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NOM

EXPEDIENT

MATRICULA

DATA DENUNCIA

TORNERO BRUGUE SORAYA

2007/00050871

040359349F

-6769 -CNY

15/11/2007 11:27:00

OMC

19

1

0

31,00 €

TORRA BOTELLA SUSANNA

2007/00050326

040301279N

GI-3062 -BM

06/11/2007 16:41:00

OMC

19

1

0

31,00 €

TORRENT COLL SANDRA

2007/00052295

043678404R

-6068 -DXG

06/11/2007 17:40:00

OMC

15

17

0

91,00 €

TORRES CASTELLO JOSEP ANTONI

2007/00055812

019992969N

-3836 -CWX

07/12/2007 12:35:00

OMC

19

1

0

31,00 €

TRAWALLY JAWARA BAKARI

2007/00055800

041580850R

GI-8062 -BD

07/12/2007 10:06:00

OMC

19

1

0

31,00 €

TRES TEULES SL

2007/00055625

B17676081

B -5959 -MH

21/11/2007 16:40:00

OMC

26

0

151,00 €

TRIOLA MARANGES NURIA

2007/00054799

043627139A

B -8828 -SN

14/11/2007 15:15:00

OMC

15

13

0

91,00 €

TUNKARA BALLA

2007/00054021

X1356810V

GI-0520 -AB

27/11/2007 16:41:00

OMC

19

1

0

31,00 €

TUNKARA HAGIE

2007/00053965

X5573282Z

B -1991 -PV

27/11/2007 18:18:00

OMC

19

2

0

31,00 €

TUNKARA HAGIE

2007/00052658

X5573282Z

B -1991 -PV

23/11/2007 9:38:00

OMC

19

1

0

31,00 €

TUNKARA HAGIE

2007/00056873

X5573282Z

B -1991 -PV

10/12/2007 19:38:00

OMC

19

2

0

31,00 €

TUNKARA HAGIE

2007/00054244

X5573282Z

B -1991 -PV

28/11/2007 10:10:00

OMC

19

1

0

31,00 €

TUNKARA HAGIE

2007/00052681

X5573282Z

B -1991 -PV

23/11/2007 16:44:00

OMC

19

1

0

31,00 €

TUNKARA HAGIE

2007/00054155

X5573282Z

B -1991 -PV

29/11/2007 18:09:00

OMC

19

2

0

31,00 €

TURRO MONCANUT JOSEP

2007/00054278

040307548W

-5846 -CFZ

29/11/2007 19:26:00

OMC

19

1

0

31,00 €

VACA OSORIO NARCISO

2007/00049423

040258151D

-2551 -CMS

21/10/2007 21:32:00

OMC

15

9

0

91,00 €

VALDES NAVARRO VICTORIA

2007/00050800

040358773Y

-8441 -DSZ

13/11/2007 11:33:00

OMC

19

2

0

31,00 €

VALENZUELA RUIZ JORGE JAVIER

2007/00055115

X5125127Z

-1882 -CGX

17/11/2007 10:20:00

OMC

15

18

0

61,00 €

VALIENTE MOLINA SONIA

2007/00053224

040330740X

-6032 -DLW

07/11/2007 18:00:00

OMC

15

15

0

91,00 €

VALLADARES ZEPEDA ORLANDO JAVIER

2007/00056299

X4345353D

-7897 -FDT

25/11/2007 12:50:00

OMC

15

23

0

31,00 €

VALLADARES ZEPEDA ORLANDO JAVIER

2007/00057067

X4345353D

-7897 -FDT

15/12/2007 11:51:00

OMC

19

1

0

31,00 €

VALVERDE HERRERA MARIA DEL CARMEN

2007/00050945

040506177A

-7524 -CMR

17/11/2007 19:37:00

OMC

19

1

0

31,00 €

VEGA FERNANDEZ MERCEDES

2007/00052701

077902139N

B -0979 -SU

23/11/2007 19:14:00

OMC

19

1

0

31,00 €

VELAZQUEZ YAÑEZ JOSE

2007/00055643

040292266S

-9061 -BJV

03/12/2007 11:04:00

OMC

19

1

0

31,00 €

VERA BECERRA FRANCISCO

2007/00055871

040429477P

-1623 -BLN

07/12/2007 11:11:00

OMC

19

1

0

31,00 €

VIECCO BATLLE ALFREDO

2007/00051652

040311859N

-3660 -CLM

25/10/2007 18:05:00

OMC

15

15

0

91,00 €

VILA NOU IMMACULADA

2007/00052348

040337426A

-1027 -CPS

07/11/2007 11:25:00

OMC

15

15

0

91,00 €

VILA REYNER FRANCISCO J

2007/00051677

040279218P

GI-5927 -BB

26/10/2007 13:15:00

OMC

15

13

0

91,00 €

WOUMANGUE MESMIN DJOMO

2007/00055712

X4164889A

-5904 -FSN

04/12/2007 16:46:00

OMC

19

1

0

31,00 €

XIA YUZHU

2007/00051771

X3440210P

GI-5248 -BM

27/10/2007 12:15:00

OMC

15

1

0

61,00 €

XUE YUFAN

2007/00050619

X1472969A

GI-0754 -BK

23/10/2007 16:55:00

OMC

15

17

0

91,00 €

ZAMORA LOZANO ESTEBAN

2007/00054805

040227665K

-6878 -DYV

14/11/2007 16:45:00

OMC

15

17

0

91,00 €

ZANNOUTI ABDERRAZAK

2007/00050230

X2473731N

-7114 -CZL

05/11/2007 12:43:00

OMC

19

2

0

31,00 €

ZANNOUTI ABDERRAZAK

2007/00050903

X2473731N

-7114 -CZL

16/11/2007 17:29:00

OMC

19

1

0

31,00 €

ZANNOUTI ABDERRAZAK

2007/00050551

X2473731N

-7114 -CZL

10/11/2007 17:34:00

OMC

19

2

0

31,00 €

ZANNOUTI ABDERRAZAK

2007/00050322

X2473731N

-7114 -CZL

06/11/2007 12:17:00

OMC

19

2

0

31,00 €

ZANNOUTI ABDERRAZAK

2007/00050250

X2473731N

-7114 -CZL

05/11/2007 19:27:00

OMC

19

2

0

31,00 €

ZIAT MILOUDI

2007/00056246

X1329842M

-6507 -BDX

23/11/2007 21:44:00

OMC

15

3

0

151,00 €

Núm. 1873
AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE BUIXALLEU
Edicte núm. 60, d’informació pública de
sol·licitud d’una llicència ambiental
La societat RECUPERACIONS MASNOU,
SL ha sol·licitat d’aquesta Alcaldia llicència
ambiental per a la instal·lació d’una activitat de
“Planta de transferència i valorització de
residus no perillosos, i recollida i transferència
de perillosos” en el I Sector Industrial d’aquest
municipi, activitat inclosa a l’annex II.1 Codi
10.8 i 10.2 del Decret 143/2003, de 10 de juny.
D’acord amb el que disposa l’article 43 del
Decret 136/1999 pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental s’obre un
període d’informació pública, durant el termini
de 20 dies, comptats a partir del dia següent al
de la inserció de l’edicte en el BOP, i
d’informació veïnal, durant un termini de 10
dies, per tal que tota aquella persona que es
consideri afectada d’alguna manera per

NIF

PRECEPTE INFRINGIT

PUNTS

A

A

SANCIÓ

l’activitat que es pretén establir, pugui fer les
observacions pertinents.

parella, segons el text elaborat per l’Associació
Catalana de Municipis (ACM).

La sol·licitud i documentació que l’acompanya
s’exposa i es pot consultar durant les hores
d’oficina, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores i dimarts a la tarda de 16 a 20 hores, a la
Secretaria d’aquest Ajuntament.

Transcorregut el termini sense que s’hagin
formulat reclamacions ni suggeriments, l’acord
plenari d’aprovació inicial ha esdevingut
definitiu.

Sant Feliu de Buixalleu, 30 de gener de 2008
Josep Roquet Avellaneda
Alcalde

Núm. 1684
AJUNTAMENT DE
SANT JAUME DE LLIERCA
Edicte sobre aprovació definitiva d’un
reglament
Durant el termini d’informació pública ha estat
exposat l’expedient relatiu a l’aprovació inicial
del Reglament municipal d’unions estables de

El text d’aquest reglament és el que s’insereix
a continuació, amb l’advertiment que entrarà
en vigor l’endemà de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la província,
perquè ja ha transcorregut el termini a què fa
referència l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Contra el present acord, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar directament
recurs contenciós-administratiu davant de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos comptats a partir del dia següent
al de la publicació d’aquest anunci.
Sant Jaume de Llierca, 22 de gener de 2008
Enric Llongarriu i Farrés
Alcalde
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ANNEX:
REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE PARELLA
Article 1
Règim jurídic
El Registre municipal d'unions estables de
parella té naturalesa administrativa. Es regeix
per la present ordenança i per les normes que,
amb caràcter complementari, es puguin dictar.
Article 2
Objecte
Tenen accés als Registres les unions no
matrimonials de convivència estable, regulades
a la Llei 10/1998, d’Unions Estables de
Parella, de 15 de juliol.
Article 3
Declaracions i actes objectes d'inscripció

55
No tenen entre ells una relació de parentiu per
consanguinitat o adopció en línia recta o línia
col·lateral en quart grau
No es troben incapacitats per emetre el
consentiment necessari per dur a terme l’acte o
declaració objecte d’inscripció
No estan subjectes a cap vincle matrimonial
No consten inscrit com a integrants d’una altra
unió civil no matrimonial a cap altre Registre
de semblant característiques al present
L’encarregat del Registre podrà demanar l’acreditació del compliment dels anteriors
requisits.
No caldrà sol·licitud conjunta per a les declaracions d’extinció de la unió no matrimonial.
Un dels membres de la parella, pel cap baix,
haurà de tenir veïnatge civil a Catalunya, i
hauran d’estar empadronats en el municipi.
Article 6
Contingut dels assentaments

Article 9
Gratuïtat dels assentaments
La realització dels assentaments serà gratuïta.
Article 10
Efectes de la inscripció en el present Registre
El Registre Municipal d’Unions Civils acreditarà la constitució, extinció i la resta de
declaracions relatives a les unions que en són
objecte, sense perjudici de prova en contrari.
Article 11
Entrada en vigor
El Registre d’Unions Civils de cadascun dels
municipis entrarà en vigor el dia de la
publicació íntegra en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA corresponent, de les
presents normes reguladores i de la instrucció
sobre desenvolupament normatiu de l’esmentat
registre, i regirà mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.

En els assentaments s'hi farà constar:
Són objecte d’inscripció
Les còpies simples d’escriptura pública de
constitució, modificació i extinció, atorgades
conjuntament, tal com estableix els articles 2 i
21.1 LUPE
Les actes de notorietat de la convivència,
esmentades a l’art. 10 LUPE.
Les declaracions voluntàries de convivència
dels membres de la parella atorgades en presència de l'Alcalde o Regidor en qui delegui,
assistit degudament pel Secretari de la
corporació.
No serà necessària la inscripció dels contractes
reguladors de les relacions personals i patrimonials dels membres de la unió no matrimonial, atès que les relacions personals i
patrimonials poden ser regulades verbalment,
segons els arts. 3 i 22 LUPE.
Article 4
La sol·licitud d’inscripció
La inscripció requereix que, prèviament,
ambdós membres de la unió no matrimonial
realitzin una sol·licitud conjunta.
La inscripció en el Registre desplegarà efectes
des de la data de la sol·licitud d’inscripció.
La sol·licitud haurà de contenir la data
d'aquesta i el nom i cognoms dels interessats,
el número de DNI, lloc i data de naixement de
cadascun d’ells, el seu veïnatge civil, i l’adreça
comú al municipi.
Article 5
Requisits de la inscripció
Cal que els dos membres de la parella facin
constar expressament que
Són majors d’edat o, en el cas de ser menors,
han estat emancipats conforme a dret

- El nom i cognoms,
- El número de DNI
- El veïnatge civil
- La data i el lloc de naixement
- L'adreça dels membres de la unió no matrimonial
- El lloc i la data de sol·licitud
Aquestes dades es recullen amb la finalitat de
confirmar que la convivència en parella és
estable i amb voluntat de permanència.
Els assentaments es realitzaran en fulls mòbils,
prèviament numerats i segellats, que seran
objecte d’enquadernació posterior en un llibre
principal. Es crearan els llibres auxiliars que
siguin adients per al millor funcionament del
Registre.
Article 7
Adscripció orgànica
El Registre Municipal d’unions civils estarà
integrat a la Secretaria general de l’Ajuntament.
Article 8
Protecció de la intimitat personal
1. El Registre és públic. Tanmateix, per tal de
garantir la intimitat de les persones inscrites,
només els propis integrants de la unió no
matrimonial i el jutge, mitjançant resolució
motivada, podran obtenir certificacions.
El tractament automatitzat de les dades de
caràcter personal que constin en el Registre
requerirà el consentiment de la persona
afectada i, en tot cas, les actuacions municipals
respectaran estrictament les disposicions de la
Llei Orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, de
regulació del tractament automatitzat d’aquest
tipus de dades.
2. En cap cas els llibres integrants del Registre
podran sortir de la Corporació.

Núm. 1685
AJUNTAMENT DE
SANT MORI
Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació i suplementació de crèdits
No havent-se presentat cap al·legació, ni
reclamació contra l’acord plenari d’aprovació
de l’expedient núm. 1/2007 de modificació i
suplementació de crèdits en el pressupost
municipal únic de 2007, s’entén l’acord elevat
a definitiu de conformitat amb el que
determina l’article 158.2 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals. Les modificacions acordades a nivell de
capítols es publicaren al BOP de Girona núm.
245 de dinou de desembre de dos mil set.
Sant Mori, 30 de gener de 2008
Modesta Cucurull i Nadal
Alcaldessa

Núm. 1686
AJUNTAMENT DE
SANT PAU DE SEGÚRIES
Anunci sobre aprovació inicial del Pla
d’acció local per a la sostenibilitat
El Ple de la l’Ajuntament, en la sessió del dia
23 de gener de 2008 ha aprovat inicialment el
“ Pla d’acció local per a la sostenibilitat de
Sant Pau de Segúries”.
Se sotmet a informació pública pel termini de
vint dies a comptar de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, als
efectes d’examen i al·legacions, si s’escau.

