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Finançament:
PARTIDA
EXPLICACIÓ
Amb càrrec al romanent de tresoreria exercici 2003 de lliure disposició
Amb càrrec al romanent de tresoreria exercici 2003, Prèstec 2002
TOTAL

PESSETES
178.982,23
820.928,15
999.910,38

Expedient 2/2004
Data acord: 17 de setembre de 2004
Publicat al BOPT núm. 229, de data 4 d'octubre de 2004
CAPÍTOL
1
2
3
4
6
9

CONCEPTE
PRES. INICIAL
Despeses de personal
779.745,05
Despeses en bens corrents i serveis 1.366.696,48
Despeses financeres
100.300,00
Transferències corrents
365.438,47
Inversions reals
2.056.705,30
Variació passius finances
185.000,00
SUMES
4.853.885,30
Finançament:
PARTIDA
EXPLICACIÓ
MAJORS INGRESSOS
31200
Ocupació sòl, subsòl i vols de la via pública
TOTAL

MODIFICACIÓ
SUMA
18.651,86
798.396,91
120.800,00 1.487.496,48
0,00
100.300,00
32.700,00
398.138,47
414.350,00 2.471.055,30
0,00
185.000,00
586.501,86 5.440.387,16
PESSETES
586.501,86
586.501,86

Expedient 3/2004
Data acord: 22 de novembre de 2004
Publicat al BOPT núm. 277, de data 1 de desembre de 2004
CAPÍTOL
1
2
3
4
6
9

CONCEPTE
PRES. INICIAL
Despeses de personal
798.396,91
Despeses en bens corrents i serveis 1.487.496,48
Despeses financeres
100.300,00
Transferències corrents
398.138,47
Inversions reals
2.471.055,30
Variació passius finances
185.000,00
SUMES
5.440.387,16
Finançament:
PARTIDA
EXPLICACIÓ
MAJORS INGRESSOS
31200
Ocupació sòl, subsòl i vols de la via pública
TOTAL

MODIFICACIÓ
SUMA
22.620,81
775.776,10
156.925,00 1.644.421,48
25.000,00
75.300,00
4.837,98
402.976,45
853.300,00 3.324.355,30
16.000,00
201.000,00
983.442,17 6.423.829,33
PESSETES
983.442,17
983.442,17

La resta es compensa amb transferències entre partides
La Pobla de Mafumet, 25 d'abril de 2005. --- L’alcalde, Joan
Maria Sardà i Padrell.

2005/4574 – AJUNTAMENT DE LA RIBA

Edicto
Aprovat inicialment el reglament regulador del funcionament del
registre municipal d'unions estables de parella i exposat al públic
mitjançant anunci inserit al BOPT núm. 14, de data 19 de gener
2005, no s'han presentat al.legacions ni reclamacions, esdevenint
definitivament aprovat, procedint-se a la publicació del seu text
íntegre.
En contra dels acord d'aprovació definitiva poden els interessats
presentar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos següents a la
publicació d'aquest Edicte.
TEXT DEL REGLAMENT
REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DEL REGISTRE
MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA
Article 1. Naturalesa i règim jurídic
El Registre municipal d'unions estables de parella, té naturalesa
administrativa, es regeix per aquest Reglament i per la normativa que,
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amb caràcter complementari, es pugui dictar i li serà d'aplicació,
amb caràcter supletori, la normativa recollida a la Llei 10/1998 de
15 de juliol, del Parlament de Catalunya, d'unions estables de
parella.
Article 2. Objecte i àmbit.
Tenen accés a aquest Registre, amb caràcter voluntari, les unions
no matrimonials de convivència estable entre dues persones majors
d'edat, siguin o no del mateix sexe, que acreditin la seva residència
al terme municipal de la Riba, mitjançant el corresponent empadronament.
Article 3. Declaracions i actes objectes d'inscripció.
Seran objecte d'inscripció:
- Les declaracions de constitució, modificació i extinció de les
esmentades unions.
- Les escriptures públiques atorgades entre els seus membres de
constitució, modificació o extinció dels règims de convivència.
- Els contractes públics o privats reguladors de les relacions
personals i patrimonials derivades de la convivència, els drets i
els deures respectius, el règim econòmic i personal derivat del
cessament de la convivència i qualsevol altre pacte regulador
que no sigui contrari a Dret.
Article 4. Requisits de la inscripció.
Les inscripcions es realitzaran prèvia sol·licitud conjunta dels
membres de la unió no matrimonial que hauran de complir els
següents requisits:
- Ser majors d'edat.
- Ser residents al terme municipal de la Riba.
- No tenir entre si una relació de parentiu per consanguinitat o
adopció en línia recta.
- No tenir entre si una relació de parentiu per consanguinitat en
línia colateral fins el tercer grau en el cas de parelles heterosexuals, o fins al segon grau de consanguinitat o adopció en cas
de parelles homosexuals.
- No trobar-se incapacitats per emetre el consentiment necessari
per dur a terme l'acte o declaració objecte d'inscripció.
- No estar subjecte a cap vincle matrimonial.
- No tenir una relació estable de parella amb una altra persona.
L'encarregat del Registre podrà sol·licitar la documentació que
cregui convenient per donar compliment als anteriors requisits.
No caldrà sol·licitud conjunta per a les declaracions d'extinció de
la unió no matrimonial.
Article 5. Contingut dels assentaments.
Als assentaments figuraran les dades personals i les
circumstàncies de lloc i temps manifestades pels compareixents, la
constància de les quals sigui rellevant per a la unió matrimonial.
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 6. Adscripció orgànica.
El Registre municipal d'unions estables de parella serà adscrit a la
Secretaria de l'Ajuntament i en serà encarregat de la seva custòdia i
gestió el Secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
Article 7. Protecció de la intimitat personal.
1. El Registre és públic per a qui tingui interès en conèixer els
assentaments. No obstant això, qualsevol integrant de la unió no
matrimonial pot demanar que les inscripcions que l'afecten siguin
secretes.
Es podran lliurar certificacions a instància dels membres de l'esmentada unió dels seus representants legals, dels seus ascendents,
descendents o causahavents o per manament judicial.
El tractament automatitzat de les dades de caràcter personal que
constin en el Registre requerirà el consentiment de la persona
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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 integrats del Registre podran sortir de la
corporació.
Article 8. Gratuïtat dels assentaments i les certificacions.
La realització dels assentaments serà gratuïta.
Igualment serà gratuïta l'expedició de certificacions, quedant en
conseqüència, el seu lliurament no subjecte a la taxa per expedició
de documents regulada a les ordenances fiscals municipals.
Article 9. Acreditació dels requisits d'inscripció.
La inscripció de la declaració de constitució d'una unió estable
de parella, que és voluntària, requerirà la prèvia aportació de la
documentació necessària per acreditar el compliment de les condicions establertes a l'article 4.
Article 10. Presentació de sol·licituds d'inscripció.
Per realitzar la inscripció caldrà la presentació, al Registre
general municipal, d'una sol·licitud prèvia a la qual s'adjuntarà:
1. Fotocòpia confrontada dels DNI, passaport -o document
acreditatiu d'identitat que correspongui en cas d'estrangers
residents- dels dos sol·licitants.
2. Declaració jurada/responsable de cadascun dels dos
sol·licitants acreditant que no es troben en cap de les
causes que impedeixen la inscripció com a unió estable
de parella, i que s'assenyalen a l'art. 4 d'aquest
Reglament.
Per a la inscripció d'unions estables homosexuals, que s'hauran
d'acreditar per mitjà d'escriptura pública, atorgada conjuntament, no
caldrà aportar la documentació a que fa referència aquest article.
Solament serà necessària la sol·licitud corresponent.
Aquest mateix tractament tindran les parelles heterosexuals que
presentin l'escriptura pública corresponent acreditant aquesta unió.
Quan els integrants de la unió estable de parella vulguin que la
inscripció sigui secreta podran presentar directament a l'encarregat
del Registre l'esmentada sol·licitud sense necessitat de registre d'entrada de la petició al Registre general de l'Ajuntament.
Article 11. Comprovació dels requisits.
Un cop presentada la sol·licitud, l'encarregat del Registre municipal d'unions estables de parella:
- Examinarà la documentació i, si s'escau, indicarà als sol·licitants els defectes que pugui haver-hi, amb l'objectiu d'esmenar-los.
- Podrà demanar el dictamen d'un metge col·legiat quan
consideri que qualsevol dels sol·licitants pot estar incapacitat
per prestar el consentiment necessari per a l'acte objecte
d'inscripció.
- Comprovarà que els sol·licitants estan empadronats en
aquest municipi.
Acreditat degudament el compliment dels requisits necessaris per
a la inscripció, l'encarregat del Registre fixarà, d'acord amb els
sol·licitants, dia i hora per tal que es ratifiquin conjuntament en la
sol·licitud mitjançant una acta de compareixença.
Restaran exempts d'aquest tràmit les unions estables de parelles
acreditades mitjançant escriptura pública d'acord amb els arts. 1.1 i
21.1 de la Llei 10/98 de 15 de juliol.
Si hi hagués algun obstacle que impedís la inscripció, aquesta es
denegarà per escrit de forma motivada.
L'encarregat del Registre obrirà un expedient administratiu per a
cada sol·licitud d'inscripció que es presenti. Aquest expedient estarà
integrat per la documentació presentada, l'acta de compareixença i
la resta de suport documental de les inscripcions de constitució,
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extinció o de qualsevol altra declaració que es faci constar al
Registre.
Article 12. Pràctica de la inscripció registral.
Aportada la documentació necessària i formalitzada mitjançant
l'acta de compareixença la ratificació del consentiment a la
inscripció, l'encarregat del Registre municipal d'unions estables de
parella procedirà a estendre la corresponent inscripció en el llibre
principal i en el llibre auxiliar.
La inscripció bàsica recollirà les dades personals suficients per a
la correcta identificació dels membres de la unió estable de parella,
el domicili, l'extracte de les manifestacions realitzades, la data de la
compareixença i la identificació de l'expedient obert per a cada unió
estable de parella.
Article 13. Inscripció dels contractes i escriptures públiques.
Les inscripcions relatives als contractes reguladors de les relacions
personals i patrimonials i altres aspectes comuns i les relatives a les
escriptures públiques es realitzaran fent referència al document corresponent, del qual quedarà una còpia confrontada a l'expedient administratiu.
Aquestes inscripcions requeriran també la ratificació mitjançant
acta de compareixença d'ambdós membres de la unió estable de
parella.
Article 14. Extinció d'unions.
En el cas d'extinció de la unió s'haurà de comunicar a l'encarregat del Registre mitjançant compareixença personal, essent suficient a aquest efecte la compareixença d'un dels membres de la
parella.
Article 15. Llibre principal.
El llibre principal s'organitzarà prenent com a base cadascuna de
les unions estables de parella que siguin inscrites.
Es podrà portar en suport informàtic i en suport paper mitjançant
fulls mòbils, prèviament numerats i segellats, que seran objecte d'enquadernació posterior.
El llibre auxiliar es configura com un llibre de registre i estarà
integrat per una fitxa per a cada persona, en la qual, a més de les
dades personals, constaran les referències a l'expedient administratiu.
Article 16. Inscripcions secretes.
Es formarà una separata de cadascun dels llibres existents
destinada a la inscripció de les unions estables de parella els integrants de les quals n'hagin demanat expressament el caràcter secret.
El contingut dels assentaments serà idèntic al de les inscripcions del
Registre ordinari.
Seran d'aplicació a les inscripcions secretes totes les normes recollides en aquest Reglament, tret de les referents al dret a la informació
general i a la presentació de sol·licituds mitjançant el Registre general
de l'Ajuntament..
L'obtenció de certificacions d'aquest tipus d'inscripcions es
limitarà als propis membres de la parella i als seus causahavents i als
casos d'autorització expressa i conjunta dels afectats. Igualment, es
podran expedir certificacions per ordre judicial.
Article 17. Divulgació de dades registrals.
L'Ajuntament no podrà divulgar per cap mitjà les dades existents
al Registre, tret d'aquelles de caràcter purament estadístic.
Article 18. Entrada en vigor i durada.
El present reglament entrarà en vigor al dia següent al de la publicació de l'acord d'aprovació definitiva, junt amb el text íntegre, al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, mantenint la seva
vigència mentre el Plenari de l'Ajuntament no n'acordi la derogació o
modificació.
La Riba, 26 d'abril de 2005. --- l’alcalde-president, Albert Besora
Ollé.

