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COMUNITAT DE REGANTS DEL REC
DE BAIX DE TORRELLES DE FOIX

ANUNCI

de la Comunitat de Regants del Rec de Baix de
Torrelles de Foix, sobre convocatòria de junta
general.

Mitjançant el present anunci, es convoca a tots
els usuaris de la Comunitat de regants del Rec
de Baix de Torrelles de Foix, a la junta Gene-
ral que es celebrarà el propvinent dia 16 de maig
a les 12 hores en primera convoctòria, i a les
12’30 hores en segona convocatòria, que tindrà
lloc al local Casal Torrellenc, d’acord amb l’or-
dre del dia següent:

Punt primer: ratificar els acords de le Assem-
blees generals de la Comunitat de dates, 19-5-
2001, i de 16-6-2001.

Punt segon: exàmen i aprovació del projec-
te Estatuts que han de regir la Comunitat, re-
dactats per la comissió nomenada en assemblea
general de data 21 abril de 2001.

Punt tercer: consolidació junta de Govern.

Torrelles de Foix, 28 d’abril de 2004

CONCEPCIÓ CLOS I MATEU

Presidenta de la junta gestora

PG-99528 (04.118.049)

CONSORCI DEL BAGES
PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

ANUNCI

del Consorci del Bages per a la Gestió de Resi-
dus, sobre contractació de personal.

Per decret del gerent del Consorci del Bages
per a la Gestió de Residus, de data 29 de març
de 2004, s’ha contractat en règim laboral a temps
parcial, a la senyora Montserrat Gilibert i Ju-
nyent, per tal de realitzar les tasques d’educa-
dora ambiental al Consorci del Bages per a la
gestió de residus, des del dia 1 d’abril de 2004
fins al dia 30 de juny de 2004, per raons de mà-
xima urgència, a l’empara del que disposa l’ar-
ticle 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’ar-
ticle 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.

La qual cosa es fa pública en compliment de
la normativa esmentada.

Manresa, 19 d’abril de 2004

RICARD JORBA I GARCIA

Gerent

PG-99408 (04.113.099)

IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS
DE BARCELONA

ANUNCI

de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona,
sobre aprovació d’un reglament.

“Per acord de la Junta de Govern de l’Il·-
lustre. Col·legi d’Advocats de Barcelona, de data

23 de març de 2.004, ha estat aprovat el Regla-
ment del Tribunal Arbitral de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona (TACAB)”.

REGLAMENT DEL TRIBUNAL ARBI-
TRAL DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’AD-
VOCATS DE BARCELONA

El present reglament té per objecte adequar
la regulació dels arbitratges institucionals, quina
administració s’encarregui al Tribunal Arbitral
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
(TACAB), al que disposa la Llei 60/2003 de 23
de desembre d’Arbitratge.

El TACAB es va constituir per acord de Junta
de Govern de 16 de juliol de 1996 en desenvo-
lupament de l’art. 4.1 dels Estatuts de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona que preveu
com una de les funcions pròpies del Col·legi
“promoure la constitució d’un Tribunal Arbitral
per resoldre aquelles qüestions que li siguin sot-
meses”, així com als arts. 18.2, 37 i 45.d dels
mateixos Estatuts.

La potestat normativa per dictar el present
reglament, l’atorga el punt 14 de l’apartat a) de
l’article 66 dels Estatuts de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona, en virtut del qual
correspon a la Junta de Govern “aprovar els
reglaments que afectin els serveis d’ordre intern
col·legial”.

Per últim, quant al procediment d’elaboració
i aprovació del present Reglament, aquest s’ini-
cia a instància de la Comissió d’Honoraris i
d’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídica
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
és aprovat per Acord de la Junta de Govern.

Article 1.- Adequació de l’arbitratge a la Llei i
a aquest reglament.

La submissió de les parts per conveni arbi-
tral al Tribunal Arbitral de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona (TACAB) implica
que l’administració de l’arbitratge i la designa-
ció dels àrbitres en tot allò no previst per les
parts, s’efectuarà d’acord al reglament en cada
moment vigent del Tribunal esmentat, als Esta-
tuts del Col·legi i a la normativa legal vigent
sobre arbitratges. Pel fet de la submissió, les
parts s’obliguen a complir la decisió emesa per
l’àrbitre.

El TACAB actuarà i adoptarà totes les deci-
sions que li corresponguin segons la Llei i aquest
reglament a través del Diputat de la Junta de
Govern, en qui aquesta delegui l’esmentada res-
ponsabilitat en cada moment, el qual n’osten-
tarà la seva representació.

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona delega en el TACAB
la competència que té atribuïda per l’article 37
dels Estatuts Col·legials amb vista a la resolu-
ció arbitral de controvèrsies sobre els honora-
ris professionals dels lletrats.

Si el TACAB no acorda el contrari l’arbitrat-
ge es farà per número de un o tres àrbitres, els
quals, en aquest últim cas, formaran el col·legi
arbitral. L’ús de la paraula àrbitre en aquest
Reglament es refereix indistintament a qualse-
vol d’ambdós supòsits.

El TACAB rebutjarà aquells arbitratges que
no s’ajustin a la Llei i podrà rebutjar excepcio-
nalment i a través d’acord motivat aquells altres
que les parts acordin de forma diferent al pre-
vist en aquest Reglament.

Article 2.- Arbitratge multipart.
Quan un contracte i altre o altres relacionats

entre sí continguessin convenis de submissió al
TACAB redactats en termes essencialment si-
milars, les parts de cadascun que recíprocament
no haguessin signat l’altre tindran entre elles
legitimació activa i passiva per promoure i/o
intervenir en arbitratges que els hi afectaran
per raó de la matèria continguda en el conjunt
d’aquells contractes.

Article 3.- Còmput de terminis.
Els terminis establerts per dies en aquest re-

glament i els que s’acordin en el procediment
arbitral es computaran per dies naturals.

Article 4.- Inici de l’arbitratge.
La intervenció del TACAB es produirà a

instància de qualsevol de les parts, mitjançant
escrit introductori que es presentarà a la seva seu
central o en qualsevol de les seves Delegacions,
si n’hi haguessin. La presentació de la instància
donarà lloc a l’inici del tràmit prearbitral.

N’hi haurà prou que l’escrit contingui les
dades necessàries per a una correcta constitu-
ció de l’arbitratge, i sobre tot aquelles a les quals
es fa referència a aquest Reglament.

Article 5.- Contingut de la instància.
Juntament amb la sol·licitud s’ haurà d’acreditar:
a) El conveni arbitral del qual en resulti la

competència del TACAB.
b) La representació en què s’actuï.
També s’hi podran acompanyar tots aquells

documents que es cregui convenient, bé origi-
nals o per fotocòpia.

Si en l’escrit s’ometés de designar algun dels
particulars necessaris per a una correcta i com-
pleta constitució de l’arbitratge s’entendrà que
la part encarrega la seva designació al TACAB,
llevat el supòsit que ja s’hagués previst en el
conveni arbitral. No obstant, abans de comen-
çar el tràmit, el TACAB podrà requerir de l’ins-
tant que aclareixi o ampliï alguns extrems.

La inexistència o ineficàcia del conveni arbitral
no impedirà que el TACAB pugui decidir donar
trasllat de la instància a la part instada atenent la
possibilitat d’una submissió a l’arbitratge.

Article 6.- Trasllat de la instància.
De la instància o escrit introductori se’n donarà

còpia a l’altra part perquè, mitjançant un altre escrit
introductori, manifesti la seva conformitat o no a
l’arbitratge o a algun dels seus particulars i perquè,
en el seu cas, anunciï reconvenció. Aquest escrit
haurà de remetre’s al TACAB en el termini que
aquest assenyali i que no podrà ésser superior
als 20 dies.

Serà també aplicable el que està establert a
l’article 5 pel que fa a la instància introductòria.

La notificació es realitzarà en el domicili de
l’instat que hagi assenyalat l’instant. De no
produir efectes, en qualsevol domicili que pu-
gui aparèixer en el contracte o altre documen-
tació que consti a les actuacions. Si en el contrac-
te s’hagués contret l’obligació de notificar-se les
parts qualsevol canvi de domicili i l’ instant
negués haver sigut informat al respecte, es con-
siderarà aquest com a últim domicili, residèn-
cia habitual, direcció o establiment on realitzar
l’esmentada notificació als efectes de l’article 5
de la Llei d’Arbitratge.

De no rebre’s l’escrit d’aquesta part dins del
termini esmentat, se seguirà el procediment en
la seva absència, llevat que s’hagi d’arxivar l’ex-
pedient.
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Article 7.- Còpies dels escrits presentats.
De tots els escrits i documents que presentin

les parts, s’acompanyaran, a més a més, tantes
còpies com parts restants implicades i àrbitres
hi hagi en l’arbitratge, quedant els originals di-
positats i arxivats a la Secretaria del TACAB.

Article 8.- Designació d’àrbitres.
En el cas que així correspongui, el TACAB

determinarà el nombre d’àrbitres i els escolli-
rà amb total llibertat, i en el seu cas designarà
el President del col·legi arbitral, atenent prefe-
rentment la seva independència i llibertat, a la
naturalesa de la qüestió plantejada, i seguint
criteris d’especialització, sense altres limitacions
que les que imposi la Llei. Els arbitratges del
TACAB seran en tot cas de dret i la designació
d’àrbitres haurà de recaure necessàriament en
advocats en exercici col·legiats en aquest Col·-
legi d’Advocats de Barcelona.

Els arbitres designats de comú acord per les
parts requeriran la confirmació del TACAB,
quedant subjectes al present reglament i als ho-
noraris acordats pel TACAB dintre del marc de
la seva tarifa.

Si qualsevol dels membres del TACAB tin-
gués algun interès directe en el litigi sotmès a ar-
bitratge, quedarà afectat d’incompatibilitat tant
per a ser designat àrbitre com per participar en
les decisions que es refereixin a la contesa es-
mentada.

Article 9.- Acceptació de l’encàrrec pel TACAB.
Un cop conclòs el tràmit introductori, el

TACAB procedirà , en el seu cas a l’acceptació,
de l’encàrrec i a la ratificació dels àrbitres con-
sensuats per les parts o a la designa o nomena-
ment d’aquells que acordi l’esmentat òrgan ar-
bitral el que estableix l’article anterior.

L’admissió, en el seu, de l’encàrrec, no pre-
jutjarà la decisió que el seu dia pogués adoptar
l’àrbitre.

Article 10.- Acceptació de l’àrbitre. Recusacions.
La designació de l’àrbitre es notificarà a la

persona escollida com a àrbitre de la manera
establerta legalment, remetent-li la còpia dels
escrits introductoris corresponents i dels docu-
ments presentats per les parts.

Dins dels quinze dies següents al de la noti-
ficació prevista en el paràgraf primer, l’àrbitre
haurà de comunicar per escrit al TACAB la seva
acceptació, entenent-se en altre cas que no ac-
cepta el nomenament.

Rebuda pel TACAB l’acceptació de l’àrbitre,
el Tribunal la comunicarà a les parts, les quals
podran fer valer la seva recusació dintre dels sis
dies següents a l’esmentada notificació. El TA-
CAB decidirà sobre la recusació, sense que això
interrompi les actuacions.

Les recusacions per fets posteriors i descone-
guts i les pretensions de remoció de l’àrbitre,
s’hauran de plantejar tan aviat com es conegui
el fet en que se sustenti. També serà resolt pel
TACAB, sense que això interrompi les actua-
cions.

En cas de cessament d’un àrbitre per qualse-
vulla circumstància, el TACAB podrà procedir
a la seva substitució sense necessitat d’haver
d’acudir a una nova designació per les parts.

Article 11.- Inici del procediment arbitral.
Notificada pel TACAB l’acceptació de l’àr-

bitre a les parts, el representant del Tribunal
podrà optar per:

a) Instruir a les parts per què connectin di-
rectament amb l’àrbitre per tal d’impulsar i de
determinar el procediment arbitral.

b) Convocar l’àrbitre i les parts perquè com-
pareguin davant la seu del Tribunal o de la seva
Delegació, el dia i hora que es senyali, a fi de
determinar els particulars del procediment ar-
bitral. La incompareixença d’alguna de les parts
no serà causa obstativa a la seva celebració. El
TACAB podrà efectuar una segona convocatò-
ria o procedir al tràmits dels paràgrafs a) o c)
d’aquest article.

c) En atenció a les circumstancies, el TACAB
podrà convocar a les parts i a l’àrbitre a una au-
diència, amb una antelació mínima de trenta dies
naturals, a l’efecte que dintre dels sis dies se-
güents a l’esmentada notificació la part instant
presenti les seves al·legacions i documents, de
les quals se’n donarà trasllat a l’altra part per a
que contesti en un altre termini igual. A l’audi-
ència que podrà ésser prorrogada a criteri de l’àr-
bitre, es practicaran les proves de les que hagin
volgut valer-se les parts i s’hi formularan con-
clusions, quedant les actuacions vistes per a lau-
dar, dintre del termini assenyalat pel TACAB.

Article 12.- Acte d’Inici.
En el cas previst en el paràgraf b) de l’article

anterior, la compareixença es realitzarà de la se-
güent manera.

Hi assistirà un representant del TACAB o la
persona en qui aquest delegui. Les parts hi po-
dran comparèixer per mitjà de representant de-
gudament acreditat.

Aquest acte s’obrirà podent sol·licitar el re-
presentant o delegat del TACAB a les parts que
concretin o aclareixin algun extrem de la seva
pretensió que pugui ser determinant per a la
fixació de l’interès i/o quantia definitiva de l’as-
sumpte. En tots els altres casos l’àrbitre i les parts
establiran un calendari d’actuacions, fonamen-
talment en allò que es refereix a al·legacions i
proves, així com a tots els particulars que esti-
min oportuns.

També es fixarà i liquidarà el termini per a
l’emissió del laude, aquest termini podrà ser
prorrogat pel TACAB per un màxim de dos
mesos a sol·licitud dels àrbitres abans que hagi
vençut el termini inicial per laudar, sense que en
cap cas pugui ser prorrogat per part de l’àrbitre.

De tot això se n’estendrà una acta que subs-
criuran l’àrbitre, les parts comparegudes i el re-
presentant o delegat del TACAB.

En cas què la celebració de l’acte s’hagués
realitzat amb la incompareixença d’una de les
arts, se li comunicarà immediatament una cò-
pia de l’acta, per tal que pugui produir les al·-
legacions i les proves que cregui oportunes.

Article 13.- Procediment arbitral.
L’àrbitre ordenarà el procés arbitral, ajustant-

se als principis d’audiència bilateral, contradicció,
igualtat i economia processal, i d’acord amb les
normes d’aquest Reglament i aquelles que hagin
estat acordades per l’àrbitre o en l’acte d’inici.

Una vegada concloses les al·legacions l’àrbitre
podrà convocar a les parts a una audiència per
aclarir algun extrem i ordenar, en el seu cas, de
la forma més operativa possible, la proposició
i execució de les proves.

Llevat que les parts ho haguessin acordat en
el conveni arbitral, el lloc i l’idioma de l’arbitrat-
ge el decidirà l’àrbitre en funció preferentment
del lloc de residència i de la nacionalitat de les
parts i de l’idioma i lloc del contracte.

Article 14.- Excepcions i laudes parcials.
Procuraran els àrbitres sols estimar amb ca-

ràcter previ les excepcions que s’interposin,
d’acord amb l’art. 22 de la Llei d’Arbitratge si
aquesta estimació resultés notòriament inqües-
tionable, o quan el termini inicialment acordat
per laudar excedeixi de sis mesos o sigui raona-
ble el preveure costos pericials.

Llevat que el TACAB ho autoritzi no podran
els àrbitres dictar laudes parcials.

Article 15.- El laude. Les correccions, aclari-
ments o complements del laude.

Llevat d’acord en contrari del TACAB els
laudes i les seves correccions, aclariments o com-
plements no hauran de ser protocol·litzats no-
tarialment. No obstant dins de termini convingut
per a l’emissió del laude l’àrbitre haurà de di-
positar el laude original i signat davant del Se-
cretari de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Bar-
celona, el qual n’expedirà còpies certificades per
tal que l’àrbitre procedeixi a la seva notificació
a les parts.

El Secretari del Col·legi portarà un registre
dels laudes arbitrals originals dipositats.

Article 16.- Renúncia tàcita a impugnacions.
Si un part, coneixent la infracció d’alguna

norma dispositiva d’aquest reglament o d’altre
requisit del conveni arbitral, no la denuncies dins
del termini previst per això o, en el seu defec-
te, tant aviat com sigui possible, es considera-
rà que renuncia a les facultats d’impugnació pre-
vistes a la Llei o al present reglament.

Article 17.- Mesures cautelars.
Si les parts no han convingut el contrari, els

àrbitres podran acordar mesures cautelars a
instància de qualsevulla d’elles. Excepcional-
ment podran adoptar-se sense audiència prèvia
de la part gravada per la mesura. En aquest cas,
una vegada executada la mesura podrà aques-
ta part impugnar-la davant l’àrbitre, sense per-
judici de l’acció d’anul·lació judicial que en ge-
neral preveu l’article 23.2 de la Llei d’Arbitratge.

Els acords sobre mesures cautelars podran
adoptar-se per l’àrbitre en qualsevol moment de
les actuacions, sense que s’hagin de formalitzar
com a laudes.

Article 18.- Astriccions.
L’àrbitre podrà imposar en el laude una sanció

pecuniària raonable pel cas d’incompliment, que
podrà ésser global o calculada per períodes.
Això sense perjudici, en el seu cas, dels interes-
sos i de les costes.

Article 19.- Actes de comunicació.
Les comunicacions de les parts i dels àrbitres

amb el TACAB, i les del TACAB amb ells, així
com la presentació d’escrits i documents davant
del Tribunal, s’efectuarà mitjançant lliurament
directa a la Secretaria del Tribunal o per tèlex,
fax, o altre medi de telecomunicació electrònic,
telemàtic o d’altre tipus similar que permeti
enviar i rebre escrits i documents deixant cons-
tància de la seva remissió i recepció.

Durant la substanciació del procediment ar-
bitral no s’admetrà la presentació per les parts
d’escrits i documents a través de correu admi-
nistratiu.

Les comunicacions de les parts amb els àrbi-
tres o d’aquests amb les parts, i la presentació
d’escrits i documents es farà directament entre
parts i àrbitres; i en cas de tractar se d’un col·legi
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arbitral, s’entendran amb el president del col·-
legi arbitral.

La comunicació de l’àrbitre amb la Jurisdic-
ció, l’Administració i tercers, podrà fer-se per
mitjà del TACAB, el qual, en aquest cas, ges-
tionarà el seu diligenciament.

Tot això sens perjudici dels casos en què la
Llei exigeixi determinada forma per a la realit-
zació d’actes de comunicació.

Article 20.- Amigable compliment del laude.
La part que es proposés d’instar l’execució

judicial del laude, podrà sol·licitar la interven-
ció del TACAB per tal d’intentar el seu compli-
ment amigable.

Article 21.- Drets econòmics de l’arbitratge.
La presentació de la instància introductòria

donarà lloc a acreditar el pagament d’una taxa
de registre.

Posteriorment, una vegada rebut pel TACAB
l’encàrrec arbitral, les parts hauran d’abonar la
suma necessària per atendre a les despeses i
honoraris previsibles de l’arbitratge, sense la
qual no es donarà inici al procediment arbitral
i determinarà la caducitat de l’encàrrec trans-
correguts tres mesos des de la sol·licitud de pa-
gament pel TACAB.

Si les parts modifiquessin en el seus escrits
d’al·legacions, l’interès o la quantia de les pre-
tensions posades de manifest en el seus escrits
introductoris, haurà d’adjuntar amb aquell es-
crit el justificant d’haver liquidat al TACAB
la suma necessària per atendre les despeses i
honoraris previsibles de l’arbitratge determi-
nada de conformitat amb aquelles modifica-
cions, prèvia deducció de la suma ja liquida-
da. La manca de justificació del pagament en
l’esmentat moment facultarà a l’àrbitre per
abstenir-se de tractar i resoldre en el laude
sobre aquells excessos, excloent-los de l’ob-
jecte de l’arbitratge.

No s’efectuarà cap prova la despesa de la qual
no quedi prèviament coberta o garantida.

Malgrat això, qualsevol de les parts podrà
satisfer la provisió, o qualsevol altre pagament,
no efectuat per la part a qui correspongués, re-
coneixent-se el dret al seu reintegrament, que
serà fixat, si es el cas, en el laude. Nogensmenys,
en els supòsits de modificació de pretensions i
reconvenció, la part haurà d’anticipar en la seva
totalitat la provisió de fons sense perjudici del
reintegrament que s’acordi en el laude.

La taxa de registre, els honoraris de l’àrbitre
i les despeses administratives del TACAB es de-
terminaran i publicaran en les Tarifes correspo-
nents, que podran ésser revisades periòdicament
d’acord a les circumstàncies.

Article 22.- Contingut dels drets econòmics.
La tarifa que només cobreix l’actuació del

TACAB i els honoraris d’àrbitre únic, es tri-
plicarà si els àrbitres són tres. La tarifa no co-
breix les despeses motivades pels actes de
comunicació, les proves, les actuacions per
l’auxili judicial ni qualsevulla altra necessària
i justificada.

Els àrbitres no podran acordar d’ofici la prova
pericial ni nomenar ells en aquests casos perits
sense autorització expressa del TACAB.

El pagament de la tarifa es distribuirà entre
ambdues parts, d’acord amb el que disposen els
articles precedents. No obstant, independent-
ment de la tarifa, la part que sol·licita la inter-
venció del TACAB caldrà que pagui una quan-

titat fixa, pels conceptes de despeses d’obertura
i registre d’expedient.

La determinació de la tarifa la fixarà el TA-
CAB d’acord amb la naturalesa i la complexi-
tat de l’assumpte. En cas de dubte respecte la
quantia de l’assumpte i si aquesta és indetermi-
nada la fixarà el TACAB. Si es formula recon-
venció, aquesta donarà lloc a una nova aplica-
ció de la tarifa.

Article 23.- Confidencialitat dels laudes i custò-
dia de les actuacions.

El TACAB no donarà publicitat del laudes,
llevat acord de les parts. S’exceptuen aquells que
tinguessin un interès doctrinal, en quin supòsit
se salvarà la identificació de les parts i altres cir-
cumstàncies que les fessin fàcilment identifica-
bles.

La conservació i la custòdia de l’expedient
arbitral, una vegada dictat el laude, correspondrà
al TACAB el qual retindrà en el seu poder fins
transcorreguts dos mesos des de la fermesa del
laude. Passat aquest termini cada part podrà
sol·licitar el desglossament i entrega dels docu-
ments originals que li pertanyin.

Article 24.- Assessorament durant les actuaci-
ons arbitrals.

El TACAB prestarà en tot moment el seu
assessorament i assistència en la tramitació del
procediment arbitral, amb la finalitat de procu-
rar l’acompliment adequat per part dels àrbitres,
de la seva funció.

Article 25.- Interpretació del reglament.
El TACAB resoldrà, a petició de qualsevol

de les parts i de l’àrbitre, tots els dubtes que
poguessin sorgir en ordre a la interpretació o
integració d’aquest Reglament.

Disposició Final.- Aquest reglament ha estat
aprovat per acord de la Junta de Govern de data
23 de març de 2004. D’acord amb el paràgraf
primer dels articles primer i quart d’aquest re-
glament, el mateix entrarà en vigor el dia 26 de
març de 2004 i serà aplicable a tots els arbitratges
en els que a partir d’aquesta data s’hagi presentat
la instància o escrit introductori, que dona ini-
ci al tràmit prearbitral. Tot això, sense perjudici
de la seva publicació al DOGC a efectes d’una
major publicitat.

TARIFES.

1.- Taxa de registre ........................... 200 euros

2.- Honoraris d’àrbitre i despeses d’administració de l’arbitratge:
Fins a 5.000 euros ........................................................... 250 300
De 5.000 euros a 10.000 euros ...................................... 300 600
De 10.000 euros a 30.000 euros .................................... 600 1.500
De 30.000 euros a 90.000 euros .................................... 1.500 3.000
De 90.000 euros a 150.000 euros .................................. 3.000 5.000
De 150.000 euros a 500.000 euros ................................ 5.000 10.000
De 500.000 euros a 1.000.000 euros ............................. 10.000 15.000
De 1.000.000 euros a 5.000.000 euros .......................... 15.000 30.000
L’excés ............................................................................ (+1%)

NOU VIURE, SCCL

ANUNCI

de Nou Viure, SCCL, sobre dissolució de la so-
cietat.

L’Assemblea General de Socis celebrada el
dia 20.3.2004, va pendre l’acord de liquidaciò-
disoluciò de la cooperativa, amb el seguent ba-
lanç

Actiu  Pasiu

Tresoreria 3.140,99 ......... Fons social 3.140,99

Barcelona, 4 d´abril 2004

El president, signatura il·legible

PG-99092 (04.112.008)

*

Barcelona, 23 de març de 2004

FREDERIC MUNNÉ CATARINA

Diputat de la Junta de Govern
President de la Comissió d’Honoraris

PG-98744 (04.111.009)

INSTAL·LACIONS ARIZA, SCCL

ANUNCI

d’Instal·lacions Ariza, SCCL, sobre dissolució
de la societat.

En Assemblea General Extraordinària, ce-
lebrada el dia 31 de juliol de 2.003, es va acor-
dà por unanimitat la dissolució de la Coopera-
tiva i el nomenament de D. José Ariza Valero
como a liquidador de la mateixa, per a que pro-
cedeixi d´ acord amb l´establert a l´ article 86 al
90 de la vigent llei 18/2002 de cooperatives de
Catalunya.

Barcelona, 19 de març de 2004

JOSÉ ARIZA VALERO

Liquidador

PG-98790 (04.111.010)


