
PLANTILLA DE PERSONAL

B) Funcionaris de carrera (articles 25 de la Llei 30/84 de 2
d’agost i 169 a 175 del RD 781/86)

DENOMINACIÓ N. DE LLOCS N.  VACANTS GRUP NIVELL DEDICACIÓ

Secretari-Interventor (SAT) 1 1 B 24 Parcial

C) Personal laboral fix  (article 177 del RD 781/86 de 18 d’abril) 

DENOMINACIÓ N. DE LLOCS N. DE VACANTS GRUP DEDICACIÓ 

Administrativa 1 _ C Plena
Op. serv. múltiples 1 - D Plena

LLOCS DE TREBALL

1) De personal funcionari (de carrera)
Lloc de treball:

Secretari-Interventor (funcionari del SAT) 

Titular: vacant  

Sistema de provisió: concurs
Acumulada en la actualitat a la Secretaria del Consell

Funcions: Aquesta plaça és desenvolupada per un funcionari

d’habilitació de caràcter nacional. Les seves funcions vénen
determinades en el R.D. 1174/87 de 18 de setembre, que aprova

el Reglament de funcionaris d’habilitació nacional.

Grup B,

Complement de destinació 24

2) Personal laboral
Lloc de treball:

a) Administrativa  
Tipus de contracte: indefinit.

Titular: M. José Trujillo Conde.  
Sistema de provisió: concurs.

b) Operari serveis múltiples  
Tipus de contracte: indefinit.
Titular: Jesús M. Sánchez Gràcia.  

Sistema de provisió: concurs.

En el supòsit que no es presentin reclamacions ni suggeriments,

contra l’aprovació definitiva es podrà interposar-se per les
indicades persones i entitats recurs contenciós-administratiu

davant la sala competent del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, i en el termini de dos mesos a comptar des de la
publicació del present edicte al BOP de Lleida.

El pressupost entrarà en vigor en la forma prevista en l’art. 150.5
de la Llei 39/88, en relació a l’article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/85.

Ribera de Cardós, 2 de maig de 2001.
L’alcaldessa, Rosa M. Pla i Boixareu.

− ♦ −

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG
EDICTE 3867

En compliment d’allò que disposa l’art. 66 del decret 179/95, de
13 de juny, ROAS, es fa públic que aquesta Corporació, en sessió
de data 20 de novembre de 2000, va acordar l’aprovació de

l’ordenança municipal de policia i bon govern i el reglament de
gestió de purins. L’acord provisional ha estat exposat al públic i

publicat al BOP número 143 de 25 de novembre de 2000, durant
el termini de 30 dies sense que s’hagin presentat reclamacions al

respecte, per la qual cosa esdevenen definitius, publicant-se ara
els textos íntegres.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN

CAPÍTOL I
Drets i deures de la població municipal

Article 1
A tots els veïns del terme se’ls reconeix el dret a gaudir, per igual,

dels serveis municipals, en general, de quants beneficis els
atribueixin les disposicions vigents, segons les normes que els

estableixen i regulin.

Article 2
Tots els habitants del terme tenen dret:
a) A la protecció de la seva persona i béns.
b) A dirigir instàncies i peticions a l’autoritat i Corporació Local,
en assumptes de la seva competència.

Article 3
Tots els habitants i fins i tot els forasters que tinguin béns a la
població, estan obligats:

1. A complir les obligacions que els afectin contingudes en
aquestes Ordenances i en els Bans que publiqui l’Alcaldia.

2. A facilitar a l’administració informes, estadístiques i altres
actes d’investigació sols en la forma i casos previstos per la Llei,
o per disposicions dictades en virtut d’aquesta.

3. A comparèixer davant l’autoritat municipal quan siguin citats
en virtut de disposició legal o reglamentària que així ho

estableixi, indicant-se en la citació l’objecte de la
compareixença.

4. A satisfer amb puntualitat les exaccions municipals que els
afectin, i a complir les altres prestacions i càrregues establertes
per les lleis i disposicions.

5. A complir amb puntualitat tot allò que imposi la Llei respecte
al Padró Municipal.

Article 4
Pel que fa a l’Administració econòmica local i al règim de drets
i obligacions que d’ella emanen per als residents, els propietaris
absents tindran l’obligació de comunicar a l’Alcaldia el nom de
la persona que els representa, i a manca de tal comunicació, seran
considerats com a representants dels propietaris per les finques
que llaurin, ocupin, administrin:

1. Els administradors, apoderats o encarregats dels propietaris

forasters.

2. En defecte dels anteriors, els masovers, arrendataris o parcers
de les finques rústiques, quan els seus propietaris o
administradors no visquessin en el terme municipal.

3. Els llogaters de les finques urbanes, quan cadascuna d’ella
estigués arrendada a una sola persona i no visqués en la localitat
de l’amo, administrador o encarregat.

Article 5
1. L’Ajuntament facilitarà l’assistència mèdico-farmacèutica a
les famílies pobres residents al terme municipal, segons les
disposicions vigents, sempre que no tinguin dret als beneficis
d’assistència sanitària de la Seguretat Social, i cobrin pensions o
rendes inferiors al salari mínim interprofessional.

2. La Corporació Municipal i les seves Autoritats, dins dels límits

de la seva competència i dels mitjans al seu abast atendran i
auxiliaran les persones desvalgudes que vinguin permanentment
al terme municipal.

3. En els casos en què es produís alguna calamitat, epidèmia,
catàstrofe, guerra, trastorns d’ordre públic, o desgràcia pública,
l’Alcalde i el seus agents, podran requerir l’ajut i col·laboració
dels habitants del terme municipal.

Article 6
1. Queda prohibida la mendicitat pública en aquest municipi.

2. El servei de vigilància i seguretat de les persones i béns estarà
encomanat en la localitat a l’agutzil municipal.

3. L’agutzil tindrà al seu càrrec les funcions pròpies de la seva
comesa.

4. Tots els agents que es refereixen en els paràgrafs anteriors

estaran obligats a posar en coneixement de l’autoritat municipal
els fets en què hagin intervingut per raó del seu càrrec.

CAPÍTOL II
Actes de desordre i vandalisme en vies públiques i recintes

municipals
Article 7
1. Queda prohibit alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb

escàndols, baralles i tumults; proferir crits, blasfèmies i paraules
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grolleres, exhibir-se amb indumentària que ofengui greument la

decència pública, molestar els veïns amb sorolls o amb
emanacions de fums, olors o gasos perjudicials o simplement
molestos.

2. Llevat de casos especials no es consideraran com a molestes
les emanacions de fums procedents del natural ús de les

xemeneies dels habitatges; en el seu cas s’hauran de dotar,
inexcusablement, dels elements correctors necessaris per a evitar
molèsties al veïnat.

Article 8
1. L’ús d’aparells de ràdio, televisió, altaveus o instruments
musicals, s’haurà de moderar, per a evitar molèsties innecessàries

al veïnat, singularment en les hores destinades al descans
nocturn.

2. Les excepcions per raó de festes populars seran autoritzades

per l’Alcaldia prèvia petició per escrit dels interessats.

3. Aquesta mateixa autorització prèvia i, en el seu cas, la del
Delegat de Governació de la Generalitat de Catalunya, es

requerirà per a la celebració de balls i festes a la via pública.

4. L’Alcaldia podrà fixar i limitar l’horari d’aquestes
celebracions acomodant-se, en allò possible, a les tradicions de la

localitat.

Article 9
Queda prohibit:

1. Fer burles o objecte de maltractament a les persones que es
trobin a la localitat, especialment si es tracta de persones
incapacitades físicament o intel·lectualment. 

2. Hostilitzar i maltractar els animals. 

3. Causar perjudicis a l’arbrat, parterres, plantacions, cultius i
jardins, tant públics com privats. 

4. Apoderar-se de fruits i efectes d’altres sense llicència dels seus
propietaris, encara que per la seva quantia no constitueixi delicte
ni falta. 

5. Causar destrosses o embrutar els edificis tant públics com
privats, tanques, closes o parets divisòries; els bancs i fonts

públiques, faroles d’enllumenat, pals de línia d’electricitat,
conduccions d’aigües i en general quants béns i serveis siguin
d’interès públic o privat. 

6. Impedir la celebració de festes i desfilades degudament
autoritzades, processons i actes religiosos, així com causar
molèsties als seus assistents. 

7. Elevar globus que puguin produir incendis, o disparar coets,
petards, i en general, focs d’artifici, sense prendre les degudes
precaucions per a evitar accidents i molèsties a les persones o

danys a les coses, i en tot cas, amb subjecció a allò disposat en
els articles d’aquesta Ordenança. 

Article 10
1. Queda prohibit raspar, gravar, empastifar, escriure o dibuixar a
les parets, façanes i portes dels edificis, col·locar cartells o
anuncis que impedeixin o dificultin la lectura de les plaques de

retolació dels carrers, numeració dels edificis, senyals de
circulació i cobrir els Bans de les autoritats col·locats a la via
pública.

2. Es prohibeix, també, a la via pública:
a) Embrutar parets; abocar aigües residuals, abandonar animals
morts o sacrificar-los i fer-los sangrar, abandonar plomes i altres

despulles, escombraries, runes, pales, deixalles, residus i
qualsevol objecte que pertorbi la neteja o causi molèsties a les
persones o trànsit de vehicles.

b) Rentar vehicles a motor, vessant l’aigua a la calçada.

Article 11
Queda prohibit:

1. Ajeure’s en bancs, jardins, voreres, places i vies públiques.

2. Rentar-se i banyar-se en fonts, glorietes, aixetes i aigües

d’aprofitament públic.

3. Banyar-se vestits en piscines, efectuar jocs que pertorbin

l’ordre o causin molèsties, llençar pots, brutícia i altres objectes
a les piscines o a l’interior dels recintes esportius.

4. Causar molèsties, baralles, incidents en els recintes municipals
així com faltar o no obeir les normes donades pels encarregats de
dits recintes municipals.

5. Treure vasos, ampolles fora dels locals públics, trencar
objectes que embrutin les vies públiques, així com beure, escopir
o llençar-hi brutícia.

6. Queda prohibit qualsevol acte de vandalisme en general i que
no estigui inclòs en els articles ja esmentats.

Article 12
1. Queda prohibit establir barraques o cabanes en aquest terme
municipal.

2. Si s’estableixen càmpings i acampades, es precisarà permís de

l’autoritat municipal, que atorgarà ella mateixa, sempre que es
compleixin les condicions establertes en l’ordenament legal. Les
Normes de Policia d’aquests campaments, s’ajustaran a les

contingudes en dites regulacions.

Article 13
Queda prohibit llençar, enganxar i repartir propaganda i

publicitat, sense la corresponent autorització municipal, donat
aquest cas s’haurà de col·locar en els llocs destinats a ella i que

no embruti les vies públiques. Queda especialment prohibit
enganxar propaganda i publicitat en arbres, faroles i altre
mobiliari urbà.

CAPÍTOL III

Llençar brutícia a les vies públiques
Article 14
Queda prohibit espolsar estores, catifes, robes o altres efectes

d’índole personal des dels balcons, finestres i portals així com
penjar roba per eixugar, sempre que aquesta desprengui aigua
amb les conseqüents molèsties pels veïns i vianants.

Article 15
Queda prohibit cremar objectes i deixalles, així com regar els
carrers excessivament, produint tolls, amb el conseqüent perill
per a la circulació.

Article 16
Queda prohibit col·locar testos, testers, fustes o qualsevol altre
objecte per la part exterior dels habitatges i balcons; així com
regar les plantes fora de l’horari nocturn, evitant així molèsties a
veïns i vianants.

Article 17
S’estableix amb caràcter obligatori el Servei de Recollida
domiciliària d’escombraries, segons l’Ordenança en vigor. 

S’entregaran al personal encarregat de la recollida de les
escombraries les que es produeixin en habitatges, locals

industrials, o de negoci, magatzems, a efecte dels quals els
tindran els interessats disposades amb anterioritat a la recollida,
dipositant-les en els contenidors metàl·lics, dins de bosses de
plàstic, destinades exclusivament a aquests usos.

Article 18
Queda prohibit treure o dipositar escombraries als contenidors i
vies públiques sense utilitzar bosses o no dipositar les bosses a
l’interior dels contenidors en els carrers en què estan col·locats.

Article 19
Queda prohibit llençar restes de cendres enceses i altres matèries
que puguin encendre les escombraries, així com dipositar als
contenidors matèries no relacionades amb les escombraries
(mobles, ferros, productes tòxics o pudents, etc.).

Article 20
Queda totalment prohibit utilitzar els contenidors d’escombraries
propietat de l’Excm. Ajuntament, per altres menesters que no
siguin els propis de la seva finalitat.

Article 21
L’Ajuntament podrà indicar anticipadament la prohibició
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d’estacionar en aquells carrers que el seu estat de neteja ho

requereixi, amb la finalitat d’efectuar la neteja a fons dels
mateixos en dies determinats, mitjançant la corresponent
senyalització indicant el dia i hora de l’operació.

Article 22
Queda prohibit llençar deixalles, enderrocs, escombraries fora
dels llocs autoritzats

Igualment resta prohibit que els propietaris de solars no tancats,
els tinguin en estat de deixadesa.

CAPÍTOL IV
Obres i ocupació de la via pública

Article 23
La realització de qualsevol tipus d’obra, així com l’ocupació de

les vies públiques, temporalment, es durà a terme, prèvia
llicència i pagament dels drets establerts.

Article 24
No es podran realitzar noves edificacions, ni reparació de

façanes, balcons, finestres o miradors i coberts en edificis
existents; sense prendre les mesures de seguretat adequades per
evitar accidents.

Article 25
No es podrà realitzar l’obertura de rases, ni sondatges a la via
pública sense l’autorització prèvia de la Comissió d’Obres i previ
abonament dels drets de llicència establerts i constitució d’una
fiança per a respondre de l’import de les obres de reparació que

siguin necessàries.

Article 26
Els que executin obres d’explanació, construcció o millora
d’edificis, no podran, encara transitòriament, excepte

circumstàncies molt justificatives, envair la via pública, amb
materials i enderrocs procedint a recollir-los i dipositar-los uns i
altres al recinte en el qual s’efectuen les obres. La responsabilitat
que produeix la infracció d’aquesta norma, s’exigirà a l’empresa
que realitza les obres i subsidiàriament a la persona per la qual

s’efectuen.

Article 27
Quan es tracti de l’ús privatiu de la via pública es requerirà
concessió administrativa, que es trametrà d’acord amb les

normes i disposicions legals.

Article 28
Els materials o efectes de qualsevol classe que autoritzats
circumstancialment siguin dipositats a la via pública, es

col·locaran de tal forma, que no hi impedeixin el trànsit, i
requeriran de nit, la instal·lació d’enllumenat vermell,
suficientment visible, i adequat per a prevenir accidents.

Aquesta mateixa preocupació s’exigirà respecte les tanques i

bastimentades que ocupin part de la via pública.

Quan en aquesta última estiguessin obertes rases o sondatges,
l’empresari de les obres haurà, sota la seva responsabilitat,
d’adoptar les precaucions necessàries per evitar accidents i a

l’efecte delimitarà amb cinta, cordes o tanques el recinte,
col·locarà cartells de prevenció adequats i de nit enllumenat de
les obres amb faroles vermelles. La persona o entitat per compte
de la qual es realitzin les obres serà subsidiàriament responsable

en casos d’accidents causats per omissió d’aquelles prevencions.

Article 29
Les inscripcions, anuncis rètols, mostres, marquesines, faroles i
qualsevol altre objecte de propietat privada que donin a la via

pública, requeriran igualment el corresponent permís municipal
que es concedirà previ examen de les seves característiques,
segons projecte que s’haurà de presentar.

Article 30
Prohibit disposar a la via pública sense autorització expressa de
l’autoritat, terres, runes i materials d’enderrocament, encara que
fossin pel rebliment de clots o desigualtats de terreny, i
correspondrà a l’Alcaldia, en el seu cas, designar el lloc en què

hauran de dipositar-se tals materials.

Article 31
1. L’ocupació de la via pública, amb taules, paravents, testos,
paradetes o altres elements anàlegs, precisarà d’autorització
municipal que s’atorgarà discrecionalment tenint en compte les
necessitats del trànsit i el lloc on es projectin. 

2. Es precisarà igualment permís per la instal·lació de quioscos o
llocs fixes de venda, i les concessions que a l’efecte s’atorguin
s’entendran sempre a precari, sense dret a cap indemnització pel
cas en què sigui retirada la concessió, abans del temps previst,

per raons urbanístiques o de circulació. 

CAPÍTOL V
Animals domèstics

Article 32
La tinença de gossos i altres animals domèstics en habitatges
urbans estarà absolutament condicionada a les circumstàncies
higièniques òptimes del seu allotjament, a l’absència de riscos en
l’aspecte sanitari i a l’existència o no d’incomoditats i molèsties

pels veïns.

Article 33
Els animals de propietat privada que circulin per la via pública
hauran d’anar acompanyats per persones que els portin i vigilin.

Article 34
Quan es tracti de gossos, aquests no podran transitar si no es
troben degudament vacunats contra la ràbia, acreditant-se
aquesta amb la corresponent xapa que haurà de dur al collar, així
com el propietari de l’animal haurà d’estar en possessió del

certificat de vacunació que li haurà estat estès pel Sr. Veterinari
Municipal, i el corresponent distintiu d’haver estat inscrit en el
cens caní d’aquest Ajuntament.

Article 35
Els gossos considerats potencialment perillosos podran transitar
si van agafats amb cadenes o corretges a les persones, i en tots el
casos hauran d’anar amb el boç corresponent, sempre que
existeixi perill per als vianants.

Article 36
Es considerarà gos vagabund aquell que no tingui amo conegut,
domicili, ni estigui censat, o aquell que circuli sense ser conduït
per una persona en poblacions o vies públiques.

No tindrà, però, la consideració de gos vagabund aquell que
camini al costat del seu amo amb collar i medalla de control
sanitari, encara que circumstancialment no sigui conduït subjecte
per corretja o cadena.

Article 37
Els gossos vagabunds i els que sense ser-ho, circulin per la
població i vies interurbanes desprovistos de collar amb la xapa
numerada de matrícula, seran recollits pel servei municipal.

Article 38
Queda expressament prohibida l’entrada de gossos i altres
animals domèstics en locals d’espectacles públics, esportius i
culturals.

Article 39
Les persones que condueixin gossos dins la població o per les
vies interurbanes impediran que aquests, com a mesura higiènica
ineludible, dipositin les seves dejeccions a les vies públiques,
jardins i passeigs i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit

de vianants.

CAPÍTOL VI
Conservació de la propietat urbana

Article 40
La propietat d’edificis o habitatges haurà de mantenir l’aspecte
digne de façanes, balcons xemeneies i altres elements exteriors
de la construcció. Sens perjudici de la normativa urbanística

vigent, l’alcaldia podrà requerir i en el seu cas, sancionar les
actuacions de dignificació adients.

Les façanes dels edificis hauran d’estar si més no, arrebossades.

Els desaigües de les aigües pluvials es conduiran fins a la

claveguera.
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Els fums molestos i contaminants s’hauran de conduir de manera

adient.

CAPÍTOL VII
Bicicletes, motos i ciclomotors

Article 41
Resten totalment prohibides les curses de vehicles a les vies

urbanes i camins.

Article 42
Se sancionarà als conductors que amb les seves actuacions

temeràries suposin un perill per al veïnat.

Resta prohibida la circulació de vehicles amb motor o sense, per
damunt de les voreres.

CAPÍTOL VIII
Salut pública i medi ambient

Article 43
Resta totalment prohibit l’abocament de purins, productes
químics sòlids o líquids que siguin nocius i perillosos, i olis
cremats i carburants a sèquies, desaigües, clavegueram i vagans.

Article 44
Resta prohibit a tot el terme municipal, llençar animals morts, ja
que cadascú se l’ha d’enterrar segons la normativa vigent.

CAPÍTOL IX
Utilització de l’aigua

Article 45
Resten totalment prohibits, tots els actes i omissions que
comportin un ús irracional de l’aigua.

Article 46
Resta prohibit envair la via pública amb l’aigua destinada al reg
de les finques. Els propietaris de les finques col·lindants amb
camins públics hauran de prendre les mesures adients per evitar

aquests vessaments.

CAPÍTOL X
Publicitat directa a la via pública

Article 47
Només podran exercir aquesta activitat les empreses de

distribució de material publicitari a les bústies legalment
constituïdes per a aquesta finalitat, sens perjudici de l’excepció
derivada de la propaganda institucional i electoral.

Article 48
La publicitat serà dipositada a l’interior de les bústies dels
ciutadans i/o en aquells espais que els veïns o les comunitats de

propietaris hagin disposat per a la seva col·locació. Igualment
resta prohibit repartir publicitat en la via pública.

Article 49
Tot el material publicitari repartit, sigui de les característiques
que sigui, haurà de portar en lloc visible una identificació de
l’empresa distribuïdora. De l’absència de la identificació es

responsabilitzarà subsidiàriament a l’empresa anunciadora.

Article 50
Entenent que la bústia és un bé privat, les empreses distribuïdores

de material publicitari hauran d’abstenir-se de dipositar publicitat
en aquelles bústies els propietaris de les quals indiquin
expressament la voluntat de no rebre’n.

Article 51
En el supòsit que el material publicitari a distribuir per
impossibilitat tècnica i/o operativa justificada no reuneixi les

condicions exigides per la present ordenança, les empreses
distribuïdores de material publicitari a les bústies, ho
comunicaran per escrit a l’Ajuntament amb l’anticipació

necessària, acompanyant un model de material a distribuir.

Disposició derogatòria
Queden derogats els Bans, Ordenances i altres comunicats que
s’oposin a allò establert en la present Ordenança Municipal.

Disposició final
La present Ordenança Municipal consta de deu capítols, i

cinquanta-un articles, amb els seus respectius apartats; ha estat

aprovada pel ple de la Corporació en sessió celebrada l’octubre
de 2000, essent d’aplicació a tot el terme municipal de Vilanova

de Bellpuig i afectant a tots els veïns i personal que hi transitin.

La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de

vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació
o la seva derogació expresses.

ANNEX DE SANCIONS
Ordenança municipal de policia i bon govern

Article 3
Apartat 1

No complir amb els Bans i Ordenances 
Municipals ........................................................de 5.000 a 15.000

Apartat 2

No facilitar els informes a l’Administració..........................2.000

Apartat 3
No comparèixer davant les autoritats municipals ...............3.000

Reiterar ................................................................................5.000

Apartat 4

No satisfer amb puntualitat les exaccions municipals ........5.000

Apartat 5
No complir amb puntualitat que imposa la Llei, respecte al padró

municipal .............................................................................3.000

Article 6
Apartat 1
Queda prohibida la mendicitat pública en aquesta ciutat ...2.000

Article 7

Apartat 1
Queda prohibit alterar l’ordre i tranquil·litat
pública .............................................................de 5.000 a 15.000

Apartat 2
Queda prohibit ocasionar molèsties als veïns amb fums

domèstics ..........................................................de 5.000 a 15.000

Article 8
Apartat 1

Queda prohibit ocasionar molèsties als veïns amb aparells
domèstics (ràdios, televisors, etc.)....................de 5.000 a 15.000

Apartat 2
Queden prohibides les festes en la via pública sense la
corresponent autorització municipal.................de 5.000 a 15.000

Apartat 4
No respectar el límit horari establert per a les festes a la via

pública ..............................................................de 5.000 a 15.000

Article 9
Apartat 1

Queda prohibit maltractar les persones que es trobin en aquest
municipi ...........................................................de 5.000 a 15.000

Apartat 2

Queda prohibit maltractar els animals..............de 5.000 a 15.000

Apartat 3

Queda prohibit causar perjudicis a les plantes (jardins, arbres,
etc.) ...................................................................de 5.000 a 15.000

Apartat 4

Queda prohibit agafar fruits i efectes sense permís
del propietari.....................................................de 5.000 a 15.000

Apartat 5
Queda prohibit causar desperfectes als edificis públics
o privats ...........................................................de 5.000 a 15.000

Apartat 6
Queda prohibit l’impediment de celebració de festes o desfilades

autoritzades ......................................................de 5.000 a 15.000
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Apartat 7
Queda prohibit llençar petards o similars que puguin ocasionar
danys a tercers ...............................................de 5.000 a 15.0000

Article 10
Apartat 1
Queda prohibit escriure a les parets, col·locar cartells no
autoritzats cobrint rètols, numeracions, etc. .........................5.000

Apartat 2
Queda prohibit embrutar la via pública en general, així com
rentar-hi vehicles .................................................................5.000

Article 11
Apartat 1
Queda prohibit jeure en la via pública (jardins,
bancs, etc.) ............................................................................2.000

Apartat 2
Queda prohibit rentar-se o banyar-se en aigües d’aprofitament
públic ...................................................................................3.000

Apartat 3
Queda prohibit embrutar els recintes municipals
esportius............................................................de 5.000 a 15.000

Apartat 4
Queda prohibit causar molèsties, baralles i altres dins dels
recintes municipals ..........................................de 5.000 a 15.000

Apartat 5
Queda prohibit treure ampolles, gots, etc. a la via pública, així
com embrutar-la ...............................................de 5.000 a 15.000

Apartat 6
Queda prohibit qualsevol acte de vandalisme en
general .............................................................de 5.000 a 15.000

Article 12
Apartat 1
Queda prohibit instal·lar barraques en el terme municipal .2.000

Apartat 2
Queda prohibit instal·lar “càmping”, sense autorització .....5.000

Article 13
Queda prohibit llençar, empegar o repartir publicitat sense la
corresponent autorització .................................................... 5.000

Article 14
Queda prohibit esbandir catifes, robes molles i altres que
ocasionin molèsties als vianants ..........................................5.000

Article 15
Queda prohibit cremar objectes, i regar els carrers en excés,
produint tolls d’aigua ..........................................................3.000

Article 16
Queda prohibit instal·lar qualsevol objecte (testos), en la part
exterior dels edificis i balcons, així com regar les plantes
domèstiques fora de l’horari nocturn ...................................3.000

Article 18
No utilitzar bosses o no dipositar-les a l’interior del
contenidor ............................................................................5.000

Article 19
Queda prohibit llençar cendres enceses o productes similars per

cremar a les escombraries ...............................de 5.000 a 15.000

Article 20
Queda prohibit utilitzar els contenidors per altres destinacions
que no siguin el de l’escombraries ..................de 5.000 a 15.000

Article 23
Queda prohibit efectuar obres sense la llicència prèvia
corresponent ........................................................................5.000

Article 24
Queda prohibit realitzar edificacions sense prendre les mesures
de seguretat adequades ....................................de 5.000 a 15.000

Article 25
Queda prohibit fer obrir rases la via pública sense la corresponent

autorització municipal .....................................de 5.000 a 15.000

Article 26
Queda prohibit ocupar la via pública amb
materials de construcció sense la corresponent
autorització municipal .....................................de 5.000 a 15.000

Article 27
Queda prohibit fer ús permanent de la via pública sense la
corresponent autorització municipal ...............de 5.000 a 15.000

Article 28
Serà obligatori senyalitzar correctament les obres i materials que
ocupin la via pública .......................................de 5.000 a 15.000

Article 29
Queda prohibit la col·locació de rètols lluminosos, fanals, etc,

sense la corresponent autorització municipal ..de 5.000 a 15.000

Article 30
Queda prohibit dipositar terra, runa, etc., malgrat que siguin
per tapar forats, sense la corresponent autorització
municipal ..........................................................de 5.000 a 15.000

Article 31
Queda prohibit instal·lar quioscos o llocs fixes de venda, així
com ocupar la via pública amb cadires, taules, etc. sense la
corresponent autorització municipal.................de 5.000 a 15.000

Article 32
Queda prohibida la tinença de gossos i altres animals domèstics
que ocasionin molèsties als veïns ........................................5.000

Article 33
Els animals de propietat privada que passegin per la via pública,
hauran d’anar acompanyats i vigilats ..................................3.000

Article 34
Serà obligatori vacunar els gossos i tenir-los donats d’alta al cens
caní .......................................................................................3.000

Article 35
Queda prohibit que voltin sols els gossos considerats
potencialment perillosos, o en tot cas que vagin sense lligar o
portin morrió.........................................................................5.000

Article 36
Es consideraran gossos vagabunds, aquells que no tinguin
propietari conegut.................................................................5.000

Article 38
Queda prohibida l’entrada de gossos i animals domèstics en
locals públics ........................................................................2.000

Article 39
Queda prohibit que els gossos facin les necessitats fisiològiques
a la via pública, jardins i altres de trànsit de vianants ........5.000

Article 40
Els edificis que no mantinguin un aspecte digne
de façanes, balcons, xemeneies i altres elements
exteriors de la construcció....................................................5.000

Article 41
Les curses de vehicles a les vies urbanes i camins ............25.000

Article 42
El conductors que actuessin temeràriament posant en perill el
veïnat, o circulessin per damunt de les voreres .................25.000

Article 43
L’abocament de purins, productes químics sòlids o líquids, que
siguin nocius i perillosos....................................................25.000

Article 44
Llençar animals morts ........................................................25.000

Article 46
Envair la via pública amb aigua destinada al reg de 
finques ..................................................................................5.000

ORDENANÇA REGULADORA DE LES MESURES
CORRECTORES A DISPOSAR EN L’ABOCAMENT DE

PURINS I/O FEMS EN EL TERME MUNICIPAL DE
VILANOVA DE BELLPUIG

Art 1. Antecedents
El constant creixement de la ramaderia intensiva com a font
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d’ingressos complementària, i en molts casos principal de

l’empresa agrària ha arribat a generar un problema en el benestar
i sanitat ambiental que requereix una actuació municipal
reguladora que comptabilitzi els interessos específics del sector

ramader amb els interessos generals de la societat.

El gran augment de granges de bestiar i de la seva capacitat,

provoca greus problemes alhora de fer una correcta gestió de l’ús
dels fems o dels purins, de manera que molt sovint es creen
conflictes socials a conseqüència de les males olors que

desprenen els excrements animals.

Art 2. Maneig
L’aplicació de purins o fems en el camp es farà atenent les

següents recomanacions:

- Queda prohibit l’abocament de purins o fems a 500 m. dels
nuclis de població i a 100 m. de qualsevol tipus d’habitatge o

indústria.

- Els purins un cop escampats s’hauran de colgar en un termini
de temps no superior a les 72 hores,.

- Els vehicles que transportin purins i/o fems per dins les
poblacions hauran d’evitar la pèrdua, si més no la minimització,
del residu líquid o sòlid. A més queden subjectes a les següents

limitacions:

De l’1 de juny a l’1 de setembre aquests vehicles no podran
circular per dins de la població (carrer Major - carrer Doctor

Gassol, carrer Sant Martí) entre les 8 i les 22 hores.

- Queda prohibit l’estacionament de vehicles que transportin
purins i/o fems dins el nucli de població.

Art 3. Infraccions i sancions
D’acord amb l’article 57 i 59 TRRL i l’article 221 de la LMRLC,
respecte la transgressió de les ordenances municipals, s’estableix

el següent quadre d’infraccions:

Infraccions
- Es considerarà infracció lleu, l’abocament de purins i/o fems

que no siguin colgats en un període de 72 hores i la pèrdua del
residu líquid o sòlid dins el nucli de població, així com

l’estacionament.

-Es considerarà infracció greu, l’abocament de purins i/o fems a
menys de 500 m. dels nuclis de població i a 100 m. de qualsevol

tipus d’habitatge o indústria i la circulació dels vehicles de
transport de residus animals en els horaris o carrers on queda
prohibit.

-Es considerarà infracció molt greu, la reiteració per segon cop
de la infracció lleu i per primer cop de la infracció greu.

Sancions
- Les infraccions lleus s’advertirà per l’autoritat governativa la
comissió d’infracció i de les seves conseqüències en cas de
reincidència.

- Les infraccions greus es sancionaran amb 5.000 ptes. de multa.

- Les infraccions molt greus es sancionaran amb el doble de
l’import prèviament imposat.

- El límit màxim que preveu la llei són 25.000 ptes. de multa.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació

en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a
partir del dia 1 de gener de 2001. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o

derogació expressa.

Diligència
Aquesta ordenança, que consta de 3 articles, va ser aprovada

inicialment pel ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia
........ i publicada l’aprovació inicial en el BOP núm. .....

Contra l’aprovació dels reglaments 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 al BOP.

Vilanova de Bellpuig, 7 de maig de 2001.

L’alcalde, Joan Trull i Borràs.

− ♦ −

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE LLEIDA

EDICTE 3864

Procediment: declaratiu menor quantia 384/2000 Secció.
Part demandant: FCE Bank PLC sucursal en España.

Procurador: José M. Guarro Callizo.
Part demandada: Agropecuaria de Maials Sociedad Cooperativa
Catalana Limitada, Rafael García Sánchez i José Maria Godia
Mir

Carmen Montaner Zuera, secretària judicial del Jutjat de
Primera Instància núm. 3 de Lleida
Faig saber: Que en aquest Jutjat es tramiten amb el núm.
384/2000 les actuacions de declaratiu menor quantia, a instància
de FCE Bank PLC sucursal en España, representat pel

procurador José M. Guarro Callizo, contra Agropecuaria de
Maials Sociedad Cooperativa Catalana Limitada, Rafael García
Sánchez i José María Godia Mir, sobre reclamació de quantitat,
en què en resolució dictada avui s’ha decidit notificar per edictes
a Agropecuaria de Maials, SCCL, perquè s’ignora el seu parador,

la sentència, l’encapçalament i la resolució de la qual són del
tenor literal següent:

“Sentència
Lleida, 12 d’abril de 2001

Eduardo Maria Enrech Larrea, magistrat jutge del Jutjat de

Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Lleida, he vist les
presents actuacions assenyalades amb el núm. 384/00, de judici
declaratiu de menor quantia, promogudes per FCE Bank PLC
sucursal a Espanya, representat pel procurador Sr. Guarro i

defensat pel lletrat Sr. Revés; contra Agropecuaria de Maials
SCCL, Rafael García Sánchez i José María Godia Mir, que no
han comparegut a les actuacions.

Decisió
Decideixo estimar la demanda presentada per FCE Bank PLC
sucursal a Espanya contra Agropecuaria de Maials SCCL, Rafael
García Sánchez i José María Godia Mir i en conseqüència,
condemnar-los a pagar conjuntament i solidàriament a la part
actora la suma de 3.429.923 pessetes en concepte de principal,

més els interessos moratoris meritats des del dia en què van
incórrer en mora, segons certificació de saldo intervinguda per
corredor de comerç del dia 16 d’abril de 2000 al tipus del 24%
anual, tot això amb més l’expressa imposició a la part demandada
de les costes processals causades en el curs d’aquest”.

I perquè serveixi de notificació al demandat Agropecuaria de
Maials SCCL, en parador desconegut, lliuro aquest escrit.

Lleida, 27 d’abril de 2001.
La Secretària Judicial (il·legible).

− ♦ −

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE LLEIDA

EDICTO 3712

Procedimiento: Declarativo menor cuantía 214/2000 Sección.

Parte demandante: Antonio Alsina Jové.
Procuradora: Susana Rodrigo Fontana.
Parte demandada: Montserrat Isarn Aleu, Asunción Mitjana
Isarn, Ramón Mitjana Fité e ignorados herederos o herencia

yacente de don Francisco Inverno Rumi.
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