del domini públic local, a

favor d�empreses explotadores de serveis de
subministraments d�interès general.

Ordenança Fiscal núm. 24, Taxa pel sub-
ministrament d�aigua.

Ordenança Fiscal núm. 25, Taxa per ser-
veis especials de vigilància i altres motivats
per espectacles públics i grans transports.

Ordenança Fiscal núm. 27, Taxa per la
prestació del servei d�Escola Bressol.

Ordenança Fiscal núm. 32, Taxa per la
prestació dels serveis d�intervenció integral
de l�administració municipal en les activitats
i instal·lacions.

Ordenança Fiscal núm. 35, Taxa per la
prestació dels serveis d�inspecció i control
sanitari dels establiments destinats a la pro-
ducció, emmagatzematge i comercialització
de carn fresca i els seus derivats.

Contra l�aprovació de les Ordenances Fis-
cals, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de
publicació d�aquest anunci en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Taradell, 13 de desembre de 2006.
El Secretari-Interventor, Lleonard Ferrer i

Bird.

022006034422
A

Taradell

EDICTE

Havent passat el termini d�exposició públi-
ca de l�adopció dels acords del dictamen d�a-
provar inicialment el projecte de creació del
Reglament del Consell Escolar Municipal de
Taradell (RCEMT), publicats per Edicte en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 256, del
26-10-2006, en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya núm. 4751, del 31-10-2006, i
en el tauler d�anuncis de la corporació, i no
haventse presentat cap al·legació, reclamació
o suggeriment en temps i forma, s�eleven a
definitius els dits acords del dictamen inicial
esmentat, amb data del 9 de desembre de
2006, segons el previst en l�article 178, apartat
1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d�a-
bril, pel qual s�aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i
49.c), 2n paràgraf, de la Llei 7/1985, de 2 d�a-
bril reguladora de les bases del règim local,
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d�abril.
L�aprovació dels acords del dictamen inicial
van ser adoptats en sessió plenària del prop-
passat dia 5 d�octubre de 2006.

El text íntegre dels acords del dictamen
inicial que han esdevingut definitius i del
projecte de creació del reglament es publi-
quen en l�Annex.

Contra els acords de la resolució inicial
que han esdevingut definitius, els interessats
podran interposar recurs contenciósadminis-
tratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats a partir de l�endemà de la publica-
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ció d�aquest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.

ANNEX

Primer. - Aprovar inicialment el Reglament
del Consell Escolar Municipal de Taradell
(RCEMT), que consta a l�expedient.

Segon. - Sotmetre a informació pública el
present expedient i el text del RCEMT pel ter-
mini de trenta dies hàbils, a fi que s�hi puguin
presentar al·legacions, reclamacions o sugge-
riments, mitjançant la inserció dels Edictes
corresponents al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA (BOP), al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya (DOGC) i al tauler d�e-
dictes de l�Ajuntament. El termini d�informa-
ció pública començarà a comptar des de
l�endemà de l�última de les publicacions ofi-
cials suara esmentades.

Tercer. - Disposar que si no s�hi formula
cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant el termini d�informació pública i d�au-
diència als interessats, el RCEMT que ara s�a-
prova inicialment es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat de cap tràmit
ulterior. Un cop aprovat definitivament el
RCEMT, es publicarà de la forma següent: al
tauler d�Edictes de la corporació i al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, el text dels acords
plenaris adoptats i el text íntegre de l�Orde-
nança; al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, la referència del BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA on s�hagi fet la publicació
municipal anteriorment esmentada. L�Orde-
nança s�aplicarà a partir de la seva entrada
en vigor, que serà l�endemà d�haver estat
publicada al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Quart. - Instar de l�Alcaldia el desplega-
ment i execució del present dictamen.

REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE
TARADELL

1. Finalitat i justificació
El Consell Escolar Municipal es constitueix

amb les finalitats i objectius previstos per la
Llei de Catalunya 25/1985, de 10 de desem-
bre, com a òrgan consultiu i, alhora, de parti-
cipació dels sectors afectats en la programa-
ció de l�ensenyament, exclòs l�universitari, en
aquesta localitat.
2. Normativa aplicable

El Consell Escolar Municipal es regirà pel
present Reglament i, també, pel de règim
intern que es confeccionarà d�acord amb la
base 2, capítol 2, de les annexes al Decret
404/1987, de 22 de desembre.

Les normes sobre òrgans col·legiats contin-
gudes en la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu comú, de 26 de novem-
bre, s�aplicaran pel que fa al funcionament
del Consell.
3. Composició

El Consell serà presidit per l�Alcalde o
regidor en qui delegui. Composaran el Con-
sell un total de 29 membres, de conformitat
al previst en el Decret 404/87, regulador de
les bases generals d�organització i funciona-
ment dels Consells Escolars Municipals, i atès

que aquest municipi compta actualment amb
7 centres educatius de nivell no universitari.
El detall de la composició serà el següent:

- President, Alcalde o regidor delegat.
- Per l�Ajuntament:
4 regidors designats en sessió plenària.
- Pel sector pares:
1 CEIP Les Pinediques.
1 CEIP El Gurri.
1 CEIP St. Genís i Sta. Agnès.
1 IES Taradell.
1 Escola Bressol La Xarranca.
1 Escola de Música.
- Pel sector mestres:
1 CEIP Les Pinediques.
1 CEIP St. Genís i Sta. Agnès.
1 IES Taradell.
1 Escola Bressol La Xarranca.
1 Escola de Música.
1 L�Arpa.
- Personal no docent:
1 CEIP Les Pinediques.
1 CEIP St. Genís i Sta. Agnès.
1 IES Taradell.
- Directors:
1 CEIP Les Pinediques.
1 CEIP El Gurri.
1 CEIP St. Genís i Sta. Agnès.
1 IES Taradell.
1 Escola Bressol La Xarranca.
1 Escola de Música.
1 L�Arpa.
- Pel sector alumnes:
1 IES Taradell.
1 Escola de Música.
1 L�Arpa.
- Secretari: Un funcionari de l�Ajuntament,

amb veu però sense vot.
També formaran part del Consell, amb veu

però sense vot, l�educador de carrer i el res-
ponsable de la Biblioteca.

Podran ser convidats a les reunions del
Consell per expressar la seva opinió però
sense vot, les persones que per la tasca que
desenvolupen tinguin relació directa amb
l�ensenyament municipal.
4. Elecció i constitució del Consell

Els vocals representants dels anteriors sec-
tors, excepte pel que fa als de l�Ajuntament,
seran escollits pels membres de cada un dels
propis sectors que formin part del Consell o
Consells Escolars, d�entre ells mateixos. Si hi
hagués associacions representatives d�algun
dels sectors en particular i demanés interven-
ció en l�elecció, es procedirà conforme dis-
posa l�apartat 8, capítol 1 de l�annex del
Decret 404/1987.

Practicada l�elecció, El president disposarà
la convocatòria per l�acte de constitució del
Consell Escolar Municipal.
5. Durada del càrrec de vocal

Serà de dos cursos escolars i es renovaran
per meitat de cada un dels sectors en finalit-
zar el curs escolar. En el supòsit d�haver
només un sol membre per a un sector deter-
minat, la durada del seu càrrec de vocal serà
de dos anys. Si algun dels membres del Con-
sell deixés de formar part del sector que l�ha-
gués elegit, cessarà automàticament en el seu

càrrec; i la vacant serà coberta segons el pro-
cediment que disposi a aquests efectes el
Reglament de règim interior.

En el supòsit dels representants de l�Ajun-
tament, el Ple Municipal designarà el nou
representant o representants.
6. Reglament de règim interior

Un cop constituït, el Consell Escolar Muni-
cipal designarà una comissió per preparar i
redactar un Reglament de règim interior que
reguli, entre altres que es considerin conve-
nients, els següents extrems:

a) Periodicitat de les reunions ordinàries
del Consell; les quals, al menys, hauran de
ser una cada trimestre i a l�inici i a l�acaba-
ment del curs escolar.

b) Règim per a la convocatòria de sessions
amb caràcter extraordinari.

c) Règim per a l�adopció dels acords:
d) Desenvolupament del funcionament

intern del Consell, una possible comissió per-
manent o comissions de treball per a come-
ses específiques.

e) Supòsits d�assistència a les reunions del
Consell, amb veu i sense vot, d�altres perso-
nes determinades per col·laborar en temes
especials.

f) Sistema de publicació dels seus acords,
estudis o informes.
7. Memòria anual d�activitats

De conformitat amb allò que disposa l�art.
17.2 de la Llei 25/1985; i la base 2.5, capítol
2, de les annexes al Decret 404/1987, el Con-
sell haurà d�elaborar al final de cada curs
escolar una memòria d�actuació. Exemplars
d�aquesta seran tramesos al Departament d�E-
ducació i a l�Ajuntament. Les previsions per a
la confecció d�aquesta memòria anual hauran
d�incloure�s en el Reglament de règim intern.
8. Competències del consell escolar
municipal

El Consell té caràcter i funció consultiva i,
d�acord amb l�art. 17 de la Llei, haurà de ser
consultat per l�administració educativa i
igualment per l�Ajuntament, per via d�infor-
me o de proposta sobre les qüestions
següents:

a) Els possibles convenis i els acords de
col·laboració amb el Departament d�Educa-
ció i les institucions i els organismes educa-
tius que afectin l�ensenyament en el terme
municipal.

b) Les actuacions i les disposicions muni-
cipals que afectin serveis educatius comple-
mentaris i extra-escolars, amb incidència en
el funcionament dels centres docents.

c) Totes les actuacions que puguin afavorir
l�ocupació real de les places escolars, la
millora del rendiment educatiu i l�obligatorie-
tat de l�ensenyament.

d) L�emplaçament de centres docents en el
terme municipal, així com la conservació i
manteniment dels centres públics d�ensenya-
ment.

e) Les prioritats en els programes i les
actuacions municipals que afectin el mante-
niment, reforma, millora i vigilància dels cen-
tres docents.

f) Els foments de les activitats que tendei-
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xin a millorar la qualitat educativa, especial-
ment pel que fa a l�adaptació de la programa-
ció al medi.

g) L�exercici de les competències educati-
ves que la regulació atorga als ajuntaments.

A més, i a part de la naturalesa pròpiament
consultiva, els Consells poden també formu-
lar propostes i suggeriments sobre les matè-
ries educatives en general i per tot allò que
afecti als edificis i instal·lacions docents.

Taradell, 13 de desembre de 2006.
El Secretari-Interventor, Lleonard Ferrer i

Bird.

022006034429
A

Terrassa

EDICTE

L�Alcalde president de l�Ajuntament de
Terrassa, ha disposat l�aprovació definitiva
del projecte bàsic, l�estudi de seguretat i salut
i la direcció completa de les obres de cons-
trucció d�una escola bressol a Torressana.

Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, pot interposar-
se recurs potestatiu de reposició davant l�A-
juntament, en el termini d�un mes, o bé
directament recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa

del Tribunal Superior de Justícia de Catalun-
ya, en el termini de dos mesos. Ambdós ter-
minis començaran a comptar des del dia
següent al de la publicació d�aquest edicte.
No obstant això, pot interposar-se qualsevol
altre recurs que s�estimi convenient.

Terrassa, 29 de novembre de 2006.
El Regidor d�Educació, Josep Pàmies

Gómez.

022006034298
A

Terrassa
Serveis Econòmics

EDICTE

La Secretària dels expedients sanciona-
dors, 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 pre-
sent 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; Boletín Oficial del Estado
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 l�avís de

recepció, servint de requeriment en forma
perquè compareguin, en el termini de vuit
dies, per si o mitjançant representant en l�ex-
pedient, amb l�advertiment que transcorregut
aquest termini sense que l�interessat hagi
comparegut, se�l tindrà per notificat amb
plena virtualitat legal d�aquest 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 l�import de la multa, si es fa
efectiva dins el període dels deu dies
següents a la publicació del present edicte, i
d�un 30 + 20 % de reducció, dins d�aquest
mateix termini, per aquelles infraccions en
què no concorrin circumstàncies de perill.

Per fer efectives les liquidacions s�haurà de
comparèixer en les oficines municipals ubi-
cades a la Pl. Didó núm. 5, per tal d�obtenir
el document cobratori, igualment podrà efec-
tuar-se el pagament per gir postal o trans-
ferència bancària, indicant nom, cognoms, i
número de denúncia.

Els interessats poden al·legar per escrit
davant la Tinent d�Alcalde d�Acció Territorial

i Serveis Urbans, en un termini de quinze
dies, tot el que per a la seva defensa creguin
convenient, mitjançant aportació o proposi-
ció de proves, desprès del qual es dictarà la
resolució que procedeixi, practicant-se a
continuació la notificació d�aquesta en el seu
domicili, de conformitat amb la normativa
general d�aplicació i sense cap altre publica-
ció en els butlletins oficials, essent suficient
el present edicte, per als fins de publicitat
necessaris com a garantia de l�interessat en el
corresponent procediment sancionador.

Al mateix temps es requereix als titulars
notificats que no fossin conductors del vehi-
cle en el moment de la denúncia, perquè
comuniquin a l�Ajuntament el nom, DNI i
domicili d�aquest, fent-los saber que l�incom-
pliment de l�obligació serà considerada falta
greu, conforme al que es disposa en l�article
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. 184 del
dia 3 d�agost de 2006.

DENUNCIA§MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§ DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§ IMPORT#

G06170689§ B-7590-SM§ 3054§ VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,776§ 06-11-06§ 04-47§ ABDELLAOUI SAMIRA§ 90,00#
PC6419822§ B-5029-WS§ 2060§ ABAT MARCET,DE L�,263§ 06-08-01§ 06-38§ ACEDO LARA JOSE§ 150,00#
E060706415§ 8910CJN§ 2071§ CISTERNA, DE LA,2§ 06-09-27§ 12-07§ ACHONDO BARROS P. IGNACIO§ 20,00#
E061207153§ 8910CJN§ 2070§ GIRALT I SERRÀ, DE,23§ 06-09-25§ 10-53§ ACHONDO BARROS P. IGNACIO§ 20,00#
P06425323§ 8910CJN§ 2174§ CISTERNA, DE LA,12§ 06-10-14§ 11-21§ ACHONDO BARROS P. IGNACIO§ 60,00#
E062402373§ B-4500-VV§ 2071§ JACQUARD, DE,75§ 06-10-24§ 12-11§ AGUADE FERNANDEZ SANDRA§ 20,00#
P06271948§ 0059CCW§ 4004§ VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,464§ 06-09-29§ 07-24§ AGUILERA LOMBARDO MARIA ROSA§ 150,00#
G06170206§ B-4067-BZ§ 2174§ VINYALS, DE,11§ 06-10-25§ 03-25§ AGUILERA MARIN MANUEL§ 60,00#
G06170614§ B-3109-WT§ 2176§ BLASCO DE GARAY,DE,185§ 06-10-31§ 04-22§ ALARMAS DISPOREL SL§ 60,00#
G06169041§ B-5118-VF§ 2165§ FREDERIC SOLER, DE,117§ 06-09-25§ 11-45§ ALAVEDRA GARCIA ANTONIO§ 48,00#
E060607818§ B-2123-OD§ 2071§ ARQUIMEDES,D�,117§ 06-10-14§ 06-05§ ALBADALEJO ANDUJAR SERGIO§ 20,00#
P06413833§ GI-4547-AW§ 2174§ COMTE D�ÈGARA, DEL,27§ 06-10-03§ 11-53§ ALCALDE ALVAREZ RAQUEL§ 60,00#
P06424361§ GI-4547-AW§ 2174§ COMTE D�ÈGARA, DEL,25§ 06-10-03§ 11-41§ ALCALDE ALVAREZ RAQUEL§ 60,00#
P06424263§ 0082DST§ 2159§ GLÒRIES CATALANES,DE LES,2§ 06-10-03§ 12-41§ ALCARAZ MORALES JUAN§ 90,00#
G06169462§ B-9919-VG§ 2176§ MOSSÈN TATCHER, DE,4§ 06-10-02§ 10-24§ ALFREDO RAMIREZ MARIO§ 60,00#
P06413034§ B-2029-TT§ 4004§ BARCELONA, DE,228§ 06-10-04§ 03-50§ ALMASQUE CANDEL RAMON§ 150,00#
PC6420053§ 3214CVK§ 3093§ BASTARD, DE,3§ 06-09-04§ 05-50§ ALVAREZ MONTIEL ALEJANDRO§ 60,00#
P06425328§ B-5553-WD§ 2159§ CAN BOADA DEL PI,DE,8§ 06-10-17§ 11-20§ ALVAREZ SEGURA MARINO§ 90,00#
E061308062§ 1876CKM§ 2070§ AGRICULTURA, DE L�,15§ 06-10-25§ 04-42§ AMAT CASAS RUT§ 20,00#
E061308136§ 1876CKM§ 2070§ AGRICULTURA, DE L�,13§ 06-10-26§ 06-14§ AMAT CASAS RUT§ 20,00#
E062402388§ 1876CKM§ 2070§ AGRICULTURA, DE L�,25§ 06-10-24§ 04-58§ AMAT CASAS RUT§ 20,00#
P06429709§ 9586CVP§ 2092§ FONT VELLA,DE LA,69§ 06-10-20§ 11-20§ AMIZIAN ESPINOSA JORDI§ 96,00#
P06413834§ 0089DKB§ 2174§ COMTE D�ÈGARA, DEL,6§ 06-10-04§ 09-18§ AMO LOPEZ JUAN MIGUEL§ 60,00#
P06429753§ 0089DKB§ 2061§ COMTE D�ÈGARA, DEL,1§ 06-10-19§ 06-20§ AMO LOPEZ JUAN MIGUEL§ 60,00#
P06414729§ 9322BSS§ 2160§ JOSEP TARRADELLAS,DE,3§ 06-10-05§ 11-45§ ARANGO GARCIA CARLOS ALBERTO§ 90,00#
P06422339§ 2847CRJ§ 2159§ GLÒRIES CATALANES,DE LES,2§ 06-10-03§ 12-34§ ARAOS SILVA FERMIN DEL CARMEN§ 90,00#
E060203012§ 6023FBV§ 2070§ TURÓ DE L�ARGILA,DEL,1§ 06-10-24§ 12-10§ ARAUJO CAMPAL QUINTINO§ 20,00#
E060907308§ 6023FBV§ 2070§ VALLHONRAT, DE,39§ 06-10-20§ 05-35§ ARAUJO CAMPAL QUINTINO§ 20,00#
E061308009§ 6023FBV§ 2070§ VALLHONRAT, DE,39§ 06-10-24§ 05-15§ ARAUJO CAMPAL QUINTINO§ 20,00#
P06430174§ 2828BFV§ 2091§ PONENT, DE,213§ 06-10-23§ 11-56§ ARIZA PASTRANA ANTONIO§ 60,00#
E060203017§ 9573CCL§ 2071§ COL·LEGI, DEL,23§ 06-10-24§ 12-29§ ARNAU RIBAS CARMEN§ 20,00#
E060406451§ 9573CCL§ 2071§ COL·LEGI, DEL,64§ 06-10-27§ 12-39§ ARNAU RIBAS CARMEN§ 20,00#
E060706408§ 9573CCL§ 2070§ DR. VENTALLÓ,DEL,2§ 06-09-27§ 10-29§ ARNAU RIBAS CARMEN§ 20,00#
E060707257§ 9573CCL§ 2071§ COL·LEGI, DEL,23§ 06-10-23§ 12-11§ ARNAU RIBAS CARMEN§ 20,00#
E062205707§ 9573CCL§ 2071§ COL·LEGI, DEL,76§ 06-10-10§ 12-47§ ARNAU RIBAS CARMEN§ 20,00#
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E060607574§ 5626CNB§ 2070§ ARQUIMEDES,D�,195§ 06-10-06§ 10-26§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E060706817§ 5626CNB§ 2070§ GRÀNIUS, DE,16§ 06-10-09§ 11-37§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E060706981§ 5626CNB§ 2070§ GRÀNIUS, DE,28§ 06-10-16§ 12-18§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E060707099§ 5626CNB§ 2070§ IRENEU,D�,3§ 06-10-19§ 11-19§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E060906533§ 5626CNB§ 2070§ IRENEU,D�,26§ 06-09-28§ 10-26§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E060906577§ 5626CNB§ 2070§ IRENEU,D�,26§ 06-09-28§ 05-00§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E060906706§ 5626CNB§ 2070§ GALILEU, DE,191§ 06-10-02§ 09-56§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E060907013§ 5626CNB§ 2070§ IRENEU,D�,26§ 06-10-11§ 10-18§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E060907152§ 5626CNB§ 2070§ GRÀNIUS, DE,16§ 06-10-17§ 10-09§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E060907202§ 5626CNB§ 2070§ GRÀNIUS, DE,16§ 06-10-18§ 10-38§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E061207389§ 5626CNB§ 2070§ GRÀNIUS, DE,20§ 06-09-29§ 12-16§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E061207465§ 5626CNB§ 2070§ GRÀNIUS, DE,15§ 06-10-03§ 09-54§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E061207502§ 5626CNB§ 2070§ GRÀNIUS, DE,22§ 06-10-04§ 09-50§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E061207548§ 5626CNB§ 2070§ ARQUIMEDES,D�,191§ 06-10-05§ 10-00§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E061207588§ 5626CNB§ 2070§ ARQUIMEDES,D�,191§ 06-10-05§ 05-15§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E061404704§ 5626CNB§ 2070§ ARQUIMEDES,D�,199§ 06-09-27§ 12-26§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E061404718§ 5626CNB§ 2070§ ARQUIMEDES,D�,199§ 06-09-27§ 05-06§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
E061405624§ 5626CNB§ 2070§ IRENEU,D�,22§ 06-10-20§ 12-26§ AROCA MORAL ALEXIS§ 20,00#
P06428136§ 1443DDC§ 2174§ GRÀNIUS, DE,4§ 06-10-23§ 05-56§ ARQUILLUE CORTADELLA PEDRO JOSE§ 60,00#
P06423777§ 2360BWM§ 2090§ BARTRINA, DE,35§ 06-10-10§ 11-28§ ARTES MARTIN JAVIER§ 48,00#
P06427306§ B-3762-PL§ 2174§ MIQUEL VIVES, DE,28§ 06-10-16§ 10-45§ ASENSIO CIURANA MIGUEL§ 60,00#
P06430014§ 1160DDP§ 2210§ PUIG NOVELL, DEL,6§ 06-10-09§ 06-39§ AYORA ROMERO ENCARNACION§ 90,00#
P06428430§ B-8151-NG§ 2207§ SANT FRANCESC, DE,50§ 06-10-31§ 11-07§ AZZARITI IBARRA SERGIO§ 60,00#
E060608031§ 1499DBK§ 2070§ LLETRES, DE LES,11§ 06-10-23§ 05-13§ B M W IBERICA S A§ 20,00#
E060707418§ 1499DBK§ 2070§ LLETRES, DE LES,11§ 06-10-27§ 05-12§ B M W IBERICA S A§ 20,00#
E061207991§ 1499DBK§ 2070§ LLETRES, DE LES,16§ 06-10-17§ 06-56§ B M W IBERICA S A§ 20,00#
P06434942§ 5843FBR§ 3055§ JOAQUIM DE PAZ,DE,71§ 06-11-09§ 11-08§ BABIANO RODRIGUEZ HELIOS§ 48,00#
E060106586§ B-2364-PV§ 2071§ INDÚSTRIA, DE LA,14§ 06-09-27§ 12-37§ BALDO PADRO JORGE§ 20,00#
E060107484§ B-8668-TK§ 2070§ SANT ILDEFONS, DE,3§ 06-10-19§ 10-22§ BALLESTER FABRA JUANA§ 20,00#
G06170404§ PM-4750-BP§ 2176§ SANT CRISPÍ, DE,104§ 06-10-26§ 11-34§ BALLESTER FRUCTUOSO VICTOR§ 60,00#
G06170218§ B-5325-LG§ 2174§ ÀNGEL GUIMERÀ, D�,103§ 06-10-26§ 04-25§ BALLESTEROS BORJA CRISTINA§ 60,00#
P06426626§ 9466FFX§ 2174§ NAVAS DE TOLOSA, DE LAS,159§ 06-10-11§ 10-30§ BANQUE PSA FINANCE§ 60,00#
P06419533§ B-9170-VV§ 2059§ EDISON,D�,7§ 06-09-19§ 09-05§ BARBA GARCIA JOSE§ 120,00#
G06170030§ 9882DJH§ 2205§ PERIODISTA GRANÉ,DEL,174§ 06-10-19§ 09-18§ BARBARAN ROLDAN SUSANA§ 60,00#
G06170473§ B-1648-VF§ 2061§ DR. PEARSON,DEL,19§ 06-10-30§ 05-32§ BARI GUEVARA JORGE LUIS§ 60,00#




